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ПОЗИЦІЇ МЕШКАНЦІВ СХОДУ І ЗАХОДУ УКРАЇНИ ЩОДО ПОДІЙ 

НА ДОНБАСІ ЯК ОСНОВА МАЙБУТНЬОГО ЦІННІСНОГО 

ПОРОЗУМІННЯ 

За результатами інтерв’ювання мешканців Маріуполя і Львова (по 50 

осіб) із приводу воєнно-політичних подій на Донбасі виявлено шість основних 

позицій. Об’єднавчий характер мають прагнення миру, заклики до 

ефективних дій, негативна оцінка державної влади, український патріотизм 

(безапеляційний або компромісний). Найбільше роз’єднують взаємні 

звинувачення. 

Ключові слова: ціннісне порозуміння, примирливо-поблажлива позиція, 

підбадорливо-заохочувальна позиція, пасивно-виправдовувальна позиція, 

спонукально-звинувачувальна позиція, наполегливо-патріотична позиція, 

компромісно-проукраїнська позиція. 

According to the results of interviewing the residents of Mariupol and Lviv 

(50 people in each city) on military and political events in Donbas, their 6 main 

positions  have been identified. Desire for peace, calls for effective actions, the 

negative evaluation of the state authorities, and Ukrainian patriotism (peremptory 

or compromise) are more consolidating. Mutual accusations are the most 

dissociating. 

Key words: mutual understanding on values, reconciliatory and lenient 

position, encouraging and incentive position, passive exculpatory position, 

impellent and accusatory position, persistent patriotic position, compromise pro-

Ukrainian position. 
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ВИКРИВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ВПЛИВ НА ГРОМАДСЬКІ 

УЯВЛЕННЯ ПРО ВІЙНУ 

Інформація може існувати самостійно. Особа та суспільство  на її 

основі реагують на оточуючий світ змінюючи свої уявлення про нього. 

Впливаючи на психіку людини, інформація здатна бути не тільки формою 

спілкування, але й маніпулятором суспільства, зброєю нового тисячоліття,  

нового покоління та гібридної війни. Інформація орієнтує людину у 

змістовному просторі, формує здатність до адекватного сприйняття, 

нормативного уявлення про добро і зло. Дає розуміння свого коріння, своєї 

культури, традицій. Викривлення інформації  створює відображення 

дійсності в суспільній свідомості, в якій викривлені факти будуть часткою 

реальності. Час і місце подачі інформації, безпосередньо впливає на оцінку 

та засвоєння інформації. Нове сприйняття дійсності передбачає розрив з 

колективом, ускладнює подальший вибір, роблячи звичайний шлях 

неприйнятним. Інформаційний вплив послабляє або посилює психологічну 

згуртованість військового колективу. У військових підрозділах збуджувальна 

інформація призвана стимулювати та активізувати дію. Протиріччя 

навіюваних установок поглядам воїнів створюють складну ситуацію, що 

впливає на психічний стан воїнських колективів. 

Ключові слова: вплив інформації, зміна поведінки, інформація як зброя, 

моделювання сприйняття, інформаційно-психологічна війна, інформаційний 

тиск. 

Information can exist independently. A person and society, on the  basis of 

information respond to surrounding world changing their ideas about 

it. Influencing  the human psyche, information is able  not to be only the form 

of communication but also a society manipulator, weapon of a new 

millennium, new generation and hybrid war. Information orients the individual in 

the content space, creates the capacity for adequate perception of normative 

notions of the good and the evil. It gives  the  understanding of its roots, culture 

and traditions. Distortion of information creates a reflection of reality in the public 

awareness, therefore distorted facts will be a part of such reality. Time and a place 

of presentation, directly affect the assessment and assimilation of information. A 

new perception of reality implies a break with a team and complicates the choice 

of acting in prospect making the usual way unacceptable. If one destroys the 

information flows, information becomes a weapon that destroys meaningful 



ties, raises perception and representation, undermines national self-determination, 

ethnic roots and cultural values. Crisis fixes information without analysis and 

filtering it. The war becomes a tool of political pressure and a means of achieving 

political goals. 

Key words: impact of information, behavior change, Information as a 

weapon, perception modeling, information-psychological war, information  

pressure. 

 

 

Гресько В. В.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

факультет психології, аспірант кафедри загальної психології 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕТНІЧНОЇ 

САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ 

У статті проаналізовано сутність поняття етнічної самосвідомості. 

Розглянуто особливості її функціонування. Висвітлені психологічні аспекти 

формування та гармонізації етнічної самосвідомості українського 

населення. Розглянуто основні механізми відродження українського 

населення та залучення його до участі у державотворчих процесів. 

Ключові слова: етнос, етнічна самосвідомість, українське 

суспільство, гармонізація.  

In the article it is analysed the essence of the concept of ethnic identity. It is 

regarded the features of its operation. It is highlighted the psychological aspects of 

ethnic identity and harmonization of Ukrainian population. It is regarded the basic 

mechanisms of the revival of Ukrainian people and involving their participation in 

the processes of state creation. 

Key words:  ethnicity, ethnic self-consciousness, Ukrainian society, 

harmonizing the ethnic self-consciousness, ethnic identity. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ТА ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми територіальної 

та етнічної ідентичності особистості. Розглядаються поняття, специфіка 



та види територіальної та етнічної ідентичності; аналізуються основні 

підходи до розгляду їх взаємозв’язку. 

Ключові слова: соціальна ідентичність, етнічна ідентичність, 

територіальна ідентичність. 

The article is dedicated to analysis theoretical aspects of place and ethnical 

identities’ studies. Furthermore, this article will discuss a theoretical analysis of 

the characteristics and specifics of the reciprocal relationship between place and 

ethnic identity. 

Key words: social identity, ethnic identity, place identity. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

ТА НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ 

У статті наводяться результати емпіричного дослідження (N=436) 

структури суб'єктивного соціального благополуччя (ССБ). Для аналізу 

використано методи data minning. Показано, що структура ССБ 

відрізняється у осіб з високим його рівнем («благополучних») і низьким 

(«неблагополучних»). У переживанні соціального благополуччя важливу роль 

відіграє публічність і відсутність відчуття соціального відмежування. 

Переживання неблагополуччя породжене дефіцитарною орієнтованістю 

соціальних потреб, особливо в емоційному прийнятті і соціальній зв’язності. 

Соціальне благополуччя та неблагополуччя – різні за психологічною 

структурою феномени. 

Ключові слова: суб'єктивне соціальне благополуччя, соціальне 

неблагополуччя, нейронна мережа, соціальне схвалення, соціальна зв’язність.  

The article presents  the  results of empirical research (N=436) structures of 

subjective social well-being (SSWB). For the analysis methods data minning have 

been  used. It is shown that structure SSWB differs at persons with its high level 

("successful") and low ("unsuccessful"). In experience of social well-being the 

important role is played by publicity and absence of social dissociation feeling. 

Experience of ill-being is generated by orientation deficiency of social needs, 

especially in emotional acceptance and social coherence. Social well-being and ill-

being are phenomena different in psychological structure. 



Key words: subjective social well-being, social ill-being, neural network, 

social approval, social coherence. 
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ШЛЯХИ ТА МЕХАНІЗМИ 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

В умовах гібридної війни на перше місце для перемоги виходить стан 

психологічної підготовки військовослужбовця та здатність його 

особистості протистояти противнику. Для досягнення необхідного рівня 

психологічної стійкості та набуття потрібних властивостей особистості 

має бути застосована нова система психологічної підготовки, яка поряд із 

класичними підходами підвищує рівень соціопатії військовика, його 

національно-патріотичну ідентичність, а також дегуманізує та демонізує 

противника.  

Ключові слова: особистість військовослужбовця, формування 

особистості, гібридна війна.   

In terms of hybrid war in the first place to win the state of psychological 

preparation goes a soldier and his/her personal ability to resist the enemy. To 

achieve the required level of psychological stability and acquire the necessary 

personality traits it should be applied psychological preparation of the new system, 

which along with the classical approach increases the level of antisocial 

personality disorder of  a military man, his national-patriotic identity and 

dehumanizes and demonizes the enemy. 

Key words: personality of  a soldier, personality formation, hybrid warfare. 
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СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС СУСПІЛЬНОЇ КРИЗИ 

З’ясовано особливості прояву соціальної ідентичності у кризові періоди 

розвитку суспільства. Виявлено, що респонденти сприймають українське 

суспільство як кризове з характерними ознаками в економічній, політичній 

та соціальній сферах. Виявлено чотири групи досліджуваних залежно від 

специфіки соціальної ідентичності в кризові періоди життя суспільства. 

Ключові слова: соціальна ідентичність, суспільна криза, адаптація, 

самооцінка, соціальна активність, Я-концепція. 

The features of the manifestation of social identity in times of society crisis 

have been shown. It has been  found that respondents perceive the Ukrainian 

society as being in crisis with certain characteristics in economical, political and 

social spheres. There have been discovered four groups of respondents depending 

on the specific social identity in times of society crisis. 

Key words: social identity, social crisis, adaptation, self-esteem, social 

activity, self-concept. 
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ЗВ’ЯЗОК ТИПУ ВІКТИМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ  

З ОСОБЛИВОСТЯМИ ЇЇ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ  

(на прикладі вимушених переселенців та військовослужбовців)  

Стаття присвячена дослідженню віктимності та його чинників у 

групах військовослужбовців, вимущених переселенців та пересічного 

населення. Виявлено взаємозв’язок типу віктимності особистості та 

смисложиттєвих орієнтацій. Найвищий рівень віктимності виявлено у групі 

вимушених переселенців, найнижчий – у військовослужбовців. З’ясовано 

чинники віктимної поведінки. 

Ключові слова: віктимність, смисложиттєві орієнтації, осмисленість 

життя, рентні установки. 



The article is devoted to the research on social, psychological and individual 

determinants of the soldiers from the zone ATO  (zone of anti-terrorist-operations, 

internally displaced people and average citizens’ victim behaviour. The results of 

the empirical research have shown connection between a victimhood type of a 

personality and  life-sense orientations. The internally displaced people have the 

highest level of victimity. And the lowest level is in the soldiers from the zone ATO. 

Factors of victim behaviour have been revealed.  

Key words: victimization, life-sense orientations, meaningfulness of life, 

rental aim. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ 

«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ 

НАУКОВОМУ ВИМІРІ  

У статті розглянуто та проаналізовано основні вітчизняні підходи 

щодо визначення поняття соціально-психологічного клімату. Показано 

відмінності соціально-психологічного клімату у різних групах. Виокремлено 

базові складові даного поняття. Центральним компонентом соціально-

психологічного клімату  визначено міжособистісні стосунки.  

Ключові слова: соціально-психологічний клімат, колектив, 

міжособистісні стосунки, групова взаємодія. 

The article discusses and analyzes the major native approaches to the 

definition of socio-psychological climate. Showing differences of socio-

psychological climate in different groups. Determined basic components of this 

concept. The central component of socio-psychological climate identified 

interpersonal relationships. 

Key words: socio-psychological climate, team, interpersonal relationships, 

group interaction. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ НАЦІОНАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ 

УКРАЇНЦІВ ТА РОСІЯН У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВОЄННИМИ ДІЯМИ НА 

СХОДІ УКРАЇНИ  

 У статті розкрито особливості зміни національних стереотипів 

українців та росіян у зв’язку із воєнними діями на сході України. Висновки 

були зроблені спираючись на емпіричне дослідження яке проводилося у двох 

зрізах: до початку конфлікту та після. Таким чином, зазначене дослідження 

розкриває зміни які відбулися у формуванні стереотипів та є актуальним на 

сьогоднішній день.  

Ключові слова: національні стереотипи, автостереотипи, 

гетеростереотипи, бойові дії на Сході України, етнічна ідентичність.  

The article is focused  on the description of the features that describe change 

in national stereotypes of the Ukrainians and the Russians in the relation to the 

military conflict in eastern Ukraine. Conclusions  have been  made basing on the 

empirical research conducted in two sections: before and after the conflict. Thus, 

these studies reveal the changes that have occurred in the formation of stereotypes 

that are relevant today. 

Key words: national stereotypes, autostereotypes, heterostereotypes, conflict 

in eastern Ukraine, ethnic identity. 
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СУБ’ЄКТИВНЕ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ: 

СУЧАСНІ І КЛАСИЧНІ ПІДХОДИ, МОДЕЛІ ТА ЧИННИКИ 

У статті представлено теоретико-методологічний аналіз наукових 

досліджень феномену благополуччя. Розглянуто основні підходи до 

визначення його змісту і структури. Викладено класичні та сучасні 

концептуальні моделі та компоненти благополуччя, виокремлено його 

чинники. Запропоновано використання поняття «суб'єктивне благополуччя» 

для вимірювань, пов’язаних з самооцінкою, та «психологічне благополуччя», 

як загальний показник стану оптимального функціонування особистості, що 

включає як суб’єктивні, так і об’єктивні показники. 

Ключові слова: щастя, задоволеність життям, якість життя,  

психологічне благополуччя, суб’єктивне благополуччя. 

This article introduces theoretical and methodological analysis of the 

research of the well-being phenomenon. The main approaches to defining its 



contents and structure have been  considered. The classic and modern conceptual 

models and components of well-being as well as its factors  have been singled out. 

We have  suggested the use of the concept of subjective well-being for 

measurements related to self-esteem and psychological well-being, as a general 

indicator  regarding the optimal functioning of the individual, which includes both 

subjective and objective measures. 

Key words: happiness, life satisfaction, satisfaction with life in domains, 

quality of life, well-being, psychological well-being, subjective well-being. 
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ВИКОРИСТАННЯ НОВИН З МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК СПОСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ СПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО ВОЄННІ ДІЇ 

 

Розглянуто проблему надмірної напруженості захисних механізмів 

українців. Показано, що використання Інтернет як основного джерела новин 

про воєнні дії в зоні антитерористичної операції відповідає нижчому рівню 

напруженості суб’єкта. Розкривається зв'язок між використанням цього 

засобу масової інформації як основного та рівнем психологічного 

благополуччя особистості. Здійснено аналіз особливостей Інтернет-мережі, 

які дозволяють продукувати нижчий рівень напруги порівняно з іншими ЗМІ, 

що позитивно позначається на рівні психологічного благополуччя 

особистості. Запропоновано рекомендації щодо шляхів використання 

Інтернету як основного джерела новинної інформації про воєнні дії в зоні 

АТО. 

Ключові слова: екологічність сприймання новин, новини про 

АТО, Інтернет-мережа, захисні механізми, психологічне благополуччя 

особистості. 

The article examines a problem of Ukrainians` excessive tension of defense 

mechanisms. It shows that using an Internet as the main source of news about 

military actions in the territory of the anti-terrorist operation corresponds to lower 

defense mechanisms tension level. Correlation between using this type of mass 

media basically and the level of subject`s psychological wellbeing is 

discussed. The article analyzes an Internet`s peculiarities that allows to lower the 

level of psychological tension, in comparison with using other mass media, which 



improves psychological wellbeing of personality. It proposes recommendations of 

Internet`s use as the main source of information about military actions in the 

territory of the ATO. 

Key words: healthy perception of news, ATO news, Internet, defense 

mechanisms, psychological wellbeing of personality. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ВОЛОНТЕРСЬКИМИ КОМАНДАМИ  

У статті розглянуто соціально-психологічні характеристики 

волонтерської команди. Визначено основні чинники, що визначають 

діяльність та формування волонтерських команд, представлено систему 

управління даними командами. Досліджено чинники, що впливають на 

функціонування команди, та є важливими при управлінні ними.  

Ключові слова: волонтерська команда, управління, міжособистісні 

стосунки, мотивація, згуртованість, психологічний клімат. 

The socio-psychological characteristics of the volunteer team have been 

defined in the article. Main factors that determine activity and formation of the 

volunteer teams have been defined and the system of management these teams have 

been presented. The factors that affect the functioning of the team, and are 

important in their management, have been researched. 

Key words: volunteer team, management, interpersonal relations, 

motivation, cohesion, psychological climate. 
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СТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОСНОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ВІД 



МАНІПУЛЯТИВНИХ ВПЛИВІВ 

У статті обгрунтовано важливість здатності протидії 

маніпулятивним впливам з боку пацієнтів працівників медичної сфери. 

Наведені та проаналізовані результати попереднього (пілотажного 

дослідження). Показана необхідність цілеспрямованої психологічної 

підготовки особистості медика-фахівця до взаємодії у професійному 

середовищі.   

Ключові слова: психологічна стійкість особистості, маніпулятивний 

вплив, психологічний захист. 

The article substantiates and focuses on vital ability of doctors to be 

resilient to the manipulative influences from patients. There have been presented 

and suggested a number of outcomes obtained as a result of the preliminary study. 

Necessity of undertaking of psychological training and education for doctors to 

enable them to interact within professional environment has been proved.  

Key words: psychological resilience of personality, manipulative influence, 

psychological defense.    
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FEATURES OF PROPAGANDA’S INFLUENCE  

ON MASS CONSCIOUSNESS IN INFORMATION WAR 

 Article is devoted to the problem of influence of propaganda on the mass 

consciousness in information war. Authors present the results of empirical 

research of specificity of propaganda’s perception (for example, the perception of 

television propaganda products).  Based on comparative analysis,  authors find 

out what the differences  between attitudes to propaganda of Ukrainian and 

Russian youth are and define the features of propaganda influence on the mass 

consciousness. Authors outline the perspective areas and psychological means  of 

prevention of  propaganda’s influence. 

Key words: mass consciousness, information war, psychological influence,  

propaganda , counter-propaganda. 
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КРИТЕРІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В 

УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ 

Проаналізовано якісні відмінності між критеріями психічного і 

психологічного здоров’я особистості. З метою пошуку  індикаторів 

психологічного здоров’я особистості, що переживає наслідки травматичних 

подій, апробовано авторську методику непрямого контекстуального 

інтерв’ю з подальшою процедурою інтелектуальної фільтрації та 

використанням контент-аналізу. Індикаторами, що складають ядро 

психологічно здорової особистості, виявилися цілісність, потреба у 

самореалізації та здатність до саморегуляції. До периферійних індикаторів 

на індивідуально-психологічному рівні віднесено креативність, 

гармонійність, адаптивність; на ціннісно-смисловому рівні –  схильність до 

сенсоутворення, осмислення досвіду та здатність отримувати задоволення 

від життя; на соціально-психологічному рівні – схильність до 

співробітництва, здатність до співпереживання та довіру до 

навколишнього світу. Виділено наступні критерії відновлення психологічного 

здоров’я: 1) можливість оновлення особистісної цілісності та самоповаги; 

2) можливість посилення потребово-мотиваційних, ціннісно-смислових 

ресурсів особистості; 3) можливість підвищення  самореалізованості та 

самоефективності особистості; 4) можливість відновлення здатності 

будувати конструктивні стосунки з оточенням. 

Ключові слова: психологічне здоров’я,  сучасна війна, контекстуальне 

інтерв’ю, індикатори психологічного здоров’я, критерії психологічного 

здоров’я. 

There  have been analyzed the qualitative differences between the criteria of 

mental and psychological personal health. In order to search for indicators of 

psychological health of  a person who is experiencing the effects of traumatic 

events, the author has  tested the  method of indirect contextual interviews followed 

the procedure using intelligent filtering and content analysis. The indicators that 

make up the core of psychologically healthy person, were integrity, the need for 

self-realization and capacity for self-regulation. By peripheral indicators on 

individual psychological level there were referred creativity, harmony, 

adaptability; in value-semantic level - the tendency to creation of meaning, 



understanding the experience and ability to enjoy life; the socio-psychological 

level - the tendency to cooperation, capacity for empathy and trust the outside 

world. The following criteria for psychological health  were allocated: 1) the 

ability to update personal integrity and self-esteem; 2) the possibility of 

strengthening need-motivation, value-semantic personal resources; 3) the 

possibility of self-efficacy self-realisation increasing; 4) the ability to restore the 

capacity to build the constructive relations with the environment. 

Key words: mental health, modern war, contextual interviews, indicators of 

psychological health, psychological health criteria. 
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АДАПТАЦІЯ КУРСАНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ 

ЦИВІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА 

У статті обговорюються психологічні особливості адаптації 

студентів і курсантів до навчання у вищому навчальному закладі. 

Відзначається, що адаптація до навчання у вищому навчальному закладі є 

системним процесом, пов'язаним з включенням молодих людей в нові умови 

міжособистісних відносин і життєдіяльності, таким чином, об'єднуючи 

психофізіологічні, психологічні та соціально-психологічні аспекти даної 

проблеми. Забезпечення всебічного розвитку особистості на противагу 

пристосувальним реакціям організму є важливою складовою підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу. Виходячи з того, що одним з 

найефективніших напрямків саморозвитку людини є психічна саморегуляція, 

для успішної адаптації студентів і курсантів в умовах вищого навчального 

закладу, видається необхідним формування у них розвиненої системи 

психічної саморегуляції. 

Ключові слова: адаптація, навчання, студент, курсант, вищий 

навчальний заклад, саморегуляція. 

In the  article psychological features of adaptation of students and cadets to 

training in a higher educational institution have been  discussed. It is noticed, that 

adaptation to training in a higher educational institution is the system process, 

connected with inclusion of young men in new conditions of interpersonal relations 

and abilities to live, thus, uniting psychophysiological, psychological and socially-



psychological aspects of the this problem. Maintenance of an all-around 

development of the person in a counterbalance to adaptive reactions of an 

organism is the important component of efficiency increase of teaching and 

educational process. Recognising, that one of the most  effective directions of self-

development of the person mental self-control, for successful adaptation of 

students and cadets in the conditions of a higher educational institution the 

formation in them the developed system of mental self-control is obviously 

necessary. 

Key words: adaptation, training, the student, the cadet, a higher educational 

institution, self-control. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, 

ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ВТРАТИ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

У статті досліджено психологічні особливості дітей, які пережили втрати 

внаслідок військових дій. Проаналізовано поняття «втрати», види та етапи 

переживання втрат; психічна травма і посттравматичний стресовий 

розлад. Визначено організаційні та змістовні аспекти надання соціально-

психологічної допомоги дітям, які пережили втрати внаслідок військових 

дій. 

Ключові слова: втрати, психічна травма, посттравматичний 

стресовий розлад, військові дії, соціально-психологічна допомога. 

The article examines children's psychological characteristics with losses 

experience as a result of military action. The concept of "loss", types and stages of 

experience of losses; psychic trauma and posttraumatic stress disorder are 

analyzed. Organizational and substantive aspects of social and psychological 

assistance provision to children with losses experience as a result of military 

action were defined. 

Key words: loss, psychic trauma, posttraumatic stress disorder, military action, 

provision of social and psychological assistance to children. 
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ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, 

ТРАВМОВАНИХ ВІЙНОЮ 

У статті проводиться аналіз зарубіжних моделей роботи з дітьми, 

які зазнали психотравмуючого впливу війни. В представлених моделях 

(грузинській, нідерландській та американській) наводяться головні чинники 

психосоціальної реабілітації дітей та підлітків. Їх систематизація та 

узагальнення дозволяють виокремити вагомі механізми процесу, які варто 

враховувати спеціалістам-практикам в галузі допомоги. 

Ключові слова: внутрішньо переміщені діти та підлітки, 

психосоціальна модель реабілітації,   дитяча психотравма, модель 

стійкості, ненасильницьке спілкування, музична терапія.  

The article analyzes the foreign models of the  work with children who have 

experienced traumatic impact of war. In the presented models (Georgian, Dutch 

and American) there are the main factors of psychosocial rehabilitation of 

children and adolescents. Their systematization and generalization of mechanisms 

allow to  single out important process that should be considered by practitioners in 

care. 

Key words: internally displaced children and adolescents, psychosocial 

rehabilitation model, children psych trauma model of stability, non-violent 

communication, music therapy. 
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FUTURE TENDENCIES OF ILLEGAL IMMIGRATION AND 

TERRORISM  

One of the biggest challenges for Europe in 2016 will be the handling of 

illegal immigration. From this point of view 2015 was not a successful year at all. 

The admission of refugees is totally different in the US and in Europe. The 

connection between immigration and terrorism is a possibility but not a necessity. 

To find the terrorists among immigrants, the most important tool is the 

intelligence. The international cooperation in this field is inevitable. With closing 

of borders in Europe, the route of migrants will change and there is a possibility 



for the political instability in the West-Balkan if the flow of immigrant will not be 

solved. 

Key words: immigration, terrorism, intelligence, West-Balkan. 
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SAFETY STATE OF IRAQI CHRISTIANS, «CHANGE OF ERA» IN 

VATICAN DIPLOMACY 

The circumstances of the Iraqi Christians have gradually become worse 

since the Iraq War II, but their state has turned disastrous since the sweep of the 

Islamic State (IS). Few Christians have remained in several ancient christian cities 

today. If believers do not want to die martyrs of their faith, conversion to Sunnite 

islamic faith, paying extra pool-tax or escape are the ways forward. However, they 

were not even saved when, trying to save their lives, they converted to Islam and 

paid their extra poll-tax.  In the consequence of the brutal appearance of the IS, 

the so far unresponsive Vatican rhetoric and diplomacy changed significantly 

apropos of the Iraqi crisis management. Pope Francis and leading Vatican 

diplomats seem to have broken with their very end pacific policy, and in the case of 

the IS, they require a seriuos, even military appearance from international 

performers. In this study I specifically deal with Christians, mainly with Iraqi 

history, traditions and present safety state of the Catholic Church. I review the 

Iraqi diplomacy of the Holy See paying special attention to the changes in the 

enouncement of the Pope and the Holy See. The overall safety policy questions are 

touched on only as they are in connection with the safety of Christians and the 

Catholic Church, because lots of daily analysis appear in this topic. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬК У 

КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ СТАНДАРТІВ НАТО 

 

Бойові дії на Сході нашої держави остаточно окреслили завдання та 

умови реалізації одного із видів всебічного забезпечення - морально-

психологічного забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил 

України, та висунули у якості першочергових завдання імплементації 

сучасної методології управління та змістовного наповнення роботи з 

«людськими ресурсами», як це прийнято та працює в арміях провідних країн 

світу. Одним із ключових елементів морально-психологічного забезпечення є 

психологічна служба, розвиток якої супроводжується структурним, правовим 

та методичним унормуванням психологічного забезпечення, як окремої 

складової. 

Сучасний досвід організації та функціонування систем та процесів 

прикладного психологічного спрямування військових структур НАТО надає 

можливість надійно, обґрунтовано та у короткий термін формувати та 

встановлювати відповідну діяльність в умовах національних Збройних Сил, 

наповнювати її чітким, вичерпним та послідовним змістом.  

Психологічне забезпечення (психологічна робота) армії США 

ґрунтується на принципі реалізму в навчанні військ у справі підвищення 

емоційно-вольової стійкості особового складу та запобігання психогенних 

втрат в ході бойових дій. Основу психологічної підготовки особового складу 

армії США складають програми реалістичної підготовки, що є не тільки 

жорсткими, а й небезпечними та пов’язані з ризиком для життя 

військовослужбовців. 

«Американська схема» психологічної допомоги військовослужбовцям в 

бойовій обстановці полягає в тому, що психологічна допомога 

військовослужбовцям надається посадовими особами штатних військових та 



Військовослужбовець, співслужбовці, сім’я  

медичних підрозділів і частин (командирами, молодшим медичним 

персоналом, фахівцями психологічного профілю) (рис. 1).  

 

 Норма Реакція Травма Хвороба 

Оптимальна 

боєздатність. 

Зростання 

адаптивності. 

Здоров'я 

Фізично, розумово 

і духовно тренований 

і адаптований. 

Мотивований. 

Спокійний і 

стабільний. 

Зосереджений на 

виконання завдання. 

Здатний 

отримувати 

задоволення і 

відновлювати 

ресурси. Етична 

поведінка. 

Легкі транзиторні 

порушення через 

вплив будь-яких 

стресорів. Низький 

ризик ускладнень. 

Дратівливий, 

тривожний або 

пригнічений. Втрата 

мотивації і 

зосередженості на 

задачі. Порушення 

сну, м'язовий 

гіпертонус. 

Неможливість 

отримувати 

задоволення. 

Тривалі 

порушення, що 

виникають у зв’язку 

із загрозу життю, 

втрат, моральної 

травми, перевтоми. 

Не проходять 

безслідно. Високий 

ризик ускладнень. 

Втрата 

самоконтролю, 

паніка, гнів або 

депресія. Почуття 

провини, сорому, 

звинувачення.  Не 

почуває себе 

нормальним 

(здоровим). 

Клінічно 

виражене психічне 

захворювання 

(ПТСР, депресія, 
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                                                                   Зона відповідальності мед.служби 

 

Рис. 1. Модель розвитку бойового стресу і зони відповідальності у наданні 

допомоги 

 

Основою психологічного забезпечення (психологічної роботи) в ЗС США є 

система контролю бойового стресу (Combat Operational Stress Control), яка 

включає 4 етапи роботи з військовослужбовцями (рис. 2). 
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Рис. 2. Елементи системи контролю бойового стресу в армії США 

 

У системі лікувально-евакуаційного забезпечення осіб з бойовими 

психічними травмами евакуюють в батальйонні медпункти для надання 

першої медичної допомоги.  

Військовослужбовців, боєздатність яких не відновлено протягом 

кількох годин, відправляють у медичний евакуаційний пункт, розташований 

у тиловій зоні бригади. 

Надання кваліфікованої допомоги при виражених дезадаптивних 

явищах бойового стресу у бойовій зоні без госпіталізації (24-72 г.) 

здійснюється на рівні спеціалізованих підрозділів контролю бойового стресу 

MHS (Mental Health Section) і CSC (Combat Stress Control). (Рис.2).  

1 Науково-дослідні центри з контролю  

бойового і службового стресу родів військ  

(COSC – Combat & Operational Stress Control) 

Військово-морський 

центр контролю 

бойового стресу (Naval 

Center) 

2 Аналітичні групи вищого медичного  

командування на театрі бойових дій 

Вище медичне 

командування 

(MEDCOM) 

3 Лікувально-реабілітаційні підрозділи з  

контролю бойового стресу  

(CSC – Combat Stress Control) 

Корпус, медична 

бригада, медична рота 

 



  штабний підрозділ (CSC HQ)  

 лікувально-профілактичний підрозділ  

(CSCP – Combat Stress Control Preventing) 

 лікувально-реабілітаційний підрозділ  

(CSCF – Combat Stress Control Fitness) 

4 Підрозділ психічного здоров’я  

(MHS – Mental Health Section) 

Дивізія, бригада, 

медичний батальйон, 

медична бригада, 

медичне командування 

5 Comprehensive Soldier and Family Fitness 

(CSF2): 

Підготовлені командири підрозділів, 

капелани, 

медики, солдати-наставники і члени сімей, в 

т.ч. наставники (Система груп сімейної 

готовності - Family Readiness Group) 

Батальйони, роти, сім’ї  

 

Рис. 3. Елементи системи контролю стресу в бойовій обстановці 

 

Дані підрозділи здійснюють надання допомоги і профілактику 

ускладнень після вступу підрозділів до потенційно травмуючих подій.  

Військовослужбовців, боєздатність яких відновилась, відправляють у 

свої військові частини, решту евакуюють у дивізійну медичну роту або 

спеціалізований заклад психіатричної допомоги, розташований у тиловому 

районі дивізії, у найскладніших випадках – у стаціонарні шпиталі.  

Надання спеціалізованої медичної допомоги при розвитку психічних 

захворювань здійснюється лікувально-реабілітаційними підрозділами CSCF 

(психіатричне відділення госпіталю).  

Підрозділ психічного здоров’я MHS (Mental Health Section) здійснює 

моніторинг, консультації, сортування, надання допомоги в межах 

доклінічних проявів (1-3 дні), взаємодію з CSC підрозділами. До складу 

підрозділу входять: психіатр, соціальний та клінічний психологи, 

адміністратор-спеціаліст та асистенти-спеціалісти в області психічного 

здоров’я. 

Лікувально-профілактичний підрозділ CSCP (Combat Stress Control 

Preventing) (2-3 підрозділи на дивізію) проводить оцінку потреби підрозділів 

в наданні допомоги, консультації та навчанні, здійснює роботу з травмою, 

сортування, невідкладну стабілізацію, психологічну і психіатричну допомогу 



та лікування. Контроль за 1-3 денними програмами реабілітації та 

відновлення на рівні бригад, дивізій або медичних рот. До складу підрозділу 

входять: соціальний та клінічний психологи, адміністратор-спеціаліст та 

асистенти-спеціалісти в області психічного здоров’я. 

Лікувально-реабілітаційний підрозділ CSCF (Combat Stress Control 

Fitness) (1-3 підрозділи на дивізію) здійснює моніторинг, оцінку потреби у 

фахівцях та обсяги допомоги, консультації, навчання, тренування, 

сортування, стабілізацію стану, роботу з травмою, психологічну і 

психіатричну допомогу та лікування, реабілітацію та тренування 

видужуючих. До складу підрозділу входять: психіатр, профпатолог, медбрат-

спеціаліст в області психічного здоров’я, адміністратор-спеціаліст в області 

психічного здоров’я, спеціалісти з психічного здоров’я. 

Штабний підрозділ контролю бойового стресу CSC HQ (Combat Stress 

Control Headquarters) здійснює планування, координацію та проведення 

заходів допомоги та профілактики при бойовому стресі, матеріально-

технічне постачання, обслуговування, адміністративну та медичну підтримку 

CSC підрозділів. До складу підрозділу входять: командир, капелан, помічник 

командира по медичній частині, старшина підрозділу, адміністратор-

спеціаліст в області психічного здоров’я, спеціаліст з хімічного захисту, 

спеціаліст по роботі з персоналом, адміністратор по роботі з пацієнтами, 

механіки, зброяр та кухар. 

Особливістю організаційної побудови збройних силах США є те, що в 

командира, який безпосередньо відповідає за організацію та здійснення 

МПП, не передбачена посада заступника по роботі з особовим складом. 

Умінню організувати МПП командира вчать у військових коледжах, 

військовій академії і, безпосередньо, в процесі його практичної роботи у 

військах. 

Військові священики-капелани виконують завдання надання 

превентивної, оперативної і відновлювальної духовної допомоги та емоційної 

підтримки військовослужбовців при явищах бойового стресу. Священники 

постійно перебувають серед особового складу підрозділу і здійснюють 

стабілізуючий вплив на психічний стан.  

Вивчивши наявний досвід і ґрунтуючись на новітніх розробках і 

висновках фахівців, керівництво МО США прийняло рішення про включення 

до складу бойових частин спеціальних підрозділів, куди б входили психіатри 

та психологи, з тим щоб вони могли своєчасно реагувати на виникаючі 

проблеми морально-психологічного плану і якнайшвидше повертати 

військовослужбовців у стрій. Військове керівництво завжди прагне 

підтримувати своїх підлеглих у належному стані. 



Канадські збройні сили (Canadian Armed Forces), як і інші передові армії 

світу, визнають, що психічне здоров'я і благополуччя є найважливішими 

складовими бойової готовності. Статистика Загального медичного 

обстеження військовослужбовців канадських збройних сил 2002 року 

показала, що значна частина (84 – 96%) особового складу, який відповідав 

критеріям для психічного розладу, не користувався послугами психологічної 

допомоги, аргументуючи відмову відсутністю необхідності в даній допомозі. 

Виникла потреба допомогти персоналу збройних сил розпізнавати проблеми 

в собі та інших, заохочувати військовослужбовців звертатися за 

консультацією до фахівців психічного здоров'я у разі необхідності. 

Досвід Канади з адаптації армійської системи контролю психічного 

стресу для застосування в інших професіях, які мають ризик психічних 

розладів, є дуже перспективним для вивчення та інтегрування в нашій 

державі, адже підготовлений у психологічному плані персонал ДСНС, МВС 

та інших структур – це потенційний резерв Збройних Сил України на 

випадок мобілізації. 

В збройних силах Великобританії психологічна підготовка 

військовослужбовців до ведення бойових дій включає два основних аспекти 

такої роботи: поведінка військовослужбовців поза і в ході бойових дій. Вона 

частково виконується командирами, які повинні навчити підлеглих 

візуальної діагностики основних психологічних проблем з подальшою 

евакуацією або захистом проблемного бійця на полі бою і вміють виконувати 

її самі. При цьому величезна увага приділяється підготовці командирів до 

впливу бойового шоку, зброї, підготовка до бойового зіткнення. У вигляді 

рольових ігор опрацьовуються різні ситуації, багато уваги приділяється 

візуальним і аудіальним елементам бойового шоку і травми війни. Аналогічні 

знання (на рівні обов'язкових до заучування і відпрацювання алгоритмів дій) 

отримують і самі військовослужбовці, щоб мати можливість надати допомогу 

товаришеві по службі.  

Центр конфліктів і примирень, в основному, займається проблемою 

нестатутних відносин в самих різних їх проявах, пов'язані як з 

взаємовідносинами між військовослужбовцями різного призову, так і між 

військовослужбовцями і їх командирами. Працівники центру працюють на 

рівні звичайних конфліктологічних методик - збирають всі сторони 

конфлікту, виявляють проблеми двох сторін, потім намагаються знайти 

методи вирішення; якщо такі методи не знаходяться - вирішення проблеми 

передається на більш високий рівень.  

Центр підтримки дезадаптантів займається вирішенням проблеми 

наркотичної та алкогольної залежності і суміжних проблем, включаючи 



девіації кримінального характеру, тобто крадіжки і спроби використовувати 

армійське майно в тих чи інших цілях.  

Нещодавно був створений ще один Центр підтримки мотивації, в який 

звертаються військовослужбовці, що пропонують ідеї або рішення щодо 

вдосконалення армії, які не можуть бути реалізовані в рамках поточної 

військової служби. 

Збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ). В даний час керівництво міністерства 

оборони Ізраїлю приділяє значну увагу питанням організації ефективного  

психологічного забезпечення в збройних силах.  

Система психологічної допомоги військовослужбовцям армії Ізраїлю 

будувалась одночасно з формуванням збройних сил цієї країни. Первинно 

військові психологи (переклад з івриту “офіцер по захисту душі”) 

забезпечували реабілітацію військовослужбовців після поранень. Однак, вже 

на самому ранньому етапі виникла ідея щодо введення до складу медичного 

корпусу системи психологічної допомоги військовослужбовцям, які 

зіткнулися з агресією. Перед психологами була поставлена задача не лише 

виявляти симптоми, які б засвідчували про необхідність реабілітації 

військовослужбовців під час активних бойових дій, але й контролювати і 

корегувати психічний стан військовика в повсякденних умовах служби (коли 

він не приймає участі в бойових діях). 

На фахівців-психологів військової ланки покладено завдання 

психологічної профілактики серед особового складу, а також проведення 

індивідуальних психологічних  консультацій і психологічного аналізу. В разі 

виявлення важких психологічних порушень ними виноситься експертний 

висновок про направлення даної людини на консультацію фахівців 

госпітальної ланки з подальшим психотерапевтичним (психіатричним) 

лікуванням. 

В основі діяльності ізраїльських психологів лежить вербальне 

обстеження всіх військовослужбовців (в тому числі й резервістів) з 

подальшим відпрацюванням рекомендацій (психотерапії в спеціальних 

центрах, різних форм відпочинку, групових занять). На думку ізраїльських 

фахівців дана методика визнана найякіснішим методом обстеження, що 

суттєво знижує прояви негативних психічних станів військовослужбовців. 

Впродовж останніх десяти років посади “офіцерів по захисту душі” було 

значно зменшено: натомість в чотири рази збільшено число соціальних 

працівників з педагогічною і психологічною освітою, які покликані 

виконувати сумісні функції. Основна мета цих змін – адаптувати систему для 

потреб військовослужбовців й підвищити частоту звернень за психологічною 

і психіатричною допомогою в умовах типового для ізраїльського суспільства 



небажання йти на прийом до психологів та психіатрів. В результаті був 

збільшений штат соціальних психологів і соціальних працівників в структурі 

збройних сил і основна робота з військовослужбовцями щодо виявлення 

симптомів дезадаптації була покладена на них. Натомість військові 

психологи і психіатри почали працювати з діагностикою та наданням 

психологічної допомоги військовослужбовцям, які мали клінічні розлади.   

Виходячи із вимог керівництва держави, завдань та досвіду партнерства 

із Північноатлантичним військово-політичним блоком, досвіду НАТО у 

сфері забезпечення психологічної готовності, подальший розвиток системи 

психологічного забезпечення Збройних Сил України доцільно здійснювати 

на основі відповідних організаційних підходів, нормативного та 

методологічного змісту військових стандартів НАТО. 

Запропоновані підходи щодо структурного, правового та методичного 

унормування психологічного забезпечення як окремої складової морально-

психологічного забезпечення підготовки та застосування наших Збройних 

Сил, дозволять значно покращити як рівень відповідної роботи, так і її 

результати.  

 

 

Багно М.В. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

Процес реформування української державності та її Збройних Сил 

потребує нових підходів до багатьох соціальних проблем. Одна з них -  

профілактика  пияцтва серед військовослужбовців. Тільки за 2016 рік в зоні 

проведення Антитерористичної операції на сході України  467 загинуло та 

отримало поранення 1198 військовослужбовців, 256 з яких - небойові втрати 

та переважна більшість з яких так чи інакше пов’язані зі зловживанням 

спиртних напоїв. 

Метою даної статті є пошук шляхів мінімалізаціїї проблеми 

профілактики адитивної поведінки військовослужбовців у Збройних Силах 

України. 

Починаючи від початку XVII століття до кінця XIX століття алкоголь 

входив в раціон російського військовослужбовця, чи то рядовий солдат або 

офіцер. У найпершому військовому статуті, створеному при Петрові 



Великому вживання алкоголю в армії вже було регламентовано. У цьому 

статуті солдату в поході належало дві чарки гіркого вина в день. Крім цього, 

в зв'язку з початком Північної війни 1700 – 1721 рр, солдатам належало ще й 

пиво. На початку, його норма становила 2 гранця, що відповідає чотирьом 

літрам, але пізніше норма знизилася до одного гранця, тобто 2 літрів. Не 

дивно, що перший етап Північної війни для російської армії виявився повним 

військових невдач. Пізніше аж до початку XX століття спиртне в російській 

армії вільно продавалося і видавалося і солдатам і офіцерам. Таке 

відношенню до алкоголю в армії сприяло формуванню в цій структурі і 

певних алкогольних традицій. 

З пояснень доктора медичних наук Г.П. Колупаева, який очолював в 

другій половині 70-х рр. минулого століття комісію ЦВМУ МО СРСР з 

вивчення проблеми поширення пияцтва і алкоголізму серед офіцерського 

складу, результати роботи показали, що по окремих військових округах 

питома вага осіб офіцерського складу, що страждають алкоголізмом, 

досягала 40% Усі матеріали про роботу цієї комісії було "закрито" і який-

небудь практичний крок по виправленню ситуації зроблено не було. [11] 

Сьогодні, на жаль, за наявності проблеми ми не спостерігаємо серйозних 

досліджень в цій області навіть серед військових медиків.  

Однією з головних причин алкоголізації армії є сформовані алкогольні 

традиції в середовищі військовослужбовців. Не є секретом що і сьогодні 

багато армійських традицій неодмінно пов'язані з застіллям і частим 

вживанням алкоголю. Наприклад «вливання» в колектив, обмивання 

військових нагород і звань, накриття «полян» з нагоди відбуття у відпустку 

або підвищення по посаді, всі ці свята відзначаються на «широку ногу», з 

рясним частуванням і розпиванням дуже великої кількості спиртного.  

Ще однією з причин можна вважати особливість несення військової 

служби. Військова служба найчастіше супроводжується не позитивними 

емоціями. Людина знаходиться в напрузі, страху і в такій ситуації природною 

захисною реакцією людини стає бажання переключитися з негативу на 

позитив. Зробити це якомога швидше допомагає алкоголь. Багато з 

військовослужбовців сприймають алкоголь саме як основний засіб для зняття 

напруги, забуваючи, що систематичне вживання алкоголю, навіть в малих 

кількостях призводить до алкоголізму. 

Вивчення адиктивної поведінки має досить давню історію. Наукова 

розробка теми адикцій, на прикладі алкоголізму, бере свій початок в 1818 

році з роботи Бриль-Краммера, що детально описав патологічні стани при 

запійній формі алкоголізму . Офіційним початком системного, міжнародного 

наукового вивчення адиктивної поведінки в історіографічних джерелах 



вказується 1884 рік, коли, спочатку у Великобританії, потім в США і 

Австралії на хвилі боротьби з патологічною ігроманією, алкоголізмом і 

наркоманією, що завдавали великого економічного збитку, почав видаватися 

журнал - "British Jornal of Addictions" . 

 На даний час залишаються актуальними окремі праці, що розкривають 

соціальні проблеми хімічних адикцій, їх причини та наслідки 

(А.Г.Врублевський, В.Ю.Зав’ялов, Б.М.Левін, Н.Ю.Максимова, І.В.Ураков). 

О.Є. Лічко і В.С. Бітенський [5] описують два шляхи розвитку 

адиктивної поведінки, на кожному з яких можна виділити певні етапи. 

Перший шлях автори позначили як полісубстантну адиктивну поведінку. 

Підлітки випробовують на собі дію різних токсичних речовин, серед яких 

поступово може бути обрана найбільш приваблива. Другий шлях – 

моносубстантна адиктивна поведінка. У даному випадку підлітки 

зловживають тільки однією речовиною. 

Полісубстантна адиктивна поведінка включає такі етапи: 

1) етап перших проб (у компанії або під впливом приятеля); 

2) етап повторення; 

3) етап пошукового "полінаркотизму". Поперемінно вживаються то алкоголь, 

то психоактивні токсичні речовини, то наркотики. Звичайно це відбувається 

в компаніях. Вибирається той наркотичний засіб, що полегшує комунікацію. 

За межами компанії алкоголь, психоактивні речовини і наркотики підлітками 

не вживаються; 

4) етап групової психічної залежності. На цьому етапі потреба у вживанні 

алкоголю виникає негайно, як збирається "своя" компанія [10]. За межами 

цієї компанії потяги ще не виникають. Індивідуальна психічна залежність, як 

перша ознака, ще відсутня. Для пробудження потягу потрібно потрапити в 

дану референтну групу однолітків. Таким чином, специфіка підліткового 

(раннього) зловживання алкоголем/алкоголізму полягає в тому, що 

формування алкогольної залежності спирається на наявність специфічної для 

молоді "реакції групування з однолітками" [6]. Первинна форма алкогольної 

залежності носить у молоді груповий характер. Лише згодом виникає 

індивідуальна залежність, тобто власне алкоголізм. 

Проблема патології потягів, як однієї з патогенетичних ланок 

формування алкоголізму, є надзвичайно актуальною і недостатньо 

дослідженою [7]. Ц.П. Короленко [4] розглядає адиктивну поведінку як 

патологічну, деструктивну, як відхід від реальності за допомогою зміни свого 

психічного стану. Автор пише, що при формуванні алкогольної адикції 

"відбувається заміна міжособистісних емоційних відносин проекцією емоцій 

на предметні сурогати" [4]. Виділені ним особливості адиктивної поведінки 



(1) стабільність і передбачуваність відносин адиктивного типу, 2) ілюзія 

контролю своїх адиктивних реалізацій) дозволяють розглядати алкогольну 

адикцію як захворювання. Концепція адиктивної поведінки, яку розвиває 

Ц.П. Короленко,  ґрунтується на припущенні, що існують загальні механізми, 

властиві різним видам адикції, як фармакологічного, так і 

нефармакологічного змісту. “При цьому спостерігається зниження рівня 

вимог і критики до оточуючих і до самого себе, що може супроводжуватися 

спрощенням особистості з нівелюванням особистісних властивостей, аж до її 

поступової деградації. Основним мотивом поведінки стає активне прагнення 

до зміни незадовольняючого психічного стану, що представляється нудним, 

одноманітним і монотонним” [2, с. 542]. Ц.П. Короленко вважає, що 

«початок формування адиктивного процесу відбувається завжди на 

емоційному рівні. Існує емоційний стан, що поєднує різні (фармакологічні і 

нефармакологічні) адикції» [2, с. 543]. Цим станом є прагнення до 

психологічного комфорту, що може досягатися в нормі «нормальними» 

засобами (досягнення значущих цілей, задоволення цікавості, реалізація 

дослідницького інтересу, надання допомоги і підтримки, заняття спортом, 

переживання релігійного досвіду, фантазування, як механізм психологічного 

захисту). У випадках адикції стан емоційного комфорту досягається тільки 

одним засобом, від якого людина стає залежною. Цей процес автор позначив, 

як конвергенцію емоційного комфорту, коли патерн засобів досягнення 

емоційного комфорту є значно редукованим. 

 О.Є. Лічко і В.С. Бітенський [5] вважають, що етап дозалежного 

вживання алкоголю варто позначити як "адиктивна поведінка", тобто 

зловживання без залежності. Природно, що як терапія адиктивної поведінки 

адекватним методом може розглядатися психотерапія на відміну від 

фармакотерапії. Разом з тим, навіть при сформованій залежності від 

алкоголю, тобто при наявності стійкого потягу, лікарська терапія не може 

розглядатися як єдиний метод терапії, тому що не існує спеціальних 

лікарських засобів, які переборюють потяг [5, 7 та ін.]. Тому варто 

розробляти психологічну модель алкоголізму, що "не виключає а, навпаки, 

розширює межі традиційного клінічного (медичного) підходу до проблеми, 

доповнюючи його структурно-динамічним уявленням про особистість 

хворого". Намітилася тенденція переносу уваги вчених із традиційно 

досліджуваних клініко-біологічних питань алкоголізму на соціально-

психологічні проблеми. На думку Т.А. Нємчина і С.В. Цицарєва [8, с. 64], 

"медична психологія алкоголізму виступає як самостійна галузь 

психологічного знання, що включає в себе вивчення психологічних, у тому 

числі соціально детермінованих, передумов алкоголізму, ролі психологічних, 



у першу чергу мотиваційних, механізмів у формуванні й перебігу цього 

захворювання, загальних закономірностей та індивідуально-типових 

особливостей змін, які виникають у психічній діяльності на різних етапах 

хвороби, і розробку на основі цього шляхів і засобів психологічної корекції й 

компенсації хворих на алкоголізм".  

Разом з тим, аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень, присвячених 

вивченню різних аспектів хімічної залежності, дозволяє стверджувати, що 

спостерігається тенденція до абсолютизації концепцій певного рівня – 

біологічних , психологічних , соціологічних. 

Останнім часом популярними стали біопсихосоціальні моделі 

формування алкогольної залежності, що виходять із системної методології, 

яка припускає, що кожний з вищевказаних факторів може бути стосовно 

розвитку алкогольної адикції розглянутий як схиляючий, запускаючий, 

гальмуючий тощо. 

Ідея багатофакторного походження алкоголізму й алкогольної адикції 

представлена в субстратній концепції алкоголізму О.В. Новикова [9], 

керівника Московського оздоровчого центру ім. О.Р. Довженка. На думку 

наведеного автора, алкоголізм – хвороба, що багато в чому "запрограмована" 

генетично. Така форма алкоголізму названа автором "ядерною". І лише до 

його носіїв застосовні ті "забійні методи наркології, які ті медики, які 

ігнорують психологію, нав'язують усім". Автор вважає, що лише приблизно 

10-15% з числа тих, хто звертається до нарколога за допомогою, страждають 

"ядерним" алкоголізмом, 30-35% - це ті, хто звично зловживає алкоголем, і 

вони можуть цілком відвикнути, в першу чергу, з психологічною допомогою. 

А 50-60% - це люди, які страждають від алкогольної залежності, але здатні 

самі, з опорою на доброзичливу підтримку близьких, і часто з мінімальною 

допомогою психолога, уникнути цієї манії.  

Алкоголізм, як відзначає О.В. Новиков [9], має три "субстратних" 

начала: 

1) біологічне (генетичне, конституціональне, обмінне, фізіологічне, 

біохімічне);  

2) особливості особистості (уроджені й набуті риси характеру; психічні 

хвороби, психопатії, неврози; акцентуації характеру в психічно здорових 

особистостей); 

3) вплив середовища (соціального, мікросередовища, екології). 

У другого й третього початку присутній і психологічний радикал. 

Відповідно до цієї теорії, алкоголізм як біологічна хвороба не може 

бути простим наслідком ні тривалого вживання алкоголю, ні підвищення 

його доз, тим більше – наявності особливих соціальних або інших зовнішніх 



умов. Якщо алкоголізм закладений генетично, виходить, в основі цього 

захворювання домінує біологічний радикал, - це і є те начало, коли розвиток і 

результат хвороби вже твердо запрограмовані, і алкогольна програма 

обов'язково реалізується в житті. 

Якщо біологічний фактор не є провідним, то людина не стане 

алкоголіком, тобто хворим справжнім, або "ядерним" алкоголіком. 

Підкреслення ролі даного фактора не є, згідно з автором, підставою 

безвідповідального ставлення до алкоголю. 

Алкоголізм як одна з найбільш тяжких і небезпечних форм поведінки, 

що відхиляється визнається експертами фактором, що становлять загрозу для 

життя, здоров'я і благополуччя як окремих військовослужбовців, так і цілих 

підрозділів (частин). Пияцтво негативно позначається на стані військової 

дисципліни, на виконанні функціональних обов'язків. Найпоширенішим 

способом боротьби з алкоголізмом є його профілактика. 

Під профілактикою алкоголізму слід розуміти комплекс заходів, що 

проводиться посадовими особами з метою запобігання передумов розвитку 

цієї негативної форми поведінки. Ця діяльність включає заходи 

організаційного, виховного, психологічного, правового та іншого характеру. 

Як схильні вважати, більшість фахівців для вирішення проблеми 

алкоголізації армії необхідні комплексні заходи. З одного боку необхідно 

ведення цілеспрямованої профілактичної роботи серед особового складу, 

пропаганда здорового способу життя серед військовослужбовців. З іншого 

боку якісний психологічний відбір кандидатів на військову службу, активна 

робота фахівців з виявлення серед військовослужбовців хворих на алкоголізм 

на ранніх стадіях і їх лікування. Так, наприклад, армія США, зіткнувшись з 

проблемою алкоголізації серед військовослужбовців у 2004 році, коли в 

терміновому лікуванні від алкоголізму в її рядах потребував кожен п'ятий, 

пішли на такі заходи. Командування ЗС США затвердив рішення про 

додатковий набір в армію і на флот 130 фахівців-психологів для боротьби з 

подібними негативними явищами. Крім того вживання алкоголю в 

армійських частинах було повністю заборонено. Цей комплекс заходів 

допоміг американській армії вирішити проблему стрімкої алкоголізації в її 

рядах. Можливо, використання подібних заходів і для нашої армії, допомогло 

вирішити дану проблему. 

Серед форм впливу на військовослужбовців що зловживають 

алкоголем можна виділити наступні: збір та аналіз об'єктивної інформації 

про призовників з метою ранньої діагностики та лікування тих, хто 

зловживає алкоголем; динамічне медичне спостереження за 

військовослужбовцями, які епізодично вживають алкоголь (без ознак 



залежності); активне залучення таких військовослужбовців у військово-

службову діяльність, проведення з ними систематичної індивідуально-

виховної роботи, прояв високої командирської вимогливості; систематичний 

контроль; заняття в системі бойової підготовки; проведення спеціальних 

виховних і культурно-масових заходів, використання печатної і наочної 

агітації; встановлення тісних контактів з сім’ями військовослужбовців; 

доведення наказів командування і наказів про засудження військовими 

судами осіб, які вчинили злочини в стані алкогольного сп'яніння; прийняття 

після кожного проступку адекватних заходів реагування; зустрічі з 

працівниками військових прокуратур і військовими медиками; активне 

заняття фізичною підготовкою. 

Звісно ж, що важливу роль в профілактиці пияцтва і алкоголізму серед 

військовослужбовців і в суспільстві в цілому можуть зіграти релігійні 

організації. Релігійні напрямки, зокрема християнство і буддизм, 

проповідують помірність і стриманість у всьому. Іслам взагалі забороняє 

вживання алкоголю. 

ВИСНОВОК: Військова служба, за умови дотримання всіх вимог 

законодавства, інших центральних і керівних документів, що регламентують 

життєдіяльність військовослужбовців, надає ідеальні умови для 

протиалкогольної роботи. Статутний порядок в підрозділі і військовій 

частині, бойова і фізична підготовка, повноцінне і якісне забезпечення всіма 

видами постачання, цікава виховна робота, правильна організація дозвілля та 

культурно-масових заходів, увага до сімейно-побутових проблем сприяють 

формуванню правильних установок особистості військовослужбовця і не 

залишають місця для спроб відходу від реальності через алкогольне 

одурманення. 

Оскільки пияцтво і алкоголізм відносяться до числа найбільш гострих 

негативних соціальних явищ в суспільстві, у ЗСУ, то їх профілактика 

виступає в якості невідкладного завдання командирів, органів по роботі з 

особовим складом, соціальних працівників. 
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НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

Надання психологічної допомоги військовослужбовцям, організація та 

проведення їх психологічної реабілітації регламентується низкою 

нормативних документів. Вони мають форму законів України, наказів та 

розпоряджень міністра оборони України, міністра охорони здоров’я України, 

відомчих інструкцій та рекомендацій. 

Наприклад, процедура проведення психологічної реабілітації  

військовослужбовців регламентується Наказом МО України від 09.12.2015 

року № 702 «Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію 

військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь в 



антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових 

частин (підрозділів) [3].  

У змісті Положення розглядаються наступні інформаційні блоки: 

загальні питання (термінологія, яка використовується в Положенні, а також 

ступінь залученості військовослужбовців до процедури психологічної 

реабілітації); мета, основні принципи та завдання реабілітації; організація 

процесу психологічної реабілітації та інша інформація. 

Наказ МО України від 09.12.2015 року № 703 «Про затвердження 

переліків медичних показань та протипоказань до санаторного лікування і 

медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил 

України» [4].  

Наказ Міністра Оборони включає 3 розділи до складу яких входять: 

перелік медичних показань до санаторного лікування в санаторно-курортних 

закладах Збройних Сил України; перелік медичних показань до медичної 

реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України та інша 

інформація. 

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 2006 року 

відповідно до Конституції України визначає основні засади створення 

правових, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або 

компенсації обмежень життєдіяльності, викликаних порушенням здоров’я зі 

стійким розладом функцій організму, функціонування системи підтримання 

інвалідами фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у 

досягненні соціальної та матеріальної незалежності [1]. 

Матеріали закону поділяються на 7 розділів в яких знаходяться 44 

статті. У розділах закону розглядаються загальні положення закону; 

повноваження органiв виконавчої влади у сферi реабiлiтацiї iнвалiдiв; 

система реабiлiтацiї iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв; забезпечення дiяльностi 

реабiлiтацiйних установ та інша інформація. 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.2015 за № 351 

«Про затвердження Плану заходів щодо медичної, психологічної, 

професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної 

операції» [2].  

Наказом вводиться у дію план заходів щодо медичної, психологічної, 

професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної 

операції та інша інформація. 

У практичній діяльності використовується Уніфікований клінічний 

протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД) «Реакція на важкий 

стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад». Він 



затверджений і введений в дію наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 23.02.2016 року за № 121 [5].  

Складається з 6 частин, а саме: паспортної частини; загальної частини 

(в якій розкриваються особливості процесу надання медичної допомоги); 

основної частини (розкриваються положення протоколу, його обґрунтування 

та необхідні дії); опис етапів медичної допомоги; ресурсне забезпечення 

виконання протоколу; індикатори якості медичної допомоги. 
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Проблема «жертви» стає глобальною проблемою сучасного суспільства. 

Вчені зазначають (В. С. Мухіна, А. В. Мудрик, М. О. Одинцова): стаючи 

надбанням особистості, феномен жертви сприяє дезадаптаційним процесам її 

розвитку, руйнуючи тим самим життєвий світ [2].  

У зв’язку з цим у психологічній науці посилюється увага до проблем 

віктимності особистості, формування рентних установок та рентної 

поведінки. Не дивлячись на значну актуальність цих питань, жодне із 

зазначених феноменів не має чіткого свого визначення та трактування у 

науковій літературі, залишаючи місце для дискусій та подальших досліджень 

(М. Одинцова, С. Гарькавець) [5; 10].  

У сучасній психології для трактування феномену «жертви» 

користуються термінами «установка жертви», «статус жертви» (І. Бовіна) 

«позиція жертви» (Н. Осухова), «роль  жертви» (Е. Берн, Ф. Перлз, М. 

Селігман, Дж. Рейнуоттер) «комплекс жертви» (В. Мухіна, С. Харін) тощо 

[10]. 

Досить невизначеними є і основні фактори, які впливають на 

виникнення установки та ролі жертви. Зокрема,  лишається невирішеним 

питання стосовно того, які фактори у віктимізації особистості є ключовими: 

об’єктивні (зовнішні умови соціалізації, активність соціального оточення) 

чи суб’єктивні (психологічна схильність, особистісні характеристики).  

Все частіше робляться спроби провести аналіз поняття жертви через 

розробку категорії «віктимна особистість» (О. Холічева, О. Клачкова, Є. 

Руденський), що розуміється як особистість, яка через ряд особистісних 

характеристик схильна ставати «жертвою» зовнішніх або внутрішніх 

негараздів, і поведінка якої відмінна від поведінки особистості адаптованої 

(О. Холічева) [18] через наявність особливих особистісних смислів (ставлень 

і установок на себе) [17].  

Феномен віктимності трактується також по-різному: як стійка 

особистісна властивість (Е. Руденський), як здібність (М. Бурно, Л. Франк), 

девіація (Ю. Клейберг), як психічний розлад (І. Малкіна – Пих), як 

схильність індивіда ставати жертвою об’єктивних чи суб’єктивних умов 

віктимізації (А. Мудрик) [10, с. 52]. Під віктимізацією (від латинської 

«victim» - «жертва») розуміють процес і результат перетворення людини чи 

групи людей в той чи інший тип жертви [8, с 50]. 

М. Одинцова, на підхід якої ми спиралися, під віктимністю розуміє 

«стійку особистісну особливість, обумовлену поєднанням індивідуально-

типологічних, характерологічних детермінант, що взаємодіють з зовнішніми 

факторами, які не обов’язково пов’язані з ситуацією насилля, але сприяють 



віктимній активності, і знаходять вираження в рольовій віктимній поведінці 

(ігровій чи соціальній ролях жертви»)[10, с. 53].    

Віктимогенність трактується вченими (А. Мудрик, М. Одинцова) як 

наявність в тих чи інших об’єктивних обставинах соціалізації характеристик, 

рис, небезпек, вплив яких може зробити людину жертвою цих обставин [8; 

10, с. 54].   

З цього виплаває той факт, що для соціалізації особистості властива 

наявність тих чи інших факторів, які можуть мати негативний вплив на 

розвиток особистості [10]. В той же час, певні особистісно-характерологічні 

особливості можуть сприяти або перешкоджати впливу цих факторів на 

віктимізацію. 

У ході попередніх досліджень нами було встановлено, що такі фактори, 

як  виховання дитини у неповній сім'ї, наявність хронічних захворювань та 

інвалідності, несприятлива трудова соціалізація (безробіття) можуть стати 

потужним віктимогенним чинником для виникнення у особистості рентних 

установок та сприяти її віктимізації. Проте, не менше значення в якості 

детермінант мають і психологічні особливості, такі як: локус контролю 

особистості, самооцінка, тип копінг-стратегій, який обирає людина для 

подолання стресових ситуацій тощо. 

В ході даного дослідження нас цікавив феномен вимушеної міграції, яку 

можна охарактеризувати як нову соціальну ситуацію, що носить 

психотравмувальний характер і може несприятливо впливати на подальший 

розвиток життєвих переконань особистості, в результаті чого відбувається 

абсолютна руйнація раніше встановлених орієнтирів та формування нових 

установок та смисложиттєвих орієнтацій, що можуть виступати одним із 

віктимогенних чинників [1; 8]. 

Виходячи з актуальності проблеми дослідження, її недостатньої 

розробленості, теоретичної та практичної значущості було визначено тему 

дослідження: «Вимушена міграція як один із факторів віктимізації 

особистості» з метою вивчення частоти прояву віктимності серед осіб, які 

змушені були емігрувати з зони проведення антитерористичної операції на 

Сході України, а також порівняння відповідних значень досліджуваних з 

показниками контрольної групи. 

В якості емпіричних методів дослідження використовувалися: 

опитувальник смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. О. Леонтьєва; методика 

визначення типів рольової віктимності М. Одинцової; методи статистичної 

обробки даних: частотний аналіз,  непараметричний критерій Мана–Уітні 

(SPSS 17.0). 

Вибірку дослідження складали вимушені мігранти (досліджувана група 



Г1) із зони АТО (54 особи), які стали свідками бойових дій та змушені були 

тікати від прямої загрози життю (колишні жителі Луганської та Донецької 

областей) і до сих пір не повернулися додому та контрольна група (Г2) (53 

особи) – жителі інших регіонів Україні (Запорізької, Львівської, 

Чернігівської, Київської, Закарпатської областей), віком від 25 до 55 років. 

За результатами обробки даних за опитувальником «Тип рольової 

віктимності» М. Одинцової, нами було з’ясовано загальний показник 

віктимності досліджуваної (Г1) та контрольної (Г2)  груп, перевірено рівень 

ігрового та соціального типу віктимності у осіб, що до них належать. За 

допомогою програми SPSS  було визначено значення досліджуваних 

показників (віктимність, ігрова роль жертви, соціальна роль жертви) та 

проведено частотний аналіз досліджуваних груп, який допоміг визначити 

відсоткові значення частоти зустрічі цих показників. 

Було встановлено, що серед 54 осіб вимушених мігрантів 37 мають 

високий показник віктимності, що становить 67,9% від загальної кількості 

досліджуваних, середній рівень віктимності було виявлено у 15 (це 22,6%) 

осіб, низький показник віктимності у 5 осіб, що складає 9,5%. Серед 53 осіб 

контрольної групи за загальним показником віктимності, високий рівень 

мають 40,1% осіб (26 осіб), середній – у 33,3% (17 респондентів), низький – у 

16,6% (10 осіб). 

Нами було також перевірено значення показників рольового та 

соціального типу віктимності. Так, ігрова роль жертви та відповідно ігровий 

тип віктимності властивий 56,3% (це 30 осіб досліджуваної групи) і 16,6% 

контрольної групи. 

Щодо соціального типу віктимності, то за даним показником 43,8% 

досліджуваної групи осіб мають високі значення. Серед осіб контрольної 

групи  23,3% мають високий рівень за даним показником. (Табл. 1) 

 

Таблиця 1. 

Рівні прояву показників рольової віктимності  

у досліджуваній (Г1)та контрольній (Г2) групах  (у %) 

 

Рівень 

 

Віктимність 

Ігрова роль 

жертви 

Соціальна роль 

жертви 

 

Г1 Г2 Г1 Г2 Г1 Г2 

Низький 9,5 16,6 26,0 63,5 21,8 53,3 

Середній 22,6 33,3 18,7 19,9 34,4 23,4 

Високий 67,9 40,1 56,3 16,6 43,8 23,3 

 



На основі отриманих результатів, можемо зробити висновок, що групі 

вимушених мігрантів властивий високий показник віктимності, що може 

свідчити про досить низький рівень життєстійкості, песимістичне ставлення 

до того, що відбувається, загальну незадоволеність життєвою ситуацією, 

надмірну психоемоційну напруженість, чутливість, самозвинувачення та 

обвинувачення інших, що приводить до емоційного дискомфорту, жалості до 

себе, схильність до роздратування та агресії спрямованої на інших. Більш 

того, це може вказувати на те, що індивіди даної групи схильні знімати з себе 

відповідальність за те, що відбувається. 

Як видно з таблиці даних, серед вимушених мігрантів переважають 

особи з ігровим типом віктимності, що може вказувати на те, що у своїй 

більшості, особи даної досліджуваної групи здатні до демонстрації своїх 

негараздів та мають пряму готовність до отримання зиску зі свого скрутного 

становища. Дана особливість говорить про можливу вираженість у даної 

групи осіб рентних установок. 

Проте, значний відсоток також осіб і з соціальним типом віктимності, 

яка, в більшій мірі, згідно теоретичних уявлень є нав’язаною суспільством, 

внаслідок чого серед представників з вираженим соціальним типом 

віктимності може прослідковуватись відчуття приниженості, ущемлення, 

песимістичність, не адаптованість до непередбачуваних умов. Однією з 

яскравих особливостей даного типу віктимності є пасивність і залежна 

поведінка, коли відсутнє будь-яке бажання щось змінювати. 

Щодо контрольної групи можна зазначити, що в певній мірі їм властиве 

суб’єктивне відчуття себе жертвами і зайняття деякої очікувальної пасивної 

позиції. Натомість, не можна говорити про виражену наявність рентних 

установок у даної групи осіб. Незначний відсоток досліджуваних має 

готовність до отримання зиску зі свого, на його думку, скрутного становища 

(про це свідчать дані показники ігрового типу віктимності). Є деяка частина 

осіб даної групи, хто відчуває себе залишеним, самотнім, при цьому маючи 

схильність звинувачувати певні зовнішні обставини  у власних негараздах та 

проблемах.  

На перший погляд, значення досліджуваних показників мало чим 

відрізняються. Тож, наступним нашим кроком було виявлення статистично 

значимих відмінностей за досліджуваними показниками між групами. 

Скориставшись статистичним непараметричним критерієм U - Мана-Уітні 

для двох незалежних вибірок невеликих розмірів, отримали наступні 

результати: були виявлені статистичні відмінності за показником загального 

рівня віктимності між досліджуваною групою осіб вимушених мігрантів та 

контрольною групою (0,001 (при р=0,05)) та за показником ігрової ролі 



жертви, на що вказує рівень статистичної значущості 0,000 (при р=0,05); 

відмінностей за показником соціальної ролі жертви не було виявлено (0,2 при 

р=0,05). 

Такі результати можуть вказувати на те, що рівень віктимності групи 

осіб вимушених мігрантів по відношенню до контрольної групи є вищим по 

ігровому типу, що вказує, по-перше, на те, що вимушену міграцію можна 

розглядати як один із віктимогенних факторів, а по-друге, що можна 

говорити про спрямованість даної групи осіб на отримання зиску зі свого 

скрутного становища, тобто наявність у даної групи осіб рентних установок. 

Окремо можна припустити, що виникнення якихось додаткових зовнішніх 

факторів (на кшталт, тяжкого захворювання, інвалідизації, психологічної 

травми, втрати робочого місця, необхідності зміни місця проживання) може 

стати суттєвим стимулом до виникнення у осіб контрольної групи відчуття 

себе жертвою зовнішній обставин, а також рентних установок, поглиблення 

пасивної очікувальної позиції. 

Висновки. Проведене дослідження підтвердило припущення щодо 

розгляду вимушеної міграції як одного із факторів віктимізації, яка за умов 

поєднання із певними суб’єктивними факторами (низьким рівнем 

осмисленості життя, локусу контролю, відсутністю чітких цілей на майбутнє, 

зосередженістю на минулому) може виступати потужним віктимогенним 

чинником. 

Було виявлено високі показники віктимності по ігровому типу серед 

досліджуваної групи вимушених мігрантів. Це може вказувати на наявність 

відчуття себе жертвою зовнішніх обставин, що може бути, в певній мірі, 

обумовлене важкими життєвими потрясіннями, що могли радикально 

змінити процес життя в цілому, мати вплив на окремі життєво важливі сфери 

реалізації, а також виступати прямою психотравмуючою ситуацією, що 

призвело до зниження осмисленості життя, загальної задоволеності його 

процесом, насиченістю, втратою інтересу і через втрату або відсутність 

відчуття керованості власною долею виникнення готовності до отримання 

зиску зі свого скрутного становища (що виступає центральною 

характеристикою віктимності ігрового типу). 

Загалом, наукове значення роботи полягає в тому, що було досліджено 

рівень віктимності у вимушених мігрантів із зони АТО; з’ясовано наявність у 

досліджуваних осіб ігрового типу рольової віктимності; встановлено, що 

вимушена міграція є одним із віктимогенних чинників. 

Практичне значення роботи: отримані результати можуть бути 

використані психологами та соціальними працівниками у роботі з 

вимушеними мігрантами з зони АТО в умовах необхідності адаптації до 



нових умов дійсності та постійній стресовості життєдіяльності, в якості 

теоретичної основи для розробки психокорекційних тренінгів, спрямованих 

на формування відчуття керованості власним життям, підвищення рівня 

життєстійкості та активності серед вимушених мігрантів. 
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ДОНБАСЬКИЙ СИНДРОМ ЯК РІЗНОВИД ПОСТТРАВМАТИЧНОГО 

СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ 

 

Проблеми соціально-психологічної адаптації людей, які перебували в 

екстремальних умовах діяльності, стає на сьогодні особливо актуальною. 

Російська агресія на сході України поставила перед громадянським 

суспільством та державою чимало складних питань. 

Події на Донбасі без всяких сумнівів спричинять чергу малоприємних, 

але життєво важливих обставин. Як правило - це розруха, убогість, 

безробіття і "Донбаський синдром". Світова історія вже неодноразово 

спостерігала подібні синдроми - в'єтнамський, афганський, чеченський, вони 

є найближчими за часом і найяскравішими прикладами. Незабаром після 



завершення усіх бойових дій, на Україну чекатиме ще довгий термін 

реабілітації, і це, на жаль, неминуче. За статистикою 70% людей, тих що 

побували на війні, піддаються психічним розладам, і це стосується не лише 

військових, таких, що брали безпосередню участь. 

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) переживає також мирне 

населення, яке так чи інакше було залучено у військову обстановку (жителі 

окупованих територій, рідні і близькі солдат). А для України, це буде вже 

друга хвиля масового ПТСР, за такий короткий період часу. Адже за часів 

"Майдану" у практично половини учасників був діагностовано саме це 

захворювання. Післявоєнний синдром не є єдиним посттравматичним 

стресовим розладом. Автокатастрофи, зґвалтування, природні катаклізми, 

пожежі є носіями подібних синдромів. Проте війна - найагресивніший і 

небезпечний рознощик цього діагнозу, лікування якого є довгим і 

трудомістким процесом (часто потребує комплексної медикаментозної і 

психотерапевтичної реабілітації). 

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР, "в'єтнамський синдром", 

"афганський синдром", "чеченський синдром" і т. п.) - важкий психічний 

стан, який виникає в результаті одиничної або повторюваних 

психотравмуючих ситуацій, як, наприклад, участь у військових діях, важка 

фізична травма, сексуальне насильство, або загроза смерті. При ПТСР група 

характерних симптомів, таких як психопатологічні переживання, високий 

рівень тривожності зберігається упродовж більше місяця після психологічної 

травми [1, с.361]. 

Комплекс симптомів, що спостерігалися у тих, хто пережив 

травматичний стрес, одержав назву "посттравматичний стресовий розлад" – 

ПТСР (Posttraumatic Stress Disorder). Критерії діагностики цього розладу були 

включені до Американського Національного Діагностичного Психіатричного 

Стандарту (Diagnostical and Statistical Mannual of Mental Disorders) і 

зберігаються там дотепер. З 1994 року ці критерії включені й у європейський 

діагностичний стандарт МКХ-10 (International Statistical Classification of 

Diseases, Injuries and Causes of Death – ICD-10). 

Виділяють два типи причин бойового ПТСР: по-перше, це 

психотравма, котра визвала помітні стресові зміни психічного та фізичного 

стану та наявні порушення поведінки (агресія, панічне бігство, або ухід «у 

себе» та інше). Другого роду причини ПТСР актуалізуються у людей, що 

успішно приймали участь у бойових діях, але не здатних до реадаптації у 

мирному житті. Дослідження бойового стресу [2, с. 33] довели, що бойові 

ПТСР більш різноманітні і часто бувають більш тривалими, ніж ПТСР 

мирного часу із-за кумулірованних (накопичених) в душі, в пам’яті 



багаторазово пережитих жахів війни, фізичного та психічного 

перевантаження, горя втрат соратників, співчуття з пораненими. В ході 

бойових дій формується постійна тривога, готовність до миттєвого 

агресивного відбиття наступу ворога. При цьому знижується почуття 

цінності людського життя та відповідальності за свою агресивність. 

Вірогідність розвитку хронічних наслідків бойової психічної травми 

напряму залежить від важкості перенесеного стрессорного впливу та 

продовжуваності перебування в умовах театру бойових дій. Вона 

збільшується у військовослужбовців з наявністю акцентуації характеру 

епилептоїдного, гипертимного, нестійкого и конформного типу [3, с. 44]. 

Отже, проблема адаптації воїнів АТО до мирного життя – це виклик 

перед українським громадянським суспільством та державою. Учасники 

бойових дій після повернення додому зіштовхуються не тільки з 

матеріальними проблемами, але й із психологічними. Адаптація 

військовослужбовців до мирного життя ускладнюється чисельними 

соціально-психологічними проблемами, тому одним із основних завдань у 

реалізації системи психологічної допомоги військовослужбовцям є 

порозуміння змісту та структури поняття - "донбаський синдром". 
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На сьогоднішній день структура української армії і Збройних Сил 

України змінюється та модернізується. Розвивається і покращується загальна 

система управління та збільшується кількість військовослужбовців, серед 

яких важливе місце займають курсанти. Щорічно лави сучасної української 

армії  поповнюються особами, які навчалися та проходили підготовку у 

Вищих Військових навчальних закладах. Важливу роль у цьому аспекті 

відіграє проблема мотивації при ухваленні рішення вибору професії, 

мотивації отримання знань тощо.  

Під мотивацією розуміється комплекс чинників, що впливає на 

поведінку людини. Це динамічний процес який може виступати як 

індивідуальною системою мотивів, так системою дій по активації мотивів 

іншої особи [2]. 

За теорією А. Маслоу мотивація зводиться до вивчення потреб людини, 

які поділяються на первинні та вторинні потреби, що включають п’ять груп. 

До первинних потреб відносяться: фізіологічні потреби (дихання, вода, їжа, 

сон); потреба безпеки (безпека життя і здоров’я або безпека майбутнього). До 

вторинних потреб автор відносить: соціальні потреби (в дружбі або сім’ї); 

потреба поваги (самоповага, впевненість, досягнення); потреба у 

самовираженні (творчість чи реалізація можливостей). 

Сам процес мотивування можна описати так:  потреба (необхідність у 

чомусь, залежність від чогось); мотивація (усвідомлення потреби); мотив 

(обгрунтування рішення)[3]. 

В. Г. Асеєв говорить про причину мотивації і називає це «мотив». Для 

курсантів в основі мотиву лежать: потреби, потяги, прагнення, інтереси, 

наміри, установки, враження, уявлення про майбутнє, переконання, звички, 

наслідування – це одні з багатьох мотивів, які наводить  у своїх працях 

П. М. Якобсон. 

В результаті опитування 91 курсанта 1 курсу Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка виявлено, що 

найпоширенішою є спрямованість мотивації на завдання – 71,4%. А також 

виражається спрямованість мотивації на себе у 25,3% респондентів, та на 

іншого у 3,3 % курсантів.  

Емпіричне дослідження показало, що мотивоване рішення задачі 

підвищує її продуктивність зокрема у 3,6 рази. 

Усвідомлення курсантом мотивів може вплинути на формування 

внутрішньої мотивації (мрії, цікавість, потреба самореалізації) або 

зовнішньої мотивації (гроші, кар’єра, статус). В результаті опитування 164 

курсантів Військового інституту Київського національного університету 



імені Тараса Шевченка виявлено, що 67,1% респондентів мають зовнішню 

мотивацію, а 32,9% опитаних  – внутрішню мотивацію.  

Мотиваційна сфера курсантів є основою процесу навчальної діяльності, 

а також можливістю реалізувати свій творчий потенціал, проявити себе чи 

перевірити свої  сили [1].  

Для максимального результату мотивування курсантів слід: 

1. Створити умови, де курсанти змогли б відчувати дію 

мотивування; 

2. Вміло керувати мотивацією спрямованою на курсанта; 

3. Надавати можливість самовільного керування мотиваційними 

силами. 

Варіантом мотивування курсантів може бути мотиваційна співбесіда. 

Під час її проведення лейтмотивом є акцентування уваги  на праві вибору та 

прийняття відповідальності за власні рішення респондентом.  

Метою такої співбесіди є схилити респондента на сторону активної дії 

та ініціювати його самомотивацію. При такому проведені співбесіди слід 

враховувати баланс рішення (всі «за» та «проти»). Результатом мотивування 

у курсантів має бути формування мотивованої поведінки.  

Таким чином, мотивація курсантів у вищих військових навчальних 

закладах відіграє важливу роль у становленні та розвитку особистості 

майбутнього військовослужбовця та потребує особливої уваги як з боку 

держави, так і вищих навчальних закладів. 
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Потрапляючи в нестандартну, загрозливу ситуацію, людина 

використовує неймовірну кількість внутрішнього ресурсу, що йде на 

підтримку звичних форм поведінки, проективних очікувань, які, зазвичай, не 

є ефективними відповідно до тієї ситуації, в якій вона знаходиться. Будь-які 

зміни призводять до порушення базової безпеки, а особливо зміни, що несуть 

в собі загрозу життю. Відчуття страху, що загострюється при несформованій 

толерантності до невизначеності, паралізує активність, або ж штовхає до 

«впадання в діяльність», що знову ж таки призводить до виснаження ресурсу. 

Проводячи індивідуальну та групову роботу з ветеранами АТО та їх 

сім’ями, вимушено переселеними особами, трудовими мігрантами та 

членами їх родин, нами було виявлено, що основним запитом, з яким 

звертаються за психологічною допомогою, є потреба підтримки в 

знаходженні нових способів взаємодії з собою та оточуючими у змінених 

умовах життя. Адже, пройшовши через кризові ситуації, особливо відчувши 

загрозу життю, людина потребує часу на адаптацію до нових умов та 

прийняття власних внутрішніх змін, пов’язаних з цим.  

Парадоксально, але факт, що той, хто пережив травму, найчастіше 

звинувачує себе за те, що вдалось вижити, або як жертву. Одразу ж після 

травматичної події виникає відчуття, що людина могла і повинна була діяти у 

відповідності із звичайними стандартами, чітко і конструктивно. Таким 

чином зупинити хід травми і спрофілактувати зло, надавши допомогу іншим. 

Тобто відбувається формування хибного образу позитивного способу 

вирішення ситуації і виникає схема виконання, яка ніколи не може бути 

завершеною, породжуючи постійне самозасудження [3, с. 80]. 

Як наслідок перебування учасника військових дій у зоні АТО, при 

поверненні його до мирного середовища існує ймовірна загроза проявів 

сприйняття навколишнього середовища через "військову призму дійсності", 

замкнутості в собі, тривоги щодо зміни ставлення сім’ї до нього, відчуття 

боязкості за свою сім’ю. Застереження стосовно того, щоб сім’я не дізналася 

про жахи війни тощо. Пережита травма загрожує військовослужбовцю 

втратою сенсу життя. Для пошуку нового сенсу життя важливо залучати його 

сім’ю, як основний ресурс, який допоміг вижити і повернутись [1]. 

Але, залучаючи сім’ю як основний ресурс, необхідно враховувати, що 

члени родини також переживають багато непростих почуттів, оскільки після 

повернення військовослужбовця додому їм доводиться ніби заново 

знайомитись, адже зміни установок і цінностей  після пережитого і 

побаченого під час військових дій є неминучими. З нашого досвіду, за 

психологічною допомогою найчастіше звертаються не самі 

військовослужбовці, а їх дружини, або батьки, коли постійне 



самозасудження, пов’язане із всепоглинаючим відчуттям власної 

безпомічності, досягає апогею. 

Разом із тим в Україні існує ще одна проблема, яка набуває 

пандемічного масштабу – проблема трудової міграції населення. Особливо це 

стосується західних областей України (Чернівецької, Івано-Франківської, 

Тернопільської). На сьогоднішній день на Буковині є села, в яких майже всі 

жінки виїхали на заробітки. І, безумовно, така ситуація не може не впливати 

на кожного члена родини та інститут сім’ї загалом. 

В умовах дистантної сім’ї, у зв’язку з відсутністю одного, а часом і 

обидвох батьків, спостерігається зміна системи стосунків між батьками і 

дітьми, яка впливає на систему сім’ї в цілому: на функціонування та 

інтеракції як всередині цієї системи, так і поза нею. Адже структура 

інтеракцій між батьками і дітьми окреслює норми, правила, зразки поведінки 

дітей, тобто якість їхнього соціального досвіду, що в подальшому 

впливатиме на емоційні стосунки та взаємини з іншими людьми (друзями, 

однолітками, педагогами). У дистантних сім’ях відбувається відчуження 

дітей від батьків у зв’язку з втратою постійних контактів; відносини 

набувають формального характеру. Діти у дистантних сім’ях мають дефіцит 

прояву позитивних почуттів як по відношенню до іншої особи (до батьків), 

так і по відношенню до себе (відчути ніжність, лагідність, любов матері чи 

батька), тобто відчути себе цінним для значущих дорослих; їм не вистачає 

ласки, батьківського тепла, любові та повноцінного виховання [4]. 

Також, варто зазначити, що не лише діти страждають від відсутності 

батьків, але й батьки, які перебувають на заробітках, піддаються серйозним 

випробуванням. Адже не лише потреба заробітку часто є мотивом еміграції, а 

й спроба вирішити у такий спосіб внутрішні і родинні конфлікти. 

Повертаючись до родин, які вони фінансово підтримували, жінки відчувають 

себе «функціями», оскільки емоційні зв’язки якщо й не втрачено, то сильно 

порушено, що має значні наслідки для сімейних стосунків та виховання 

дітей.  

Психологи і психотерапевти, які працюють над дослідженням так 

званого «італійського синдрому» (А.Кисельов, С.Файфрич, П.Щерб'як, 

Н.Долішня, Є.Мироненко, В.Рослюк, Н.Самсонова, І.Пришляк), відмітили 

ряд закономірностей. Передусім йдеться про різноманітність негативних 

психологічних симптомів, викликаних втратою соціально-адаптативних 

механізмів, спричинених у свою чергу перебуванням за кордоном в якості 

трудового мігранта та поверненням (вимушеним чи добровільним) додому – 

від розладів маячного характеру до важких форм депресій.  Переважна 

більшість пацієнток, як виявилось в процесі професійних консультацій, вже 



мали певні психологічні проблеми у власних сім'ях ще перед виїздом. 

Фатальним стає подвійне виключення із спілкування – за кордоном було 

проблематично задовольнити свої людські потреби у спілкуванні, в Україні 

виникло відчуження від родини, яке виявлялося передусім у втраті справжніх 

контактів [2, с. 45]. 

Протягом останніх років українці перманентно живуть в ситуації війни, 

страху та небезпеки. Залежно від особистої історії, досвіду попередньої 

травматизації, особистісних особливостей, наявності чи відсутності 

соціального ресурсу (сім’ї, друзів, колег), ці почуття є більш або менш 

емоційно заряджені. Нестабільність, непередбачуваність і загрозливість 

сучасного життя потребує знаходження нових способів буття у світі. Тому 

проблема відновлення та підтримки внутрішнього та соціального ресурсу 

стає все гострішою та актуальнішою. 

Людина, що пережила травмуючу ситуацію, має альтернативу: вона 

може залишитись в стані заціпеніння, а може використати свій досвід 

переживання та виживання як джерело розуміння і розвитку. І можливо це 

лише за умови повноцінного проживання почуттів, «роботи горя» що 

потребує потужного ресурсу та професійної психологічної підтримки. 
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МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

В умовах ведення Російською Федерацією проти України гібридної 

війни для громадян України є важливим відновлення територіальної 

цілісності нашої країни, підтримання активної позиції для продовження 

боротьби в умовах позиційної війни, створення відповідних стимулів, які 

підвищать мотивацію громадян до служби в Збройних Силах України. З 

метою вивчення мотиваційних чинників, які спонукають громадян України 

до проходження військової служби у резерві протягом вересня–жовтня 2016 

року під час проведення зборів з резервістами у ряді військових частин 

Збройних Сил України проведено анонімне опитування (n = 3000 осіб). 

У статті ми аналізуємо лише основні мотиваційні чинники, які 

впливають на прийняття рішення громадянами України щодо проходження 

служби у військовому резерві. 

 
Рис. 1. Мотиви проходження військової служби в резерві  

На діаграмі 1 визначено основні мотиви, які спонукають для 

проходження військової служби в резерві громадян України. 

Незважаючи на значну кількість негативних чинників, які впливають 

на прийняття рішення основним мотивом опитані визначають патріотичні 

мотиви захисту Батьківщини (25%), що свідчить про те, що опитані вірно 

визначають причини війни та розуміють її визвольний для України характер. 



Для громадян України не зважаючи на економічні негаразди основним 

чинником, який спонукає до проходження служби є моральний. 

18%  опитаних повідомляють, що важливим чинником у прийнятті 

ними рішення про проходження військової служби у резерві є можливість 

покращити  свій фінансовий стан. Так, дійсно під час проходження 

військових зборів резервісти мають грошове забезпечення та соціальні 

гарантії, які визначено для військовослужбовців. 

Стосовно інших мотиваційних чинників, то 13% респондентів 

повідомляють про бажання не втратити військові навички та вміння, які вони 

отримали під час проходження військової служби за мобілізацією. Для 

зазначеної частини громадян із значною імовірністю можна стверджувати, 

що у подальшому вони можуть прийняти рішення щодо підписання 

контракту на проходження військової служби. 

9% опитаних інформують про, те, що вони відчувають на час зборів 

соціальну захищеність, що в свою чергу свідчить про значне вдосконалення 

законодавчих актів з питань соціальних та правових гарантій для 

військовослужбовців та членів їх сімей. 

 8%  респондентів повідомляють, що прийшли на збори тому, що є 

законослухняними громадянами, що свідчить про обізнаність громадян щодо 

відповідальності відповідно до чинного законодавства за уникання від 

проходження військових зборів та розуміють важливість отримання 

відповідної підготовки. 

8% респондентів повідомили, що прагнуть розвивати одночасно 

цивільну та військову кар’єру, що свідчить про те, що вони і в подальшому 

будуть проходити відповідні збори, але не мають бажання пов’язати своє 

життя суто із військовою службою. 

6% опитаних повідомляють, що проходять збори у зв’язку із бажанням 

не втратити зв'язок із товаришами та командирами з якими проходили 

службу під час мобілізації. Вони і в подальшому будуть продовжувати 

службу у військовому резерві за умови, що будуть служити у складі своїх 

підрозділів 

5% респондентів повідомляють про те, що прагнуть набути нової 

спеціальності. Не виключено, що значна частина з них у подальшому прийме 

рішення про підписання контракту на проходження військової служби. 

5% опитаних інформують про бажання подальшого розвитку своїх 

фізичних та професійних якостей. 

Отже, основними мотивами, які спонукають громадян України до 

проходження служби у військовому резерві є моральні. 



 
Рис. 2. Проходження зборів у військовому резерві 

 

На рис. 2 ми бачимо діаграму щодо прогнозу проходження 

опитуваними зборів у майбутньому. 

Щодо проходження зборів у подальшому,   то тільки 10% повідомили, 

що у будь-якому разі  будуть їх уникати. 

Водночас, 31% опитаних  прийдуть на збори у будь-якому випадку  та 

35% - у разі загострення воєнно-політичної ситуації на сході України, що 

може свідчити про високу мотивацію респондентів до захисту Батьківщини, 

однозначне розуміння подій, що відбуваються та прагнення  виконати свій 

конституційний обов’язок, довіру керівництву Збройних Сил України та 

органам державної влади, а також бажання захистити свої родини від 

російської агресії. 

В підтвердження зазначеного вище на діаграмі 3 надано інформацію 

про сімейний стан респондентів. 58% опитаних одружені, 9% розлучені, 32% 

з них неодружені та 1% опитаних є вдівцями. 

 



 
Рис.3 Перспективи щодо подальшого проходження військової служби 

Щодо перспектив укладання контрактів на проходження військової 

служби: 

9% опитаних заявили, що планують укласти контракт на проходження 

військової служби; 

43 % респондентів повідомили, що продовжать службу у військовому 

резерві і що ситуація їх цілком задовольняє; 

22% не бажають проходити будь-яку службу. 

Водночас 26% респондентів ще остаточно не визначились із своїм 

рішенням, що свідчить про достатній ресурс та необхідність продовжити 

роз’яснювальну та агітаційну роботу. 

Отже, не зважаючи на популістські заяви деяких політиків щодо 

недоцільності проведення у державі 6 хвиль мобілізації можна стверджувати, 

що ми отримали достатній підготовлений ресурс, який має бойовий досвід. 

Прийняті рішення щодо залучення військовозобов’язаних, які пройшли 

службу за мобілізацією є доцільними та вірними. Тому, нам необхідно у 

подальшому створити стратегічну комунікацію для проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ДИСТАНЦІЯ МІЖ ЧЛЕНАМИ РОДИНИ ЯК 

ЧИННИК ПІДТРИМАННЯ РОДИННИХ ЗВ’ЯЗКІВ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ 

 

Воєнні події, що відбуваються на Сході України, мають складні 

психологічні наслідки для усіх верств населення держави. На ґрунті 

непорозумінь через політико-ідеологічні розбіжності між членами родини, 

сім’ї часто розпадаються. За останні роки до психологів все частіше 

звертаються сім’ї чи окремі їх представники, які переживають сімейні 

конфлікти, непорозуміння і повний розрив стосунків з рідними через різні 

погляди і політико-ідеологічні уподобання. 

Такого роду непорозуміння торкнулися в тій чи іншій мірі чи не кожної 

родини. У когось залишилися родичі на території країни-агресора. Хтось 

вимушено мігрував з небезпечних зон, а вдома залишилися рідні і друзі. А 

хтось просто вдома на кухні не може дійти згоди на предмет політичної 

ситуації в країні, економічного розвитку, доцільності АТО тощо.  

Одним з факторів, що впливає на вибір різних стратегій підтримання 

родинних зв’язків в умовах воєнного конфлікту є ступінь спорідненості 

родинних зв’язків. Вчені доводять, що близькість проживання є однією з умов 

інтенсифікації родинних зв’язків, однак не є її гарантом [1, с. 20]. На нашу 

думку доцільніше послуговуватися поняттям психологічної дистанції, яка 

пов’язана не стільки з територіальним дистанціюванням, скільки з відчуттям 

сили стосунків. 

Психологічна дистанція є складним особистісним утворенням, в 

структуру якого входять: узагальнене уявлення про себе, про свої можливості 

та обмеження у взаємодії з іншою людиною; узагальнене поняття про іншого 

та його властивості; ухвалення рішення про ступінь свого впливу на іншого і 

відкритості (закритості) своєї психологічної реальності для впливу цього 

іншого. Психологічна дистанція фіксує відносно стійкі кордони 

психологічного простору і дає змогу окреслити існування стійких кордонів, 

як у своєму просторі, так і у психологічному просторі іншої людини [2]. 

Психологічна дистанція може бути представлена в параметрах довжини 

(коротка – довга) і сили (слабка – напружена). Параметр довжини 



характеризує відстань від «Я» однієї людини до «Я» іншої в психологічному 

просторі і пов'язаний з переживанням обмеженості «Я» кожного з учасників 

взаємодії. 

Параметр сили визначає наповненість психологічної дистанції змістом 

«Я» учасників спілкування, міру представленості різних модальностей 

психічної реальності (думок, почуттів, бажань, можливостей) кожного з них 

в конкретний момент часу або протягом певного часового проміжку. Цей 

параметр відображає значущість іншої людини. Значущість іншого пов'язана 

із задоволенням ним певних потреб суб'єкта. Чим більше потреб він може 

задовольнити і чим вище потреби у своїй ієрархії, тим більше значущість 

іншого і тим сильніше його вплив на властивості психічної реальності 

суб'єкта. 

Параметри довжини і сили прямо корелюють один з одним: чим 

коротша психологічна дистанція до певної людини, тим більш напруженою 

вона є, чим сильніше переживання власної обмеженості, тим більший вплив 

набуває інша людина, тим більше її значущість. 

Залежно від довжини психологічної дистанції виділяють три види 

відносин «випробуваний – інша людина»: симбіотичні, конструктивні і 

відчужені.  

Медведська О. І. наголошує на необхідності визначення рівня 

психологічної близькості/віддаленості суб'єкта по відношенню до членів 

великої родини на підставі вимірювання довжини психологічної дистанції і 

виявлення виду взаємовідносин між випробуваним і членами великої родини. 

В основу її методики визначення психологічної дистанції покладено широко 

поширену у психодіагностиці ідею проекції внутрішніх переживань на матеріал 

стимулів. Вона базується на егоцентричній моделі побудови психологічного 

простору і пропонує отримання від респондента невербальної відповіді на 

питання: «Хто з мого оточення мені ближче?» При цьому «Я» суб'єкта виступає 

таким собі організуючим центром його симпатій і антипатій по відношенню до 

інших людей [2]. 

Для вивчення рівня психологічної дистанції між членами родини також 

можна використовувати метод сімейної соціограми. Під час її проведення 

поряд з іншими критеріями аналізу варто звернути увагу на психологічну 

дистанцію між членами родини, що виражається у мірі віддаленості 

зображуваних кружечків.  Відстань одного кружечка від інших може 

говорити про конфліктні стосунки в сім'ї, емоційне аутсайдерство 

випробуваного. Своєрідне «залипання», коли кружечки нашаровуються один 

на одного, стикаються або знаходяться один в одному, говорить про 

недиференційованість «Я» у членів сім'ї, наявність симбіотичних зв'язків. 



Тож, рівень психологічної дистанції між членами родини визначає 

ступінь близькості стосунків, а отже і рівень їхньої значущості для кожного 

окремого члена родини. З одного боку, чим меншою є психологічна 

дистанція, тим гостріше постають конфлікти та болючіше переживаються 

непорозуміння між членами родини. З другого боку, чим коротша 

психологічна дистанція і вищий рівень значущості іншої людини, тим вищим 

буде ресурс налагодження стосунків і необхідність пошуку компромісу.  
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ОСОБЛИВОСТI ЦIННIСНО-СМИСЛОВОI СФЕРИ БIЙЦIВ АТО 

 

 Кожна особистість має своє бачення навколишнього світу, себе та 

інших в ньому, систему цінностей та сенсів, якій вона підпорядковує свою 

діяльність. Обираючи для себе діяльність, особистість завжди виходить з 

того, що їй цікаво, що для неї виступає цінним та значимим. Військова 

діяльність, участь у бойових діях не є виключенням. 

 На нашу думку, мотивація, що змушує особистість взяти участь у 

бойових діях, може бути різною. Особистість може стати 

військовослужбовцем через ненависть до ворога, жагу до визнання та 

грошей, через почуття відповідальності перед товаришами, які пішли на 

фронт, аби не здаватись боягузом чи для того, щоб уникнути проблем, які 

заважають iй у повсякденному житті. Крім того, у кожного може бути своя, 



додаткова мотивація, яку не може передбачити жоден дослідник. На основі 

цього, можна припустити, що мотивація тих бійців, що добровільно пішли на 

військову службу, відрізняється від мотивації тих, хто став 

військовослужбовцем на контрактній основі.  

 Однією з основних особливостей військової служби є те, що кожного 

дня військовослужбовці зіштовхуються з базовою життєвою данністю – 

смертю. Будь-яка смерть не залишає людину байдужою. У випадку, коли в 

будь-який момент може померти товариш, військово командуючий чи сам 

боєць – думки про смерть та її значення для людини можуть набути 

нав’язливого характеру, спричинити виникнення психологічних розладів, 

розвиток страхів тощо. Кожного дня військовослужбовці зіштовхуються з 

необхідністю робити вибір, що може коштувати їм життя. Командири 

підрозділів мають віддавати накази та посилати на смерть інших, вони несуть 

відповідальність за прийняті ними рішення, що тільки посилює тиск на їхню 

психіку. Накази, що вони віддають аби забезпечити необхідний результат 

бойових дій, можуть кардинально відрізнятись від тих, які б вони віддавали 

не перебуваючи в екстремальних умовах, а також вони можуть суперечити 

їхнім цінностям та установкам. 

 Отже, в умовах ведення бойових дій особистість може чинити 

наперекір своїм установками. Існує ймовірність, що при цьому її ідеали та 

стандарти залишаться незмінними, проте існує така сама ймовірність, що все 

буде навпаки. 

 Однозначно можна сказати про те, що ціннісно-смислова сфера 

особистостей, що пройшли крізь воєнні дії, вже ніколи не буде такою, як у 

цивільних. Проте, основна гіпотеза дослідження полягає в тому, що цінності 

тих, хто пішов до Збройних Сил добровільно, будуть відрізнятись від 

цінностей тих, кого змусили до цього. Навіть після участі в бойових діях, ці 

особистості будуть ставити у своєму житті різні орієнтири, знаходити сенс у 

різних речах та прагнути до різних ідеалів. 

 Грунтуючись на результатах дослідження, військові психологи 

зможуть побудувати систему повернення до нормального психічного стану 

військових, що повернулись із зони АТО, на основі їх цінностей та ідеалів. 

Крім того, можна буде виокремити категорію індивідів, для яких 

контрактний тип перебування в зоні воєнного конфлікту буде найбільш 

прийнятним, відповідним іхній системи цінностей, мотивації та поглядів на 

життя. Детальне вивчення ціннісно-смислової сфери бійців, що повернулись 

з АТО, також допоможе попередити можливі психологічні проблеми, які 

з’являться в військовослужбовців не тільки після повернення, а й на момент 

перебування у бойовій ситуації. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ БІЙЦІВ АТО 

 

Будь-які події, що відбуваються в житті особистості впливають на неї 

та позитивно чи негативно позначаються на її розвитку, самопочутті, 

діяльності. Участь у воєнному конфлікті впливає на фізичний та 

психологічний стан індивіда, змінює його особистість. Людина, що брала 

активну участь у бойових діях, відрізняється від інших, цивільних, що не 

мали справу з подібними обставинами, вона буде відрізнятись також від себе 

до того, як потрапила у подібні обставини. 

Психічний стан військовослужбовців виступає однією з проблем для 

представників військової психології та людей, що тісно пов’язані з 

військовою службою. О.Г. Караяні, поглиблено займався вивченням того, що 

відбувається з психікою військовослужбовця під час різних етапів та залежно 

від умов ведення бою.  

Під час наступальних операцій військовослужбовці відчувають 

найбільше піднесення та впевненість у своїх силах, ніж за будь-яких інших 

обставин. В цей час авторитет командира та його компетентність не 

викликають сумніву. Особливо конструктивним при наступальних діях є 



розділення війська на невеликі групи, що забезпечує кращу комунікацію 

бійців між собою, підтримку бойового духу, підвищує відповідальність за 

діяльність, яку необхідно виконати та єднає людей в єдине ціле. Командирові 

важливо демонструвати все на власному прикладі аби уникнути зневаги та 

вселити впевненість у перемогу навіть у найбільш емоційно нестабільних 

солдат. Коли перевага переходить на бік супротивника, військам необхідно 

здійснювати оборонні дії, що певним чином впливає на психічний стан 

військовослужбовців. У випадку оборони, значна кількість бійців відчуває 

свою безпорадність та значно переоцінює можливості ворога. У такому 

випадку вороги можуть легко посіяти паніку та дезорієнтувати війська за 

допомогою маніпулювання інформаційним простором. Особливий вплив на 

психіку військовослужбовців мають бойові дії, що ведуться вночі. З одного 

боку, вночі бійці виявляють більше завзяття та менше страху перед ворогом, 

вони впевнені у тому, що їх важко відстежити та прогнозувати їхні дії. З 

іншого – погіршується комунікація та орієнтація в просторі, збільшується 

тривожність, адже простір навколо може приховувати небезпеку.  

Перебуваючи у зоні ведення бойових дій, індивід постійно перебуває у 

стресовій ситуації, що не є для нього буденною. Часу на відновлення 

фізичних та психологічних ресурсів немає і це не може не позначатися на 

психічному стані. Особливого тиску зазнає емоційна сфера 

військовослужбовця, адже для людини притаманне емоційне реагування на 

всі події, що відбуваються навколо неї. Таким чином, емоційна сфера 

знаходиться у стані постійної напруги та  переживання негативних емоцій, 

що супроводжують бійців і тому потребує особливої уваги.  

Повертаючись до цивільного життя, військовослужбовці можуть 

протягом довгого часу переживати патологічні стати такі як ПТСР, 

проявляти депресивну симптоматику тощо.  

Дослідження та порівняння психологічних особливостей емоційної 

сфери бійців АТО постає актуальним, адже несе ґрунтовне значення для 

подальшої роботи з ними, їх ресоціалізації та повернення до стану 

психологічного благополуччя. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що емоційна сфера бійців, які 

повернулись з АТО, відрізняється від емоційної сфери цивільних, які 

спостерігають за воєнними діями на відстані, не беруть у них безпосередньої 

та активної участі. Крім того, стан емоційної сфери тих, хто брав участь у 

воєнних діях добровільно, відрізнятися від стану осіб, що  знаходились там 

на контрактній основі. У результаті будуть отримані дані, що допоможуть 

окреслити компоненти емоційної сфери, які найбільш виражені у бійців АТО, 

що належать до тої чи іншої групи.  
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НОВІТНІ МЕДІА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ 

 

Інформаційне суспільство послуговується не лише традиційними 

засобами масової інформації, але й новітніми медіа. Тобто розширені 

платформи, які характеризуються кросмедійністю, конвергентністю. Саме 

такі тенденції розвитку медіа помітні й в Україні: розбудова інформаційного 

суспільства зумовила стрімку інтернетизацію. Відома промова Цукерберга, 

де він наголошував на необхідності інтернетизувати світ, запустивши на 

орбіту планети wi-fi передавачі. На даний момент ЗМК боряться за 

споживача, за його увагу, використовуючи при цьому весь арсенал методів 

інформаційно-психологічного впливу. 

Одна із головних функцій ЗМК – формування громадської думки. 

Боротьба за свідомість людей ведеться як на локальному, так і на 

глобальному рівні. З переходом до інформаційної епохи, тотальної 

глобалізації та створення єдиної мережі інформаційних ресурсів, людство 

підписало собі вирок: постійно знаходитись у стані холодної інформаційної 

війни. 

Проникнення новітніх медіа у сучасне життя відбувається настільки 

швидкими темпами, що практика і наслідки використання їх залишаються 

недостатньо вивченими.  



Новітні медіа – термін, що означає появу цифрових, комп’ютерних, 

інформаційних, мережевих технологій і комунікацій у кінці XX ст. Головною 

відмінністю нових ЗМІ від традиційних є інтерактивність: всі зв’язки є 

двосторонніми; саме в нових медіа відносини стали не просто масовими (за 

принципом все → всім), а персоналізованими.  

Аналіз розвитку соціальних мереж і моделей комунікації, як складових 

новітніх медіа, проводили вітчизняні дослідники – С.Афанасьєв, С.Дука, 

В.Іноземцев, Н.Моісєєв та ін., а також іноземні вчені – Й.Бенклер, С.Блек, 

П.Гіллен, П.Дойль. 

Вживаючи поняття новітніх медіа ми розуміємо саме соціальні медіа, 

які в нашій країні останніми роками набули особливої популярності. Такі 

соціальні мережі, як ВКонтакте, Однокласники та  Facebook, стали не просто 

місцем, де люди знаходили друзів та спілкувалися з ними, а й майданчиком 

для обміну новинами, платформами для заснування груп, організацій на 

медіа. 

Однак, варто звернути увагу, що таким чином більшість соціальних 

медіа стають суспільно-соціальними, під якими варто розуміти ті соціальні 

медіа, які впливають на суспільство, на суспільно-політичну ситуацію в 

країні. Саме вони сьогодні виступають в ролі інструменту в інформаційно-

психологічних війнах. 

Польські дослідники говорять, що в інформаційній війні медіа 

використовують можливості маніпулювання засобами та об’єктами, які їх 

цікавлять; у психологічній же війні головним виступає суспільство (власне та 

противника).  

Для кращого впливу на громадську думку, зокрема на суспільство, в 

інформаційно-психологічній війні використовуються такі елементи: 

- постійне фактичне знання; 

- плани стратегічні, оперативні та тактичні; 

- володіння загальними та спеціальними знаннями; 

- методика оцінки ситуації, приймання рішень, планування та 

розв’язання поточних та перспективних проблемних питань; 

- залучення людських ресурсів в інформаційних процесах з їх 

знанням, емоційним та мотиваційним станом; 

- інформаційна інфраструктура.  

Тож, найбільш вразливим перед викликами інформаційно-

психологічної війни є суспільство, на яке й спрямований вплив з боку держав 

за допомогою вмілого керування новітніми медіа. Все більше соціальні медіа 

прагнуть впливати на інформаційну картину світу, формуючи таким чином 

нові реальності, в яких доводиться жити сучасній людині. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Говорячи про актуальність проблем, пов'язаних із залученням молоді в 

політичне життя суспільства, активізації її політичної участі, не можна не 

відзначити, що і сьогодні, як у владних структурах, так і в суспільно-

політичних рухах, партіях, та і в самому суспільстві в цілому, мають місце 

несхожі, а часом і взаємовиключні точки зору на роль молодих людей в 

політичному житті країни. «Будучи включеними до субсистем політичного 

середовища (громадських, політичних об’єднань), вони стають причетними 

до здійснення легітимації або де легітимації політичної влади» [6, c. 309]/ 

Політична поведінка молоді, як свідчить дійсність, має низку 

особливостей: вона розгортається в нових історичних умовах, нерідко 

ініціюється політичними партіями або державними, регіональними владними 

структурами, які намагаються застосовувати у свої  політичній практиці 

зарубіжні демократичні традиції. Вітчизняна молодь має відносно низький 

рівень представництва в структурах законодавчої, виконавчої та судової 

влади. Характеризується слабкістю та нерозвиненістю молодіжних осередків 

у громадах, розмитістю політичних інтересів, низьким рівнем політичної 

культури, амбіційністю молодіжних політичних лідерів та відсутністю у 

багатьох з них лідерських якостей (наприклад, харизми), недостатнім 

досвідом політичної участі, відсутністю консолідуючої ідеї, 

підпорядкованістю владним структурам, низьким рівнем матеріального 

забезпечення. Протягом останніх років зростає диференціація молоді за 

рівнем соціально-економічного забезпечення, руйнування молоді як єдиного 

соціального прошарку, що значною мірою відображає новітні потреби і 

вимоги, потенційні запити соціуму.  

Нові умови розвитку політичного життя породжують нові проблеми 

вдосконалення форм і методів політичної поведінки молодих людей. Набули 

статусу і певного досвіду роботи з молоддю громадські організації, зокрема у 

різних видах суспільно-політичної діяльності (наприклад у волонтерській), 

з’явилися нові форми їхньої взаємодії з інститутами владними. Все це 

зумовлює потребу дослідження політичної активності молодих людей, а 



також розробки коректних соціально-психологічних, соціокультурних, 

політико-психологічних механізмів управління політичною активністю 

молоді, упередженню стихійних спалахів в молодіжному середовищі.  

Політична поведінка є поведінково-регулятивним компонентом  

політичної свідомості. Вона визначається насамперед тим суспільним 

середовищем, в якому знаходиться людина в момент політичної активності. 

Потрапляючи в новий суспільний контекст, людина змінює свої психолого-

політичні особливості, а отже й поведінку [4].   

Вплив соціальних чинників на політичну поведінку (ідентифікацію та 

ін.) найбільше є розробленим у традиції біхевіоризму. Головним предметом 

досліджень було встановлення взаємозв’язків між вчинками людини 

(потребами, мотивами) і об’єктивними чинниками середовища. Дослідники 

виокремлюють два напрями – ситуаційний та конфліктологічний. У контексті 

ситуаційного підходу вивчали об’єктивні чинники (зокрема, соціальне 

середовища), які впливають на політичну поведінку людини. Політичне 

життя трактували як систему, що знаходиться в певному середовищі, і з яким 

вона взаємодіє. У конфліктологічному підході (в якому домінуючим є 

принцип конфліктності політичної) йдеться переважно про види політичного 

конфліктної поведінки – внутрішньо- та зовнішньополітичний конфлікт [2]. 

Основним із завдань  біхевіоризму є з’ясування принципів однаковості в 

політичній поведінці, їх узагальнення та вираження в теоріях і моделях, що 

мають евристичну і прогностичну цінність. Початок вивчення політичної 

поведінки покладено теорією соціального научіння  А. Бандури, згідно з 

якою людина навчається соціальній поведінці засобами спостереження, 

наслідування, а також під впливом винагород і покарань. Взаємодіючи з 

довкіллям, особа спостерігає за тим, як різні люди реагують на ситуацію, 

піддає узагальненню набутий досвід і на цьому ґрунті формує власний 

алгоритм поведінки [8]. 

У традиції гуманістичної психології в якості основної моделі 

приймається відповідальна людина, яка здатна вільно робити вибір серед 

наданих можливостей. На думку представників гуманістичного напряму 

політичної психології, найважливішим мотивом участі в політиці є не 

банальний зиск чи політичні оборудки, а глибинні потреби особистості 

вищого порядку. При цьому, результати емпіричних досліджень свідчать, що 

коли для професійних політиків найбільшого значення набувають мотиви 

влади, контролю, досягнень, то в учасників політичного процесу, відсутня 

така однорідність. Зокрема, молодь, яка долучається до нього на громадських 

засадах, проте у сильно політизованому соціумі має сформоване раціональне 

підґрунтя для досягнення мети політичної участі – здобуття влади, як і у 



професійних політиків. У той час як для пересічних студентів – учасників 

політичних подій значущим виявилося ірраціональне, ціннісне орієнтування 

в подіях, що, насамперед пов’язано з провідними видами політичної 

діяльності, яку здатні виконувати ці групи молоді [6]. 

Дослідники зазначають, що сама політична система і окремі її інститути 

висувають вимоги до поведінки громадян.  Система залучення громадян 

до політики починається з найпростіших форм політичної участі (коли 

індивід або група залучається до владних відносин, що мають політичний 

характер) і розвивається до найвищих рівнів професійної політичної 

діяльності акторів. Політична участь виконує переважно функції політичної 

соціалізації, політичного виховання, а її зміст набуває відмінностей залежно 

від політичного режиму суспільства. Система мотивів політичної участі 

зумовлює форму її існування [7; 9]. Форми політичної участі є пов’язані з 

безпосереднім виконанням тих чи інших дій або з відмовою від участі, тобто 

неучасті (наприклад, політичний бойкот), коли в цьому проявляється 

ставлення до суспільно-політичної дійсності (за С. Л. Рубінштейном).  

Серед поширених форм активної політичної поведінки дослідники 

відзначають: а) позитивні або негативні реакції на імпульси, що виходять від 

політичної системи та її інститутів; б) участь у діях, пов’язаних з 

делегуванням повноважень (тобто участь у виборах); в) участь у політичних 

та наближених до них організаціях; г) виконання політичних функцій у 

рамках інститутів, які входять до політичної системи або діють проти неї; д) 

пряма дія; е) активна діяльність у позаінституційних політичних рухах, 

спрямованих проти існуючої політичної системи, які вимагають її докорінної 

перебудови [4]. 

Так звана пасивна участь у політиці має прояв у повному відчуженні від 

політичних відносин (пасивність; політична апатія); квазі-участі. Також 

розрізняють реактивну (діяльність, що спрямована на підтримання «status 

quo») та проактивну політичну участь (прагнення до нового устрою 

відносин), пряму й опосередковану. Політична  поведінка актора може 

змінюватись під тиском переконання, навіювання, примусу або доведення. 

Також вона може визначатись соціально-психологічними механізмами 

зараження, наслідування, зміцнюватися вихованням, конструюватися 

освітою. Управління політичною поведінкою можливе через систему 

психічних станів (наприклад, мотиваційних, гуманітарних, емоційних, 

практичних) [5]. 

Дослідники зазначають, що кожне масоподібне явище розвивається на 

основі певного домінуючого психологічного параметра: наприклад, натовп 

здебільшого визначається впливом емоцій, аудиторія переважно  



об’єднується процесом розуміння проблеми, партія будується на основі 

психолого-політичної спрямованості її членів тощо. Їхня поведінка може 

бути позитивною, конструктивною або деструктивною, агресивною, 

руйнівною [3; 9].   

В емпіричних дослідженнях політична участь розглядається зазвичай у 

континуумі поведінкових форм, починаючи з найнижчого. Тому широко 

розробленими є типології політичної участі громадян, які є типології ями 

політичної поведінки пересічних громадян, охоплюючи всі її прояви, аж до 

не-участі в політичному житті соціуму. Зокрема, типологія М. Каазе та А. 

Марша, де, залежно від форм політичної участі, які переважають, 

виокремлено п’ять груп громадян: неактивних, конформістів, реформістів, 

активістів, учасників акцій протесту. У типології Л. Мілбратса  єдеться про  

поведінку так званих рядових учасників політичного процесу, яка охоплює 

певні види активності: 1) глядацьку, де особа виконує роль об’єкта 

політичних стимулів, голосування, ініціювання політичних дискусій, спроби 

вмовити інших голосувати відповідним чином; 2) перехідну (спілкування з 

представниками влади або політичними лідерами, пожертви для партії або 

кандидата, відвідування зборів чи мітингів); 3) гладіаторську (участь у 

політичних кампаніях, виконання ролі активіста або члена ядра політичної 

партії, участь у виробленні її стратегії, кандидатування на будь-яку керівну 

посаду в політичній сфері, обіймання керівних посад в органах влади чи 

партії) [2]. 

 Прилучення індивіда до політичних цінностей і норм соціуму 

відбувається у процесі політичної соціалізації (в широкому розумінні). 

Результатом політичної освіти і виховання є громадські молодіжні 

організації, політична культура соціуму в цілому. яка має прояв на рівні 

суб’єкта, групи та політичної системи; є умовою і/або чинником статики 

(феноменів) і динаміки політичного процесу; містить раціонально-логічне та 

знаково-символічне начало суспільно-політичного життя.  

Дослідники зазначають, що люди високої політичної культури 

виявляються абсолютно індиферентними до політики, бо вони реалізовують 

свої особистісні потенції в інших сферах соціуму. Проте, коли настає в житті 

суспільства кризова ситуація, ці самі люди, головно творча інтелігенція, у 

середовищі якої саме й генеруються нові ідеї, повністю поринають у вир 

політичного життя. Це природний процес пошуку суспільством таких 

особистостей, які були б здатні дати нові імпульси розвиткові. Йдеться не 

про аполітичність, а про різні вияви взаємозв’язків двох основних якостей 

особистості — соціальності та політичності. Соціальність — стійка базова 

властивість, що розвивається лише в одному напрямі, постійно збагачуючись 



новими соціальними нормами. Тимчасом політичність у зовнішніх своїх 

проявах, у мірі реалізації є мінливою, вона може коливатися між повною 

байдужістю до явищ управління суспільством й участі в ньому до 

самозабуття, а потім знову «відкочуватися» до цілковитої апатії [1]. 

Зміни, що відбуваються в духовній, економічній та соціальній сферах 

суспільства тягнуть за собою радикальні зміни у функціонуванні ціннісних 

орієнтацій молоді. Ця соціальна спільнота найбільш чутливо реагує на 

різного роду трансформації суспільства, що неминуче призводить до 

уточнення, переоцінки цінностей, що своєю чергою, найбільше виявляється у 

свідомості цієї соціальної групи. Нині студентство дедалі більше стає 

інструментом політичної боротьби. 
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ТРИВОЖНЕ ОЧІКУВАННЯ 

(Спостереження лікаря над собою під час очікування бою у період 

Російсько-Японської війни)  

 

У статті приведений приклад спостереження лікаря у день очікування 

бою, яким він поділився з доктором Герасимом Шумковим, що у той час 

очолював службу у шпиталі, де знаходилися хворі з психічними розладами 

під час Російсько-Японської війни 1904-1905 р.р. Ці спостереження та їх 

аналіз дуже важливий для розуміння того, що відбувається з людиною під 

час війни. 

Далекій Схід прикував увагу всього світу. Росія і Японія ведуть війну, - 

війну, яка має дуже велику (у порівнянні з історією війн) за кількістю 

смертей та отриманих ран, які наносять обидві сторони один одному. 

Розігруються бої небувалі. 

Ось що пережив я у день очікування бою. 

Настрій. З боку виглядаю, як метушлива людина. Є бажання поділитися 

з другом про свої почуття і в цьому знайти втіху. Друзі зустріли мене 

привітно і люб’язно, втішили словом, що « все буде добре та безпечно», 

люб’язно посміхнулися, дружньо тиснули руку. Від їх привітливого, 

ласкавого слова мені стало легко та весело. 

Спрага. Протягом всього дня сухість у роті. Є бажання багато пити. 

Зробив ковток зі стакану чаю. Чай не мав смаку. Бажання пити не було, але 

було бажання змочувати постійно сухість у роті. 

Сечовипускання і дефекації. Виконувати потребу у сечовипусканні  в 

3-4 рази частіше, ніж у звичайному стані. Також були тільки позови до 

дефекацій. 

Дихання і пульс. Дихання і пульс у порівнянні з нормою значно 

збільшуються. Дихання піднялось з 16 у мін. до 28, Пульс з 60 до 88 і більше. 

Шкіра. Обличчя, руки та ноги теплі на дотик. Здається тепло там, де 

спокійні люди завіряють, що їм холодно. 

Температура тіла. Я уважно та ретельно слідкував за температурою у 

дні, попередні очікуванні бою і у дні після бою. Так температура тіла у дні 

спокою дорівнює: у роті – 36,7; під пахвами – 36,3; на кінцівках – 36,5; пульс 

– 60; дихання – 16 у мін. рівне та спокійне. 



У день пережитої тривоги температура тіла: у роті – 37,5; під пахвами – 

37,0; на кінцівках 37,1; пульс – 88; дихання – 28 у мін. з глибокими 

зітханнями. 

Сон після тривожного дня не міцний і неспокійний. У голові якійсь 

важкі нав’язливі думки, які не дають можливості заснути. Часто 

перевертаєшся з боку на бік. Не різкий шум, скрип, долітаючи до слуху 

пробуджує людину зі сну. Здригнувшись прокидаєшся, уважно слухаєш; «що 

це?» 

Висновки. Дуже важливо у теперішній час, коли ми маємо факт війни 

на своїй території, робити аналіз минулих подій військового характеру, 

особливо що стосується розуміння поведінки та особливостей фізіологічних 

та психічних станів учасників війни. Військово-психологічні етюди Герасима 

Шумкова, який є засновником вітчизняної військової психології, також інші 

його напрацювання є своєрідним зв’язком поколінь, архетипом душі 

військовослужбовців сучасних ЗСУ.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СІМЕЙНИХ 

КОНФЛІКТІВ 

 

Перебування вітчизняного соціуму у стані воєнного конфлікту 

загострило чимало життєвих проблем. Серед них неминучими стали 

суперечності у життєдіяльності, і в сімейному житті зокрема. Підвищена 

тривожність, пов’язана із актуалізованою ситуацію невизначеності і слабої 

прогнозованості свого майбутнього, загострення або й зміна світоглядних 

позицій, призводять до збільшення конфліктних ситуацій у сімейному житті 

–незадоволеністю подружжя один одним, поведінкою дітей, ставленням 

друзів до подій тощо. У такі періоди, так би мовити, перевіряється  

життєздатність шлюбу, вміння спільно долати труднощі [2; 3; 7]. 



Існує чимало класифікацій конфліктів, з якими стикається сучасна сім'я. 

Проте ситуація перманентного військового конфлікту вносить корективи у 

їхньому трактуванні, підсилюючи одні, і нівелюючи інші кореляти. Можна 

говорити про те, що військовий конфлікт став окремим джерелом сімейних 

конфліктів (починаючи з проблеми – йти на війну чи ні, і, завершуючи тим, 

що робити і як ефективно жити з людиною, яка перебувала у військових діях, 

зазнала різного роду втрат тощо) [5; 6]. 

Зокрема, дослідники говорять про ознаки, як характерні для виникнення 

і прояву сімейних конфліктів за критерієм тривалості і сили їхньої дії. 

Йдеться про надсильні подразники, наприклад, смерть одного з членів 

родини, зміна соціального статусу у зв’язку з набутою хворобою одного з 

членів сім’ї та проблема його інтегрування у сімейне коло тощо. Серед 

тривалих, так званих хронічних подразників і труднощів вчені називають, 

зокрема, фізичне і психічне навантаження в побуті, на виробництві, труднощі 

у зв'язку з вирішенням набутих сучасних проблем. 

Своєю чергою, ці сімейні конфлікти поділяють щонайменше два типи: 

ті, що пов'язані з різкою зміною способу життя сім'ї. Йдеться насамперед про 

психічні труднощі, які виникають у зв’язку зі зміною життєвого циклу, що 

неминуче супроводжуються зміною образу життя як кожного члена, так і 

сім’ї в цілому; ті, що пов'язані з накладенням конфліктів один на одного, які 

перетворюються в один складно структурований сімейний конфлікт. 

За джерелом виникнення сімейні конфлікти розділяють на типи, які 

пов’язані традиційно з етапами життєдіяльності сім’ї, з несприятливими 

варіантами життєвого циклу, тобто ті які виникають за відсутності в сім'ї 

одного з її членів. Військові події прямо і опосередковано вплинули на 

перелік причин їхньої появи – тривала розлука подружжя, фізичні та 

психологічні травми та ін. Інколи участь у війні може існувати як ситуаційне 

порушення, проте достатньо сильне і відносно коротке за тривалістю. Така 

ситуація створює загрозу функціонуванню сім'ї (серйозні захворювання 

членів сім'ї, суттєві майнові втрати та ін.). Особливого значення набуває 

психологічна неготовність членів сім'ї до тієї або іншої події). Внаслідок чого 

– переживання винятковості моменту, відчуття безпорадності, майже 

неможливості спрогнозувати майбутнє [1; 2].   

Найголовнішим наслідком всіх цих порушень є несприятливий вплив на 

психічне здоров'я усіх членів сім’ї, яке надалі тільки посилює її 

нежиттєздатність, напругу сімейного мікроклімату, гальмує розвиток 

особистості. 

Будь-яка сім'я прагне протидіяти і запобігти несприятливим наслідкам. 

Іноді конфлікти можуть мобілізувати, створюючи інтегрувальну дію, а іноді 



послаблюють, підсилюють наявні суперечності. Така неоднакова стійкість 

сімей по відношенню до конфліктів пояснюється по-різному. 

 Конфлікт, як правило, породжується не однією, а комплексом причин, 

серед яких достатньо умовно можна виокремити основну. До того ж, 

конфлікти у сім’ї існують різних видів – внутрішньоособистісні, 

міжособистісні тощо. Внутрішньоособистісні конфлікти можуть 

породжуватися зіткненням рівних за силою, але протилежно спрямованих 

мотивів, потреб, інтересів особистості. Особливістю даного виду конфліктів є 

вибір між бажаним і можливим, між необхідністю виконувати й 

дотриманням необхідних норм [4]. 

На вибір коректного рішення людина може витратити чимало сил і часу, 

що призводить до зростання емоційної напруги, може виникнути стрес, а 

перед прийняттям рішення поведінка особистості може стати 

неконтрольованою. 

Процес спілкування в конфліктних сім'ях має закономірності. Перш за 

все для цих сімей характерна скутість спілкування, невміння висловити свої 

переживання, відчуття. Конфліктні сім'ї виявилися «мовчазнішими», ніж 

безконфліктні. В них подружжя рідше обмінюється новою інформацією, 

уникає так званих зайвих розмов. Дружина практично не говорять «ми», а 

вважає за краще говорити тільки «я», що своєю чергою свідчить про 

ізольованість подружжя, емоційну роз'єднаність, про те, що відчуття «ми» в 

цій сім'ї сформоване недостатньо. І, нарешті, проблемні сім'ї з постійними 

конфліктами – це переважно сім'ї, в яких спілкування відбувається у формі 

монологу [8].   

Сім'ї, які перебувають у процесі конфлікту здебільшого 

характеризуються: низькою самооцінкою, сплутаними, неясними, значною 

мірою нереалістичними і некоректними комунікаціями; стереотипними, 

негуманними правилами поведінки, що надмірно обмежують життєдіяльність 

кожного; іншими значущими соціальними зв'язками тощо. 

Психологічними складовими конфлікту у ситуації невизначеності 

насамперед стають цінності, які у конфліктній взаємодії намагаються 

(свідомо чи ні) відстоювати опоненти: від загальнолюдських (істинність 

судження, справедливість рішення тощо) до особистісних (честь, почуття 

власної гідності й ін.). Поведінка учасників конфлікту визначається їхніми 

цілями, тобто уявленнями про конкретний кінцевий результат конфліктної 

взаємодії. Йдеться щонайменше про стратегічні (оволодіння об’єктом 

конфлікту) і тактичні (тимчасові, компромісні) цілі. У деяких випадках 

основна стратегічна мета може деформуватися чи замінятися метою на 

зразок нанесення максимального збитку супротивникові. Будь-яка дія, а тим 



більше протидія, що переростає в конфлікт, має не миттєвий характер, а 

триває як процес, що відбувається у певному часі і просторі. Специфіка 

вітчизняного соціально-політичного буття розширює межі конфліктної 

взаємодії, що призводить до залучення до неї нових осіб, ускладнення 

структури конфлікту, пошуку інших способів його вирішення. Крім того, 

розширення суб’єктних меж конфлікту може взагалі змінити характер його 

перебігу. 
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ФІЛОСОФСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 

ТА ЗМІСТУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ 

 

Виконання службово-бойових завдань в екстремальних умовах та 

ведення бойових дій викликає в особового складу глибокі неприємні 

переживання та завдає значної шкоди їх психічному здоров’ю. Тому 

надзвичайно актуальною є вимога щодо психологічного захисту 

військовослужбовців.  

Але проблема в тому, що на сьогоднішній день не існує єдиних 

підходів до опису цього явища. У більшості наукових праць феномен 

психологічного захисту визначається як мимовільний, неусвідомлюваний 

процес, який формується поза досвідом та спрацьовує поза сферою 

свідомості [1] і зводиться до психоаналітичного розуміння його З. Фрейдом 

[2, 3]. У Вікіпедії стверджується, що змістовну конструкцію психологічного 

захисту у більшості випадків науковці зводять до захисних механізмів 

психіки, єдиної класифікації яких не вироблено. Так, К. Перрі аналізує 26 

захисних механізмів психіки, А. Фрейд класифікує – 14, Д. Вейлант 

наводить – 46, Н. Мак-Вільямс класифікує – 28, Л. Дьоміна та І. Ральникова 

визначають – 42, О. Винославська – 10.  

Така парадигма психологічного захисту націлює наукові дослідження 

лише до опису цього явища, обмежує науковий пошук лише діагностикою 

психічних процесів, психічних властивостей і психічних станів особистості 

та унеможливлює розроблення методик щодо реального психологічного 

захисту особового складу. 

Тому є нагальною потреба у пошуку інших науково-теоретичних 

підходив до визначення феномену психологічного захисту. Для вирішення 

цієї проблеми пропонується філософський підхід до визначення генезису, 

сутності та змісту психологічного захисту [4]. 

У генезисі психологічного захисту вирішальне значення має 

інформація щодо відповідності явищ і предметів об’єктивної дійсності 

інтересам людини, яка (відповідність) визначається на раціональному рівні 

свідомості. На чуттєвому рівні свідомості інформація про відповідність 

безпосередньо трансформується у позитивні переживання, а невідповідність 

детермінує переживання негативні. Трансформація (від латин. transformatio) – 

перетворення. Для запобігання (пониження, усунення) неприємних 

переживань здійснюється свідома чи мимовільна (неусвідомлювана) 

оптимізація виявленої (прогнозованої) невідповідності. Оптимізація (від 

англ. optimisation) – процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81


співвідношень. Всі види (форми) механізмів психологічного захисту 

виконують роль лише способу психологічної оптимізації.  

Безпосереднім чинником переживань людини є інформація. Але 

джерелом інформації, яка надходить до свідомості, є не тільки навколишня 

дійсність, а й несвідома сфера психіки людини, до якої науковці відносять 

сукупність психічних явищ, станів і дій, що перебувають поза сферою 

розуму, несвідомих, таких, що не піддаються, принаймні на цей момент, 

контролю з боку свідомості. Несвідоме має два глибинні рівні. Це відкрите 

3. Фрейдом особистісне несвідоме як відображення у психіці 

індивідуального досвіду та колективне несвідоме, що є досвідом попередніх 

поколінь, відкрите К. Юнгом. 

Несвідома сфера психіки людини містить такі види інформації. 

1. Інформація про психічні явища, яка спочатку контролювалася 

свідомістю, а потім у результаті тривалого тренування й багаторазового 

повторення набула несвідомого характеру і зберігається в особливому шарі 

несвідомого – підсвідомості. Таку інформацію прийнято називати 

автоматизмами. 

2. Інформація, що попередньо була у свідомості, але є такою, про яку 

забули чи свідомо витіснили в особистісне несвідоме. Цю інформацію 

пропонується позначати категорією «латентні мегабіти». Латентний (від 

латин. latentis) – прихований, невидимий; мега (від грец. μεγας) – великий; біт 

– мінімальна одиниця кількості інформації. 

3. Інформація про обставини, явища, предмети та особисті 

переживання з приводу небезпечної для життєдіяльності людини події 

(ситуації), яка була мимовільно витіснена зі свідомості до особистісного 

несвідомого. Таку інформацію пропонується позначати категорією «кризисні 

фантоми». Фантом (від фр. fantome) – привід. Як вважав 3. Фрейд, у 

несвідоме витісняються травмуючі переживання, які він назвав 

«комплексами». 

4. Інформація, що потрапила до особистісного несвідомого без 

усвідомлення її людиною в результаті психоаналітичного, 

нейролінгвістичного, парапсихологічного, екстрасенсорного впливів тощо. 

Таку інформацію пропонується позначати категорією «наскрізні фантоми». 

5. Інформація, що перебуває у колективному несвідомому психіки, яка, 

можливо, детермінована генотипом людини та космічним інформаційно-

змістовним полем і є відображенням досвіду попередніх поколінь. Цю 

інформацію пропонується називати категорією «гібридні фантоми». Гібрид 

(від латин. hibrida) – помісь. 

Видами психологічного захисту є: 



1) психологічний захист трансформації (відповідно до захисної дії 

об’єктивної реальності); 

2) психологічний захист оптимізації (відповідно до руйнівної дії 

об’єктивної реальності). 

1. Психологічний захист трансформації – це інтегральна єдність 

відображеного на чуттєвому і раціональному рівнях психіки комплексного 

забезпечення об’єктивною дійсністю життєдіяльності людини у межах 

відповідності суспільного буття її інтересам, яка проявляється у душевних 

переживаннях та перманентно впливає на внутрішню силу, що спонукає до 

діяльності. 

Змістовні компоненти психологічного захисту трансформації 

класифікуються відповідно до чуттєвої, раціональної та ейдетичної форм 

існування свідомості [4]. 

Психологічний захист трансформації включає: 

1.1) раціональний психологічний захист;  

1.2) абсолютний (ідеальний) раціональний психологічний захист;  

1.3) чуттєвий психологічний захист;  

1.4) абсолютний (ідеальний) чуттєвий психологічний захист; 

1.5) базовий (ейдетичний) психологічний захист [5, с. 82–91]. 

2. Психологічний захист оптимізації – це сукупність мимовільних 

психічних процесів, свідомих способів розумової діяльності та практичних 

дій людини щодо збільшення відповідності суспільного буття її інтересам, 

наслідком яких є зменшення чи повне усунення неприємних переживань. 

Змістовні компоненти психологічного захисту оптимізації 

класифікуються відповідно до філософського визначення сфер психіки 

людини, а саме: свідомість, несвідоме, надсвідоме. 

Психологічний захист оптимізації включає: 

2.1) свідомий психологічний захист оптимізації; 

2.2) несвідомий психологічний захист оптимізації; 

2.3) надсвідомий психологічний захист оптимізації.  

Психологічний захист у народній творчості може проявлятися в усній 

творчості, звичаях, прикладному мистецтві, будівництві та ін. 

Особистісний творчий психологічний захист – це цілеспрямований 

процес створення особистої системи розумової та практичної діяльності для 

досягнення максимальної відповідності суспільного буття своїм інтересам на 

основі індивідуального досвіду та науково-теоретичних положень з метою 

запобігання, зменшення чи усунення неприємних переживань. 

Наведене вище дає підстави стверджувати, що психологічний захист – 

це сукупність мимовільних та усвідомлених психічних процесів і способів 



розумової діяльності, практичних дій щодо трансформації й оптимізації 

відображення захисної та руйнівної дії об’єктивної реальності у межах 

відповідності суспільного буття інтересам людини, що проявляється у 

душевних переживаннях та перманентно впливає на внутрішню силу, яка 

спонукає до дій. 

Компоненти психологічного захисту, розкриті відповідно до 

філософського розуміння структури психіки людини, формують систему 

психологічного захисту. 

Система психологічного захисту – це стійка сукупність компонентів 

психологічного захисту трансформації та психологічного захисту 

оптимізації, що визначені відповідно до структури психіки людини, які 

комплексно і взаємозалежно впливають на формування нормального 

психологічного стану військовослужбовців, зниження та усунення 

негативних душевних переживань людини при взаємодії з об’єктивною 

реальністю [4]. 

Висновки. Філософський підхід до визначення генезису, сутності та 

змісту психологічного захисту є методологічною основою не тільки для 

лабораторного дослідження феномену цього нейропсихофізіологічного 

явища, а й розроблення дієвих методик щодо реального психологічного  

захисту особового складу під час виконання службово-бойових завдань в 

екстремальних умовах та ведення бойових дій. 
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МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, ЩО 

ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

 

Протягом останніх років українське суспільство переживає стресовий 

стан, що пов'язаний із військовими діями на сході України. Діти – одна з 

найбільш вразливих категорій населення, вони є особливо чутливими до змін  

у навколишньому середовищі. Втрата почуття безпеки, зміна місця 

проживання, режиму дня і звичайного оточення несуть негативний вплив на 

дитячу психіку. При цьому наявна значна кількість дітей, що стали 

очевидцями військових дій, або ж, які втратили близьких членів сім’ї 

внаслідок військового конфлікту. В таких ситуаціях діти потребують якісної 

психологічної підтримки, а психолог, що її надає, мусить володіти якісним 

інструментарієм та професійними вміннями. 

Однією з найбільш екологічних форм надання психологічної допомоги 

є арт-терапія у різних проявах, що включає малювання, ліплення, роботу з 

піском, колаж, створення історій та казок, елементи психодрами. 

Ефективність застосування мистецтва в контексті психологічної допомоги 

грунтується на тому, що цей метод дозволяє експериментувати з почуттями, 

досліджувати і виражати їх на символічному рівні[4]. Психологи 

Лєбєдева Л. Д. та Кисельова М. В. відзначають позитивний вплив арт-терапії 

не тільки на поліпшення загального фізичного і психічного стану клієнтів, 

але також і на позбавлення їх від психосоматичних порушень[3]. В ході 

http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/%D0%A7%D1%96%D0%97-2-2016.pdf
http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/%D0%A7%D1%96%D0%97-2-2016.pdf
http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/07/honor_and_law_2010_04.pdf


роботи діти мають можливість творчо самовиражатись, створюючи образ, 

твір. Проте мета арт-терапії не у створенні мистецького об’єкту. Дитина 

може відображати у творі власний внутрішній стан, проектувати на малюнок 

переживання і тривоги, які пов’язані із травмуючою ситуацією. Арт-трапія 

покликана виразити ті почуття, які не можуть бути вербалізовані, логічно 

висловлені. За допомогою даного методу можна працювати із образною, 

правопівкульною інформацією. Вона в меншій мірі піддається критиці і 

здатна пробудити ті спогади і фантазії, зміст яких людина до кінця не 

усвідомлює. Висловлюючи такі почуття в творчій діяльності відбувається 

відновлення душевного потенціалу дитини. 

Поширеною формою роботи в арт-терапії є створення серії малюнків 

на задану або  вільну тему. У випадку, коли дитині важко наважитись на 

роботу, психолог пропонує виконати малюнки на визначені теми, важливо, 

щоб вони несли яскравий емоційний заряд. Наприклад, «Я і моя сім’я», «Я в 

колі друзів», «Мої мрії», «Я боюсь», «Домашня тварина». В ході подальшої 

роботи психолог може використовувати техніку персоніфікації. Яка полягає в 

тому, що дитина розповідає історію від імені зображеного героя або елемента 

малюнка. Робота може будуватись у формі діалогу, коли дитина виступає 

посередником між власним твором і психологом, який задає уточнюючі 

питання про стан, настрій зображених героїв, їх історію. Крім того, психолог 

може допомагати здійснювати інтервенцію і вдосконалювати малюнок. Цей 

прийом добре працює із малюнками страху. Коли дитина власноруч 

перетворює аморфний, лякаючий образ в звичайний, безпечний об’єкт.  

На початкових етапах роботи з дітьми, які були змушені покинути свій 

дім чи стали свідками бойових дій, важливо відновити почуття безпеки. Це 

забезпечує стабільне соціальне середовище, послідовність та 

передбачуваність. Тобто, чіткі правила за якими буде слідувати дитина та її 

оточення. Допоможе в цьому встановлений режим дня, ритуали, яких 

дотримується вся сім’я. Достатня фізична активність, як заняття спортом та 

рухливі ігри. 

Вправи тілесно-орієнтованої терапії, що спрямовані на зняття тілесного 

напруження добре підходять для відновлення почуття безпеки в дитини. Це 

дихальні вправи, спрямовані на усунення психомоторних затисків. Для дітей 

молодшого віку сюди добре підходять вправи «Дракон», коли діти уявляють 

себе у ролі однойменних персонажів і щосили виштовхують повітря з носа, 

«Мильні бульбашки», вправи на вокалізацію різних звуків теж будуть 

доречними. Щоб зняти м’язове напруження можна застосовувати вправу 

«Зміну ритмів», крім того, її можна застосовувати і для групи старших дітей. 

При цьому психолог задає ритм стукаючи ногами, плескаючи в долоні, чи по 



парті. Слухачі намагаються відтворити заданий ритм. Дана вправа допомагає 

дітям включитись в роботу групи, активізуватись, зняти тонусне напруження 

м’язів[1].  

Кататимно-імагінативна терапія дає великий ресурс для роботи з 

образами, що успішно застосовується в дитячій психотерапії. Наприклад, для 

відновлення психічних ресурсів дитини, надання їй впевненості, віри у власні 

сили використовується вправа «Могутнє дерево». При цьому дитина уявляє 

себе деревом з широкою кроною і міцним корінням. Вправа 

використовується з початковим розслабленням тіла, в зручній позиції, із 

зосередженням на власних відчуттях. В. Оклендер пропонує ряд вправ на 

візуалізацію. Одна з них «Мій дім, мій простір» спрямована на відновлення 

почуття безпеки. Це приємне місце, що належить лише дитині, вона може 

звернутися туди в будь-який момент. Після тілесного розслаблення і 

уявлення безпечного, власного простору діти зображають його на папері, 

пояснюючи малюнок психологові. Також може застосовуватись ряд інших 

технік імагінативної терапії таких, як «Улюблена тварина у безпечному 

місці», «Місце, де мені добре», «Уявіть себе у безпечному місці». 

Дитяча психіка досить гнучка і, на щастя, здатна до самовідновлення. 

Для цього необхідні сприятливе зовнішнє середовище, яке в забезпечувало 

дитині достатньо спілкування з однолітками, фізичної активності та надавало 

необхідне почуття безпеки та постійності. Проте, в ряді випадків діти 

потребують професійної психологічної підтримки. В допомогу психологу 

приходять техніки арт-терапії, тілесної, ігрової  кататимно-імагінативної 

терапії.  
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CМИСЛОТВІРНІ МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМБАТАНТІВ 

 

Одним з найбільш складних напрямків діяльності сучасного 

практикуючого військового психолога є надання психологічної допомоги у 

зв'язку з необхідністю трансформації, зміни мотиваційно-смислової сфери 

особистості комбатантів. Статистика свідчить, що нa цeй чac дo 80% 

вiйcькoвocлужбoвцiв мaють oзнaки впливу пcиxoтрaвмуючиx чинникiв. При 

цьoму, близькo 30-40% мoжуть бути нeзвoрoтними пcиxoгeнними втрaтaми, 

тoбтo, кoли пcиxoлoгiчнi прoблeми пeрexoдять у пcиxiчнi [1]. 

Після участі в бойових діях, у визначенні сенсу життя, який 

безпосередньо впливає на адаптацію у мирному середовищі, важливе місце 

займає вивчення смислової сфери особистості [2]. Смислова структура 

особистості військовослужбовців, які брали участь в бойових діях, може бути 

описана через характеристику смислотвірних мотивів. Смислотвірними 

мотивами будь-якої діяльності, в тому числі і професійної діяльності 

військовослужбовців, ми виділяємо наступні групи: 

- Власне професійні мотиви; 

- Соціально-економічні мотиви; 

- Мотиви безумовної самозахисту, самозбереження; 

- Мотиви самотворення, саморозвитку. 

Всі виділені групи смислоутворюючих мотивів властиві будь-якому 

суб'єкту професійної діяльності, також і військовослужбовцям, особливо тим, 

що брали участь в бойових діях. 

В ряді випадків смислоутворюючі мотиви змішують з внутрішніми або 

процесуальними мотивами, які протиставляються зовнішнім мотивам-

стимулам. Проте на основі теоретичного аналізу літератури виявлено, що в 

залежності від типу співіснування суб'єктивного особистісного смислу 

діяльності з суспільним (об'єктивним) смислом цієї діяльності 

смислоутворюючі мотиви можуть набувати як статусу внутрішніх мотивів по 

відношенню до діяльності, так і зовнішніх. Внутрішніми дані мотиви стають 

у випадку співпадіння об’єктивних та суб’єктивних смислів діяльності; 

зовнішніми – у випадку їх неспівпадіння. У випадку гармонійного поєднання 

даних смислів смислоутворюючі мотиви набувають статусу конструктивних. 

Cтaн aдaптaцiї, a тaкoж cтaн тимчacoвoї дeзaдaптaцiї мoжуть мaти 

мicцe, якщo у ocoбиcтocтi в пicляeкcтрeмaльний пeрioд збeрiгcя виcoкий 



рiвeнь cмиcлoжиттєвиx oрiєнтaцiй, вiдчуття нaпoвнeнocтi життя, a її цiлi, 

цiннicнi oрiєнтaцiї cпрямoвaнi нa прoфeciйнe вдocкoнaлeння, кaр’єрнe 

зрocтaння. Тaкi ocoбиcтocтi, як прaвилo, прoдoвжують кaр’єру, зрocтaють 

прoфeciйнo, умiють нaлaгoджувaти відносини у cлужбoвoму кoлeктивi [3]. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТРЕНІНГІВ З 

РОЗПІЗНАВАННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ТА МЕТОДІВ 

МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В НОВИННИХ СЮЖЕТАХ ЗМІ 

 

Актуальність. Вплив інформаційного фронту в умовах гібридної війни 

важко переоцінити. Із розвитком інформаційних технологій боротьба за 

свідомість, установки та настрої населення конфліктуючих сторін набула 

небувалого розмаху. Напрямками інформаційно-психологічного впливу є 

дестабілізація обстановки в країні противника, сіяння страху та паніки серед 

широких верств населення, зниження підтримки та іміджу діючої влади або її 

дискредитація на внутрішній та міжнародній арені, дискредитація 

військового керівництва та підрив бойового духу тощо. В якості векторів 

такого впливу в умовах протистояння на Сході України виділяють також 

спонукання населення та політичних лідерів України до саморуйнівних дій, 

заклики до саботування розпоряджень української влади, провокування 

конфліктів в середині України та у середовищі її політичних сил, апелювання 



до світової спільноти для виправдання російської агресії проти України і 

дискредитації України [2, с.61].  

Потужними інструментами інформаційно-психологічного впливу є 

новинні сюжети в ЗМІ, що складають основу для використання технологій 

заданого інформування та дезінформації. Як зазначається в доповіді 

Національного інституту стратегічних досліджень, «інформаційна війна, яку 

веде Росія проти України, призводить до експоненціального зростання 

пропаганди в інформаційному просторі. Засилля пропаганди (насамперед 

російської, однак і української також), а значить і тенденційних, і просто 

неправдивих матеріалів і часто не спроможність населення чітко розрізняти 

їх, призводить до загальної втоми і бажанні «закритися» в позиції «всі 

брешуть» і насамперед – «брешуть журналісти» [1, c.57]. Розвиток 

медіаграмотності населення України та навичок розпізнавання 

маніпулятивних методів впливу в ЗМІ, відтак, постає надзвичайно 

актуальним питанням. 

Метою даної статті є теоретико-методологічне обґрунтування 

змістового наповнення тренінгів, спрямованих на формування навичок  

розпізнавання основних прийомів маніпулятивного впливу та дезінформації в 

новинних сюжетах ЗМІ. 

Дослідженню теоретичних та прикладних питань, пов’язаних з 

інформаційними війнами та інформаційно-психологічним впливом, 

присвячено багато праць. Серед вітчизняних дослідників варто відзначити 

роботи Г.Г.Почепцова, О.А.Штоквиша, В.М.Петрика, В.В.Остроухова, 

М.М.Присяжнюка, В.М.Шлапаченка та О.П.Параніча та ін. Більшість 

досліджень спрямовано на аналіз методів та інструментів інформаційно-

психологічного впливу. Після початку агресії Росії проти України з’явилося 

також багато публікацій щодо реального контенту актуального 

інформаційного протистояння (наприклад, в доповідях Національного 

інституту стратегічних досліджень [1]). Втім, праць, присвячених аналізу 

прийомів розпізнавання маніпулятивних прийомів та дезінформації в ЗМІ та 

розробці відповідних методичних рекомендацій чи тренінгів порівняно 

небагато. 

Маніпулювання у науковій літературі визначається як метод 

прихованого впливу, спрямованого на зміну поведінки об’єкта або його 

ставлення до чогось, життєвих установок, психічного стану в інтересах 

суб’єкта маніпулювання. А дезінформація розглядається у більш вузькому 

значенні – як різновид маніпулятивного впливу на свідомість людини 

(суспільства), «що здійснюється шляхом унесення змін до інформації, яка 

надходить до об’єкта впливу, для формування в нього хибного уявлення про 



певні події, факти, явища та, завдяки цьому, спонукання його до прийняття 

певних рішень (учинення певних дій або бездіяльності), вигідних суб’єкту 

впливу» [5, с.79]. 

Маніпулятивні техніки, пов’язані з дезінформуванням в новинних 

сюжетах ЗМІ ґрунтуються на контролі наповнення інформаційного потоку 

(періодичність, повнота інформації) та на введенні в інформаційний потік 

неправдивої інформації, здатної вводити в оману та спонукати до певних дій.  

Контроль інформації передбачає вилучення з контентного поля певних 

тем або надмірне та тенденційне висвітлення інших. Можуть також 

використовуватися прийоми надмірного ущільнення або спустошення 

подієвої складової новин, що психологічно ускладнюють адекватне 

сприймання інформації. «Наприклад, велика кількість інформації в «сирому» 

чи несистематизованому вигляді дає змогу заповнити ефір потоками 

незначної інформації, яка ще більше ускладнює й без того безнадійні пошуки 

індивідом її суті. Так само інформація, подана невеликими порціями, не дає 

можливості ефективно скористатися нею» [4, c.19]. 

Власне дезінформування відбувається на основі декількох найбільш 

поширених прийомів, пов’язаних із комбінуванням правдивої та неправдивої 

інформації. Спеціально підібрані правдиві факти (часткове замовчування, 

прицільно обрані герої сюжетів, експерти, локація подій) сприяють 

можливості тенденційного викладення фактів. «Як правило, використовуючи 

цей метод, об’єкту впливу доводять дозовано, до постійно зростаючого 

напруження спеціально сформовану інформацію. Такий напружений стан 

об’єкта підтримується шляхом постійного «підкидання» нових порцій суворо 

обмежених і дозованих даних у середовище інформаційного дефіциту» [4, 

c.25]. Зворотній бік цього прийому подання відверто неправдивої інформації, 

підтасовка фактів, лжесвідчення тощо. Втім найбільшими потенційними 

можливостями володіє метод дезінформації, заснований на мікшуванні 

правдивої та неправдивої інформації, коли окремі важливі складові 

дезінформаційної кампанії приховуються в потоці реальних подій та 

свідчень.   

Посилення маніпулятивного впливу в новинах відбувається за рахунок 

емоційного впливу (відеоряд, звуковий супровід) та семантико-лінгівстичних 

прийомів (відповідний добір лексики, художніх засобів, зсуви у 

семантичному полі тощо). А щоденний характер подання новинної 

інформації сприяє систематизації деструктивних впливів. «Проведення 

заходів дезінформування із залученням ЗМІ за таких умов відкриває 

сприятливі можливості щодо збільшення не лише масштабів та тривалості 

впливу, але і його потужності й глибини сприйняття, оскільки дозволяє 



використовувати нові мультимедійні, маніпуляційні та психологічні техніки» 

[5, с.84]. 

Особистісна «інформаційна гігієна» за таких обставин є безумовно 

важливою складовою не тільки протидії інформаційній агресії супротивника, 

але і профілактики негативних психологічних станів (тривожність, депресія 

тощо). Виділимо декілька найбільш важливих, з нашої точки зору, навичок, 

що сприяють можливості розпізнавання дезінформації та маніпулятивних 

прийомів у новинних сюжетах ЗМІ та можуть складати основу відповідних 

тренінгів. 

По-перше, мова йде про усвідомленням специфіки самого медіаринку в 

Україні, у якому, як зазначається в аналітичній доповіді Національного 

інституту стратегічних досліджень, «за роки незалежності ЗМК практично 

так і не змогли стати класичним бізнесом, натомість розглядалися 

власниками (як державними, так і приватними) виключно як ретранслятори 

волі і бажань власників, а також як інструмент забезпечення їх політичних і 

економічних інтересів» [1, c.51]. Усвідомлення цієї тенденції та обізнаність 

щодо кон’юнктури медіаринку та інтересів реальних власників ЗМІ відтак 

дозволяють підвищувати критичність сприйняття новинних сюжетів. 

По-друге, значимою складовою профілактики негативного 

інформаційно- психологічного впливу, здійснюваного через новинну 

інформацію в ЗМІ, є обізнаність щодо критеріїв якості новин як 

журналістського жанру, суть якого полягає у викладенні інформації про щось 

нове або про те, що сталося нещодавно. Ядром новин є факти та події, і 

виклад останніх має чітку структуру, яку визначають через так звані Wh-

запитання : сутність ‒ (What?), місце ‒ (Where?), час ‒ (When?), причини ‒ 

(Why?), учасники ‒ (Who?) [3, с.15]. Новини є жанром, я якому мінімально 

відслідковуються особистісні позиції журналіста та має бути послаблена 

емоційна складова (тенденційно забарвлена лексика, художньо-стилістичні 

прийоми тощо). Порушення цих вимог може бути ознакою спроби 

здійснення маніпулятивного впливу. 

По-третє, важливо поширювати серед широких верств населення 

інформацію про зміст та характер маніпулятивних прийомів та дезінформації 

в ЗМІ. Спеціалісти виділяють декілька десятків відповідних базових 

прийомів, вони детально описані у фаховій літературі, а в окремих джерелах 

(наприклад, вже згадувана нами аналітична доповідь НІСТ, портал StopFake 

та ін.) можна ознайомитися не лише з самими прийомами, але із переліком 

конкретних прикладів з новинних стрічок українських чи російських медіа. 

Серед ключових навичок, необхідних для практики розпізнавання 

маніпулятивних прийомів у ЗМІ, варто відзначити вміння працювати з 



інформаційними першоджерелами, перевіряти посилання, особистісні дані 

героїв сюжетів чи експертів, перевіряти справжність фотофактів чи 

відеоряду. 

У якості прикладу в рамках роботи ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, 

перспективи» ми пропонуємо тренінг з розпізнавання дезінформації та 

маніпулятивних прийомів у новинних сюжетах ЗМІ. Тренінг «Обережно – 

новини!» був апробований в 2014 році в межах Міжнародної науково-

практичної конференції «Псі-фактор» та введений в якості змістового блоку 

дисципліни «Психологічні технології Public Relations» для студентів-

психологів спеціалізації «Соціальна-психологія». Тренінг містить короткий 

теоретичний блок, спрямований на отримання базової інформації щодо 

технік дезінформації та маніпулятивного впливу в новинних сюжетах ЗМІ, та 

прикладний блок, спрямований на отримання навичок, необхідних для 

формування здатності розпізнавати такі прийоми та критично оцінювати 

потік новинної інформації.  

Висновки. Дезінформування та маніпуляція інформацією є складовими 

інформаційно-психологічного впливу, що став невід’ємною частиною 

гібридної війни. Потужним каналом поширення дезінформації та здійснення 

інформаційно-психологічного впливу можуть бути новини в ЗМІ. 

Деструктивні наслідки такого впливу є очевидною проблемою українського 

суспільства. Підвищення рівня медіаграмотності населення та формування 

окремих навичок (зокрема, здатності розпізнавати дезінформацію чи 

маніпулювання в ЗМІ) ‒  затребуваний напрям діяльності військових, 

соціальних психологів, працівників освіти і може здійснюватися через 

поширення відповідних публікацій, методичних матеріалів, проведення 

громадських тренінгів. Основу таких заходів мають становити базові знання 

про зміст та прийоми дезінформування та маніпуляції, знання про 

кон’юнктуру медіаринку, характеристики якісних новин, прийоми роботи з 

інформаційними першоджерелами та перевірки фактажу. 
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ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я СПІЛЬНОТИ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

АСПЕКТ  

 

Постановка проблеми. Ситуація воєнного конфлікту та соціального 

протистояння в Україні може бути охарактеризована як гуманітарна 

катастрофа, яка змінює життя мешканців селищ, міст, регіонів, країни в 

цілому, розповсюджується та несе загрозу виникнення депресивного 

середовища, формування травмованої спільноти, погіршення фізичного і 

психологічного здоров’я громадян. 

В таких умовах постає проблема поліпшення охорони психічного 

здоров’я, підвищення психологічного благополуччя та надання соціально-

психологічної підтримки (ОПЗСПП) постраждалому від воєнного конфлікту 

населенню. Соціально-психологічна підтримка повинна базуватися на 

керівних принципах Міжвідомчого постійного комітету (МПК) з питань 

надзвичайних ситуацій серед національних суб’єктів, організацій та агенцій, 

які передбачають дотримання прав людини, її активну участь в цьому 

процесі, не нанесення шкоди, інтеграцію систем підтримки, застосування 

всіх можливих ресурсів та можливостей як спільноти, так і держави. Метою 

роботи є визначення можливостей і напрямку підтримання здоров’я 



спільноти в умовах воєнного конфлікту шляхом активізації її колективних 

зусиль із підвищення рівня індивідуальної і колективної адаптації та 

посилення потенціалу її діяльності із підвищення психологічного 

благополуччя членів спільноти. 

Виклад основного матеріалу.  Сьогодні розширюються межі розуміння 

здоров’я і хвороби завдяки аналізу психологічних і соціально-психологічних 

детермінант. Це сприяє розвитку психології здоров’я як окремого напрямку 

соціально-психологічних досліджень, об’єктом яких постають не лише 

окремі індивіди, а й великі і малі соціальні групи, медичні заклади, 

профілактичні програми. Психологічні теорії і методи психології здоров’я 

спрямовано на підтримання і зміцнення здоров’я громадян. 

Серед різноманітних класифікацій напрямів психології здоров’я 

вирізняється класифікація, де за критерій виступає цільова група впливу чи 

дослідження. Відповідно, виділяється психологія індивідуального здоров’я та 

психологія суспільного здоров’я – колективного, групового, соціального. 

Психологія індивідуального здоров’я досліджує психологічні чинники 

та розробляє психологічні методи сприяння здоров’ю індивіда в контексті 

його особистої активності. Більшість досліджень здійснюється саме в 

контексті збереження індивідуального здоров’я особи (В. Ананьєв, Н. 

Водопьянова, Л. Лєпіхова, О. Осадько, Ж. Сидоренко, Т. Титаренко, Н. 

Ходирєва). Натомість сьогодні гостро постає потреба в аналізі соціально-

психологічних аспектів здоров’я на груповому й популяційному рівнях, яким 

приділено увагу в дослідженнях І. Бовіної, О. Васильєвої, І. Гурвича, Л. 

Коробки.     

Фундаментальна відмінність індивідуального і суспільного здоров’я 

полягає в тому, що суспільне здоров’я пов’язане із соціальним рівнем, і 

відповідними для його дослідження є місто, місцевість, держава. Суспільне 

здоров’я, як здоров’я населення чи популяції, постає як показник вірогідного 

досягнення високого рівня здоров’я кожного громадянина та, одночасно є 

характеристикою життєдіяльності суспільства як соціального організму.  

Вважаємо необхідним акцентувати увагу на психології здоров’я 

спільноти, яка покликана сприяти зміцненню здоров’я і профілактиці 

захворювань серед груп осіб, що мають загальні політичні, соціальні, та 

економічні інтереси та, які проживають, зазвичай на одній території. ЇЇ метою 

повинно постати підвищення рівня суб’єктивного благополуччя членів 

спільноти, індивідуальної і колективної самоефективності, психологічне 

сприяння корисним для спільноти соціальним змінам. 

Спільнота визначається професором В.Васютинським як відносно 

велика номінально-реальна соціальна група, що виділяється за наявністю 



спільної ознаки, яка виявляється для багатьох або більшості її носіїв 

суб’єктивно значущою. Здоров’я спільноти, як нам вбачається, знаходиться 

на перетині проблем збереження індивідуального і суспільного здоров’я,  

адже спільнота є одночасно структурною одиницею як суспільства, так і 

життєдіяльності особи в значущому для неї середовищі [1, с. 18]. 

Здоров’я спільноти, як нам вбачається, знаходиться на перетині 

проблем збереження індивідуального і суспільного здоров’я,  адже спільнота 

є одночасно структурною одиницею як суспільства, так і життєдіяльності 

особи в значущому для неї середовищі. Вважаємо, що спільнота потребує 

особливої уваги в контексті надання соціально-психологічної підтримки, 

допомоги постраждалим від конфлікту особам через підвищення потенціалу 

її діяльності як  структурної одиниці і суспільства, і життєдіяльності особи в 

значущому для неї середовищі. 

Вивчення процесу пристосування до кризових умов (якими і є умови 

воєнного конфлікту та його наслідки), дає підстави говорити про існування 

різних моделей адаптації, скажімо пасивних й активних, що спонукає нас в 

ситуації воєнного конфлікту до пошуку відповідей на те чим відрізняються 

ці моделі, які психологічні стратегії адаптації до умов і наслідків воєнного 

конфлікту застосовуються особою і спільнотою, які стратегії виступають 

засобами реалізації активних або-та пасивних моделей адаптації у різних 

сферах індивідуальної і колективної життєдіяльності, зокрема в процесі 

підтримання здоров’я. 

В контексті адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту слід 

зважати на стійкість спільноти/особи, як члена спільноти до зовнішніх 

впливів, їхню, пружність, стійкість які відповідно документу ВООЗ 

«Здоров’я – 2020», розуміються як динамічний процес індивідуального та 

колективного реагування на несприятливі обставини, економічну кризу, 

трагічні події, воєнні конфлікти тощо та визначаємо як здатність протистояти  

таким обставинам, опановувати їх та відновлюватися після їхнього впливу, а 

також визначення та застосування необхідних ресурсів і сприятливих 

факторів [2, с. 223].  

Натомість ми говоримо також і про ресурси здоров’я, що підвищують 

можливість спільноти/особи, як члена спільноти захищати, зміцнювати і 

підтримувати своє здоров’я і благополуччя.  З одного боку здоров’я це 

необхідний ресурс для повноцінної реалізації потенціалу кожного й для 

розвитку суспільства загалом. Здоров’я і благополуччя  є найважливішим 

суспільним ресурсом та цінним здобутком, які мають найважливіше 

значення в житті кожної особи, сім’ї, спільноти. Для спільноти добре 



здоров’я це ресурс і потенціал, що дозволяє побудувати сильне суспільство, 

яке динамічно розвивається і в якому розкриваються творчі здібності людей. 

Такі ресурси можуть функціонувати на індивідуальному рівні, на рівні 

групи, спільноти, всього населення в якості захисних факторів для 

протистояння стресу і в якості чинників сприяння досягненню максимальних 

можливостей  щодо здоров’я [2, с. 221]. 

В умовах війни важливим соціально-психологічним аспектом 

проблеми підтримання і захисту здоров’я спільноти/особи, як члена 

спільноти є задоволення таких базових потреб як потреба в безпеці, 

приналежності, любові та повазі, які задовольняються лише в процесі 

міжособистісного спілкування, і джерелом цього задоволення можуть бути 

лише люди та добрі міжособистісні стосунки. Ще А.Маслоу зазначав, що 

добрі міжособистісні стосунки є необхідною та надзвичайно бажаною 

передумовою ефективного соціально-психологічного впливу, адже в 

більшості випадків забезпечують особі задоволення базових психологічних 

потреб [4, с 331-332]. 

Близьке оточення і власне зв’язок із ним для особи є ресурсом так 

званого соціального капіталу, оскільки, як вважає П. Шихирев, соціальний 

капітал породжується стосунками між людьми та їх життєдіяльністю; є 

сукупністю психологічних взаємин, що сприяють підвищенню матеріального 

і психологічного благополуччя  індивідів, груп без здійснення шкоди іншим 

суб’єктам соціальної системи [6]. Соціальний капітал відображає ступінь 

соціальної згуртованості,  тобто мова йде про процеси створення соціальних 

мереж, формування суспільних норм та довіри, які сприяють координації і 

співробітництву між людьми на загальне благо. 

Як заначено в «Здоров’я-2020» – особливе значення слід надавати 

створенню стійких, пружних спільнот та сприянню в нарощуванні 

потенціалу само і взаємодопомоги. Відповідно, основним векторами 

зміцнення громадського здоров’я в таких умовах є освоєння значущої 

комунікативної території, активізація соціальної підтримки,  підвищення 

міцності, пружності спільноти, стійкості до зовнішніх негативних впливів. 

Це постане ключовим чинником захисту та зміцнення здоров’я, 

психологічного благополуччя як на індивідуальному рівні так і на рівні 

спільноти.  

Аналіз сучасних українських досліджень (Н.Рингач, Н.Кривоконь, 

П.Манджола та ін.) показав важливість проблеми мобілізації потенціалу 

спільноти для покращання громадського здоров'я. Надзвичайно важливо 

усвідомлювати роль громади або спільноти у вирішенні проблем, пов'язаних 

із формуванням та збереженням здоров'я населення, її спроможність до 



цілеспрямованої діяльності у цій сфері. Саме спільноти, яким притаманна 

стійкість, пружність, здатні до проактивного реагування на нові, складні 

кризові ситуації. 

В кризових умовах постає потреба в підтримці, допомоги в 

налагодженні зв'язків між людьми, із спільнотою, мобілізації ресурсів 

долання труднощів та формуванні впевненості щодо можливості взяти під 

контроль власне життя, успішно інтегруватися в нових умовах, спільнотах,  

реалізувати себе. Одним із основних чинників соціальної адаптації 

розглядається соціальна підтримка, яка необхідна особі, для того, щоб 

ефективно протистояти негативному впливу стресових чинників. 

Практика захисту громадського здоров’я стосується не стільки 

медичного, скільки соціально-політичного та соціально-психологічного 

аспектів. Тому завдання нашого дослідження полягають у виявленні 

соціально-психологічних чинників підтримання здоров’я особи і спільноти; в 

активізації колективних зусиль із підвищення рівня індивідуальної та 

колективної адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту; у виробленні 

соціально-психологічних засобів підтримання громадського здоров’я, 

підвищення психологічного благополуччя та якості життя особи і спільноти. 

Передбачаємо за доцільне й необхідне, на основі отриманих даних, 

розробку програми надання соціально-психологічної допомоги, зокрема 

жителям регіонів, які перебувають в умовах масивної та пролонгованої 

травматизації, в якій буде визначено способи мобілізації індивідуальних і 

колективних ресурсів для подолання психологічно важких ситуацій, 

апробовано прийоми відновлення самоефективності, активізації 

адаптаційних можливостей, надання само- і взаємодопомоги, профілактики 

психотравматизації, окреслено напрямки психоедукційної роботи. 

Як показали наші дослідження, проведення психоедукаційної роботи 

для ветеранів та соціального середовища, із яким взаємодіє чи потенційно 

може взаємодіяти ветеран, сприятиме поглибленню контакту та, відповідно, 

дозволить зміцнити, збільшити ресурсність саме середовища спільноти 

(побратимів), міжособистісних стосунків в ньому. В цьому контексті 

виправданою практикою постає групова робота у межах спільнот ветеранів 

та окремо спільнот близьких до ветеранів осіб [3]. Активізація колективних 

зусиль членів спільноти, спрямованих на вироблення ефективних практик 

побудови життя, підвищення соціальної мобільності особи виступатиме 

однією із психологічних стратегій адаптації спільноти до умов і наслідків 

воєнного конфлікту. 

Основними векторами психологічної реабілітації людини, яка 

переживає руйнацію можливості звично жити внаслідок кризових подій, як 



зауважує Т. Титаренко, є переконфігурування практик, спрямованих на 

самоідентифікацію, освоєння значущої комунікативної території та 

смислопородження відповідно до етапу життєвого шляху [5, с. 11]. Відтак, 

соціально-психологічну підтримку слід спрямовувати на активізацію 

адаптаційних ресурсів осіб, що страждають внаслідок воєнного конфлікту з 

урахуванням їх психологічних особливостей, використання їх особистісного, 

професійного, соціального потенціалу; розширення комплексу послуг із 

залученням цих осіб до соціально-активної діяльності, активізацію 

колективних зусиль із підвищення рівня індивідуальної та колективної 

адаптації. Психологічна допомога передбачає проведення 

психоконсультаційної та психокорекційної роботи із підвищення рівня 

життєстійкості, психологічної пружності, комунікативності, позитивних 

стосунків з оточенням, соціальної активності. 

Висновки. У полі соціально-психологічного осягнення проблеми 

здоров’я та його підтримання, особливої уваги потребує спільнота, як 

структурна одиниця і суспільства, і життєдіяльності особи, щодо посилення 

потенціалу її діяльності із підвищення психологічного благополуччя та 

забезпечення соціально-психологічної підтримки особам, які потерпають 

через воєнний конфлікт на сході України. Активація колективних зусиль 

спільноти (регіональної, професійної, спільноти внутрішньо переміщених 

осіб, учасників АТО та інших) сприятиме оптимізації адаптації, 

ресоціалізації,  реабілітації особи та дозволить їй усвідомлювати ці процеси, 

займати активну позицію щодо вироблення нових стратегій адаптації, 

життєздійснення та підвищення психологічного благополуччя, а відтак – 

здоров’я як особи, так і спільноти. Проблема підтримання здоров’я спільноти 

в умовах суспільних змін, спричинених воєнним конфліктом, постає в 

урахуванні і розвитку її якостей (життєстійкість, психологічна міцність та 

пружність, групова ефективність, толерантність) та в активізації і 

нарощуванні адаптаційних ресурсів спільноти (взаємодопомога, відчуття 

належності до спільноти, згуртованість, соціальна мобільність, соціальна 

підтримка). 
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ТИПОЛОГІЯ ЦІННОСТЕЙ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-

УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 

В даний час майже по всій території нашої держави збільшилися 

різноманітні численні прояви порушення законності та порядку, 

продовжується проведення широкомасштабної антитерористичної операції 

на Сході України з залученням великої кількості військовослужбовців 

Національної гвардії України. Для даної категорії військовослужбовців 

наслідком участі в бойових діях може стати травматизація психіки, ведуча за 

собою особистісні зміни, (найважливішим проявом яких стають агресивність 

і конфліктність), що призводять до їх дезадаптації в мирних умовах. У зв'язку 

з чим у комбатантів порушується соціальна взаємодія, виникають сімейні 

проблеми та інші труднощі. Все це ускладнює інтеграцію комбатантів в 



суспільство і вимагає реадаптаціонних заходів. В даний час є очевидним 

фактом, що військовослужбовці, які проходили службу в зоні бойових дій, 

морально збіднені, з низьким рівнем правової свідомості, з нестійкою 

системою цінностей, слабо усвідомлюють сенс своєї службово-бойової 

діяльності не зможуть успішно вирішувати і свої безпосередні службові 

завдання. 

Виходячи з аналізу літератури [1-3], присвяченої аналізу ціннісно-

смислової сфери особистості, її складові (цінності, смисли і ін.) можуть бути 

значущим ресурсом в розвитку ефективності та професійної стійкості 

військовослужбовців Національної гвардії України. 

З метою визначення змістовних особливостей ціннісно-смислової 

сфери особистості військовослужбовців НГУ з різними ознаками ПТСР, 

співробітники науково-дослідної лабораторії морально-психологічного 

супроводження службово-бойової діяльності НГУ провели наукове 

дослідження (опитувальник травматичного стресу для діагностики 

психологічних наслідків (І. О. Котєнєв) та методику вивчення ціннісних 

орієнтації М. Рокича).  

Відповідно до рівнів розвитку показників ПТСР, ГСР та депресії нами 

виділено п’ять типів цінностей у військовослужбовців Південного ОТО:  

1). Перший тип (2,19%) цінностей, описує військовослужбовців даної 

вибірки, як пасіонарія (революціонера) – людину, для якої найважливішим є 

активна боротьба за щастя інших. Заради цього вона здатна відмовитися від 

комфортного, безпечного життя та власних талантів. Військовослужбовці 

такого типу постійно потрапляють в стресові ситуації, проте це не 

призводить у них до розвитку в подальшому ознак депресії чи ПТСР. Серед 

військовослужбовців даної вибірки цей тип є найменш поширеним. 

Для представників цього типу найбільш значимими є такі цінності, як: 

«активне діяльне життя» (3,75±4,19); «щастя інших» (4,75±2,22); «свобода» 

(5,25±1,71); «цікава робота» (5,25±3,77) та «розвиток» (7,25±4,92). Для 

досягнення цих термінальних цінностей військовослужбовці Південного 

ОТО надають перевагу таким інструментальним цінностям, як «чесність» 

(3,25±3,30), «терпимість» (5,50±0,58), «чуйність» (5,75±4,92), «широта 

поглядів» (6,00±2,45), «ефективність у справах» (6,00±4,24), «сміливість у 

відстоюванні своїх поглядів» (6,75±3,10) та «тверда воля» (7,25±3,20). 

До незначущих термінальних цінностей в цій групі належать 

«суспільне покликання» (11,50±2,08), «краса природи і мистецтва» 

(12,00±6,93), «матеріальне забезпечене життя» (13,25±4,27), «любов» 

(13,75±5,85) та «здоров’я (фізичне та психічне)» (14,75±2,87). 



Військовослужбовці, які належать до першого типу мають найменші 

показники за такими інструментальними цінностями, як: «життєрадісність»; 

«вихованість»; «дисциплінованість»; «раціоналізм»; «акуратність» та 

«відповідальність». 

2). Другий тип (74,32%) цінностей, описує військовослужбовців 

Південного ОТО які прагнуть комфортне, затишне, забезпечене життя, 

притримуючись для цього прийнятих у суспільстві норм, способів взаємодії з 

оточуючим світом; не ставить надвимог до свого життя та до себе. 

Розглядаючи особливості термінальних цінностей найбільш 

поширеного другого типу зазначимо наступне. 

В цій групі найбільш значимі термінальні цінності умовно утворюють 

декілька груп. Так, безумовним лідером є «Здоров’я (фізичне та психічне)» 

(3,73±3,79), далі йде група, що об’єднує такі цінності, як: «любов» 

(5,94±4,66); «щасливе сімейне життя» (5,96±4,96), наступна група – 

«матеріально забезпечене життя» (6,51±4,62), «наявність вірних друзів» 

(7,07±3,81), «життєва мудрість» (7,38±3,98), «активне діяльне життя» 

(7,60±4,60). Четверту групу утворюють – «цікава робота» (8,96±4,91), 

«суспільне покликання» (9,49±3,79), «розвиток» (9,71±4,03), «впевненість в 

собі» (10,03±4,67). Найменші ранги мають «продуктивне життя» 

(11,04±3,67), «свобода» (11,37±4,03), «пізнання» (11,73±4,04), «краса 

природи і мистецтва» (12,68±5,18), «щастя інших» (12,81±4,44), «розваги» 

(13,46±3,56) та «творчість» (15,28±3,05). 

Серед інструментальних цінностей військовослужбовці другого типу 

віддають перевагу таким, як: «вихованість» (6,67±5,02); «акуратність» 

(6,86±5,32); «відповідальність» (7,20±4,41); «самоконтроль» (7,35±4,45); 

«життєрадісність» (7,67±4,66). Найменші ранги серед термінальних 

цінностей мають «ефективність у справах» (11,29±4,94), «чуйність» 

(11,51±5,14), «широта поглядів» (12,16±4,57), «високі запити» (13,10±5,07), 

«Нетерпимість до недоліків в собі та інших» (13,63±4,20). 

3). Третій тип (3,82%) цінностей, як вже вказувалось має показники 

ПТСР та депресії близькі до перших двох груп, проте в нього встановлений 

найнижчий бал ГСР. Описана структура цінностей несе в собі широко 

відомий потенціал для подолання стресу – як використання допомоги 

товаришів, почуття ліктя, військову товариськість. 

У структурі термінальних цінностей військовослужбовцями цього типу 

перевага віддається таким цінностям, як: «наявність вірних друзів» 

(4,14±3,63); «свобода» (4,14±3,67); «продуктивне життя» (4,14±4,41); 

«суспільне покликання» (4,71±4,31). Низько оцінюються значущість таких 

цінностей, як: «впевненість в собі» (11,14±4,41); «здоров’я (фізичне і 



психічне)» (11,43±4,12); «активне діяльне життя» (11,71±3,15); «матеріально 

забезпечене життя» (12,71±5,62); «краса природи і мистецтва» (13,29±1,98); 

«любов» (13,43±2,37); «життєва мудрість» (14,29±3,73); «цікава робота» 

(14,57±3,10). 

Серед інструментальних цінностей представники цього типу надають 

перевагу «акуратності» (3,14±3,13), «раціоналізму» (5,00±3,00), 

«вихованості» (5,00±3,37), менше, проте також значимими для них є «високі 

запити» (5,57±3,69) та «незалежність» (6,14±3,34). Низькі позиції в ієрархії 

інструментальних цінностей мають – «сміливість у відстоюванні своїх 

поглядів» (11,29±4,96), «відповідальність» (11,43±4,16), «терпимість» 

(12,00±4,00), «самоконтроль» (12,29±3,77), «тверда воля» (12,29±5,94), 

«чесність (щирість)» (12,57±3,60), «чуйність» (13,29±4,27). 

4). Структура цінностей четвертого типу (4,37%) описує 

військовослужбовця вузько орієнтованого на свою професію, як засіб 

задоволення інших потреб – матеріальних, естетичних, у прийнятті. 

Відповідно, професія військовослужбовця не сприймається ними, як така, що 

сприяє розвитку, насиченості життя, пізнанню та творчості. Обмеженість, 

«несвободність» характерні для ідентифікації рівня «виконавця» роблять 

уразливим військовослужбовця для ГСР та підвищують вірогідність розвитку 

ПТСР та депресії. 

Військовослужбовці четвертого типу надають перевагу таким 

термінальним цінностям, як: «цікава робота» (4,00±5,76), «матеріальне 

забезпечене життя» (4,25±1,91); «любов» (5,75±3,41). Високі ранги мають і 

такі термінальні цінності, як: «суспільне покликання» (6,50±4,14), «краса 

природи і мистецтва» (6,75±4,33) та «наявність вірних друзів» (7,38±4,27). 

Найменш значимими для них є – «свобода» (11,88±3,83), «творчість» 

(11,88±4,49), «пізнання» (12,25±4,95), «продуктивне життя» (13,88±3,04), 

«розвиток» (14,13±4,02). 

Серед інструментальних цінностей перевага надається – 

«самоконтролю» (4,88±2,90) та «старанності (дисциплінованості)» 

(5,25±3,92), також високо оцінюються – «життєрадісність» (6,13±2,80), 

«незалежність» (6,13±3,94) та «освіченість» (6,50±3,66). Найнижчі ранги у 

таких інструментальних цінностей, як: «чуйність» (14,00±3,42); «чесність 

(щирість)» (14,25±2,25); «тверда воля» (14,25±2,71); «ефективність у 

справах» (15,38±2,50). 

5). П’ятий тип (15,30%) описує військовослужбовців, які впевнені в 

тому, що життя не обов’язково має бути щасливе, цікаве та спрямоване на 

щось важливе – це рутинна тяжка щоденна праця. Люди такого типу в 

звичайних умовах самі «заганяють себе у рамки», обмеження, а в 



екстремальних умовах «не залишають простору» для реагування на стрес, що 

заганяє їх в депресію та ПТСР. 

У військовослужбовців, як належать до цього типу «активне діяльне 

життя та «щастя інших» утворюють дихотомію. Вони докладають багато 

зусиль, щоб її обґрунтувати – «Життєва мудрість».  

Серед інших важливих термінальних цінностей, у них, як і у більшості 

військовослужбовців – «цікава робота» (6,68±4,50), «здоров’я (фізичне і 

психічне) (6,68±5,09)», «любов» (7,14±5,01). 

До найменш значущих термінальних цінностей в цьому типі належать 

«Пізнання», «Творчість», «Наявність вірних друзів», «Свобода», «Суспільне 

покликання» (11,64±3,83), «Щасливе сімейне життя», «Розваги». 

Військовослужбовці цього типу надають перевагу таким цінностям, як 

«акуратність» (4,39±2,94), «терпимість» (6,00±4,21), «життєрадісність» 

(7,14±4,15).  

Найменші ранги представники п’ятого типу мають за такими 

інструментальними цінностями, як «сміливість у відстоюванні своїх 

поглядів», «незалежність», «широта поглядів», «чесність (щирість)», 

«чуйність», «ефективність у справах». 

Кількість виділених типів цінностей у військовослужбовців Західного 

ОТО така сама, як і у військовослужбовців Південного ОТО: 

Для військовослужбовців п’ятого типу Західного ОТО найбільшу 

значимість мають дві групи термінальних цінностей: перша об’єднує  

«активне діяльне життя» (3,00±2,68) та «матеріальне забезпечене життя» 

(4,67±1,75); друга - «любов» (5,83±5,04), «наявність вірних друзів» 

(6,33±5,99), «щасливе сімейне життя» (7,17±4,26) та «цікаву роботу» 

(7,17±5,23). 

Найважливіші інструментальні цінності групуються наступним чином: 

перші – «життєрадісність» (5,17±2,79), «акуратність» (5,33±5,57), «високі 

запити» (5,83±3,43); за ними йдуть – «вихованість» (6,33±4,27) та 

«раціоналізм» (6,67±2,66); далі – «відповідальність» (7,67±4,76) та 

«самоконтроль» (7,83±4,62); і нарешті – «непримиренність до недоліків в 

собі» (8,33±6,62) та «старанність (дисциплінованість)» (8,67±3,33). 

Найменш важливими серед термінальних цінностей для 

військовослужбовців цього типу є «пізнання», «щастя інших», «розвиток» 

(12,83±5,08), «творчість», «продуктивне життя» та «розваги». 

Серед інструментальних цінностей до найменш значущих можна 

віднести – «тверду волю», «широту поглядів», «чуйність», «ефективність у 

справах». 



Таким чином, якщо у військовослужбовців Південного ОТО типи 

виділені за особливостями структури ціннісної сфери співвідносилися з 

двома рівнями ПТСР (за І.О. Котеневим) – «частковий ПТСР» та «наявність 

клінічно виражених розладів», то в Західному ОТО додається рівень – 

«відсутність ознак ПТСР», а четвертий тип за показниками ПТСР, ГСР та 

депресії є більш подібним до п’ятого (який відноситься до рівня «наявність 

клінічно виражених розладів»), ніж до перших трьох, як це є у Південному 

ОТО. Попри це, серед військовослужбовців Південного ОТО порівняно 

більша кількість військовослужбовців, що мають клінічно виражені ознаки 

ПТСР (15,30%), ніж в Західному ОТО (10,50%). 
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ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ 

НГУ В БОЙОВІЙ ОБСТАНОВЦІ 

 

Військовослужбовцям, які отримали бойову психічну травму необхідно 

надати психологічну допомогу. 

Психологічна допомога – це комплекс психологічних, організаційних, 

медичних заходів, спрямованих на забезпечення успішного подолання 

військовослужбовцями Національної гвардії країни психотравмуючих 



обставин екстремальної ситуації, збереження боєздатності і запобігання 

розвитку у них посттравматичних стресових розладів.  

Типовий алгоритм дій при визначенні військовослужбовця, який 

дезорганізований внаслідок негативних переживань, зазвичай включає 

звертання до нього по імені, надання чітких, простих інструкцій до дій 

упевненим голосом, підкреслення його цінності, роззброєння, огородження 

військовослужбовця від зайвої стимуляції і передача офіцеру-психологу (чи 

іншій особі під нагляд і відпочинок). Якщо стан військовослужбовця не 

тяжкий, то йому можна допомогти завдяки експрес-прийомам м’язової 

релаксації, застосуванням прийомів дихання, зняттям напруження через 

фізичні дії (в тому числі крик) і додатковим мотивуванням (зверненням до 

таких мотиваційних формулювань, як “почуття обов’язку”, “не залишити у 

небезпеці товаришів”, “захистити слабких (жінок та дітей)” та інше 

відповідно до цінностей підлеглого) [ 4]. 

Основними видами надання психологічної допомоги 

військовослужбовцям є: 

- психологічна підтримка, яка спрямовується на актуалізацію наявних і 

створення додаткових психологічних ресурсів, що забезпечують активні дії 

військовослужбовців в умовах екстремальної ситуації та надається в 

профілактичному плані з метою запобігання розвитку негативних психічних 

явищ усім військовослужбовцям, а як засіб психологічної корекції 

застосовується по відношенню до осіб із симптомами непатологічних і 

патологічних психогенних реакцій; 

- психологічна реабілітація [1]. 

Досвід роботи з військовослужбовцями, що піддаються бойовому стресу, 

дозволяє виділити основні способи психологічної підтримки: комунікативні, 

організаційні та аутогенні. 

Комунікативні способи психологічної підтримки: 

 вербальні (словесні) – доведення до військовослужбовців 

мобілізуючої інформації: переконання: “Ми справлялись і не з такими 

завданнями, впораємося і з цією”; навіювання типу: “Ти впораєшся з цим! У 

тебе достатньо сил!”; підкріплення на кшталт: “Молодець!”, “Так тримати!”, 

“Герой!”; психологічне зараження настроєм типу: “Мужики ми чи ні?”; 

жарти, накази, погрози й інше; 

 візуальні – контакт очима, схвальна пантоміміка і жести; 

 тактильні – дотики, потискання руки, поплескування по плечу, 

“стенання” та ін.; 

 емоційні – знаходження поруч з нужденним у підтримці в 

скрутну хвилину, співпереживання, дружня посмішка й інші;  



 діяльнісні – особистий приклад активних і рішучих дій, 

підтримка діями і вогнем, частування сигаретою, водою і т. п. 

 спонукання військовослужбовця виконати один з експрес-

прийомів психічної саморегуляції, заснованих на зміні типу дихання і тонусу 

скелетної мускулатури.  

Організаційні способи психологічної підтримки: 

 припинення або ослаблення інтенсивності дії психотравмуючих 

чинників бойової обстановки (виведення військовослужбовця в безпечне 

місце; ліквідація або блокування джерел травматизації і т. п.); 

 запобігання контактів військовослужбовців з особами, які зазнали 

деморалізації; 

 тверде і чітке управління діями підлеглих, відволікання їх від 

психотравмуючих чинників, постановка чітких завдань на продовження 

бойових дій по типу: “Рядовий Петренко! Противник праворуч, за палаючим 

автобусом. Знищити!”. Або: “Сердюк! Подивися на Онищенко. Він робить 

правильно. Роби як Онищенко!” ін.; 

 перестановка військовослужбовців, яка посилює ефект 

позитивного психологічного впливу на нужденних. У крайніх випадках при 

неможливості військовослужбовців продовжувати бойові дії через 

невпинний тремор видати мінімальну дозу седативних засобів. 

 організація доцільного чергування напруженої діяльності, 

відпочинку, сну, вчасного прийому їжі і т. п.[4; 5]. 

Аутогенні способи психологічної підтримки (самодопомога) при 

їхньому якісному засвоєнні є найбільш ефективним засобом регулювання 

психічної діяльності. Екстремальна ситуація пред'являє до методів 

психічного саморегулювання жорсткі вимоги: вони повинні бути 

ефективними та не повинні мати побічних ефектів. За нашою думкою, таким 

вимогам відповідають способи саморегулювання, побудовані на основі дії 

механізмів взаємозв'язку типів дихання, тонусу скелетних м'язів і станів 

нервової і психічної систем людини (для того, щоб у стресогенній ситуації 

набути спокою, зняти надмірну або неактуальну психічну напруженість, 

необхідно виконати 8-10 коротких вдихів (використовуючи рухи нижньої 

частини живота) і повільних тривалих видихів. Навпаки, для того, щоб 

максимально мобілізуватися, побороти сумнів у своїх силах, подолати 

“мандраж”, необхідно виконати 8-10 дихальних процедур з повільним, 

тривалим вдихом і різким, енергійним видихом). З цією ж метою 

використовуються прийоми зміни тонусу скелетних м'язів.  

Для “розрядки” негативних переживань (страху, невпевненості у собі, 

неспокою та інших) необхідно виконати вправу типу “релаксація”. Розрядці 



негативних емоційних станів і підтриманню бадьорого настрою допоможе 

вправа “Розслаблення за контрастом”, де релаксація досягається через 

напругу.  

З метою зниження інтенсивності больових відчуттів при травмах, 

пораненнях, ударах тощо рекомендується вправа “видихання болю” [5] . 

При отриманні військовослужбовцем бойової психічної травми його 

необхідно якнайшвидше ізолювати від впливів екстремальної обстановки, 

доставити в пункт надання першої психологічної допомоги, де обмити водою 

обличчя і руки потерпілого, зігріти кисті рук і ступні ніг, розтерши їх 

шерстяною тканиною або використовуючи гарячу воду; наприкінці дати 

заспокійливі засоби і укласти спати (якщо необхідні медикаменти відсутні - у 

якості заспокійливого може бути використаний алкоголь (50-100 мл). Після 

того як потерпілий прокинеться його треба нагодувати, а потім знову вкласти 

спати. Надалі ступінь тяжкості отриманої психотравми і заходи по 

відновленню здоров'я потерпілого повинен визначити фахівець. Після 

повернення з зони бойових дій у випадку важких психічних розладів 

(висловленого невротичного або психотичного характеру) виникає 

необхідність в проведенні заходів психологічної реабілітації, які залежать 

від тяжкості психічної травматизації. 

Якщо у військовослужбовця виникли відхилення від нормального 

процесу відновлення з ним повинна проводитися психокорекційна робота, а 

при вияві стійких психологічних труднощів – надаватись психотерапевтична 

допомога. Психологічна реабілітація повинна здійснюватися в тих випадках, 

коли відновлювальний процес можливий тільки за участю спеціалістів і являє 

собою процес організованого психологічного впливу, спрямованого на 

відновлення такого стану психічного здоров'я військовослужбовців, що 

дозволяє достатньо ефективно вирішувати завдання по призначенню. 

У традиційному варіанті психологічна реабілітація повинна проводиться 

з військовослужбовцями, які проходять лікування у зв'язку з травмами, 

опіками, психічними розладами та т.інш. У деяких випадках медико-

психологічна реабілітація може доповнюватися фаховою і соціальною 

реабілітацією. В рамках медико-психологічної реабілітації здійснюються 

наступні заходи: а) психологічні: дебрифінг; сеанси психоемоційної 

саморегуляції; тілесна терапія;  індивідуальні психологічні консультування; 

поглиблене психологічне вивчення (діагностика симптомів бойової психічної 

травми, гострого стресового розладу, ПТСР); б) медичне обстеження: 

необхідне медичне обстеження, консультування та лікування; 

загальнооздоровчі масажі та масажі для зняття напруги; здорове 

антистресове харчування; фізична підготовка: кардіо-вправи; вправи на 



розтяжки, йога;спортивні ігри; робота на кардіо-тренажерах; культурно-

просвітницькі заходи:  дитячі концерти художньої самодіяльності,  екскурсії, 

тощо. 

У нетрадиційному варіанті психологічна реабілітація являє собою вид 

психологічної допомоги, що надається військовослужбовцю, який переживає 

або гострі реакції на актуальний стрес, або загострення відстрочених 

негативних психологічних наслідків, відстрочених реакцій і відстрочених 

розладів, обумовлених раніше пережитим стресом, що травмує психічно.  

У другому варіанті психологічна реабілітація є центральною ланкою 

реабілітаційного процесу і доповнюється або медичною реабілітацією, або 

тільки визначеною медичною допомогою. За наявності відповідних умов, у 

медичному підрозділі може здійснюватися неспецифічна психологічна 

реабілітація, що може починатися і закінчуватися в умовах підрозділу або 

бути першим етапом наступної, спеціалізованої психологічної реабілітації в 

умовах госпіталю або санаторію.  

Неспецифічність або специфічність психологічної реабілітації повинна 

визначатися складністю наявних у людини психологічних проблем і 

ступенем спеціалізації засобів психологічного впливу, необхідних психологу 

для вирішення завдань психологічної реабілітації.  

Заходи психологічної корекції та психологічної реабілітації, спрямовані 

на збереження моральних цінностей і адекватного сприйняття соціальної 

дійсності, формування установки на самостійне вирішення проблем, 

необхідно починати якомога раніше і продовжувати до повного відновлення 

в постраждалих спроможностей до соціально-психологічної адаптації [1; 2; 4; 

5] . 

 Висновки. Таким чином, від повноти і якості психологічної допомоги 

та психореабілітаційної роботи буде залежати не тільки відновлення 

боєздатності військовослужбовців, але і соціальне самопочуття особового 

складу, членів їхніх сімей, рівень морально-психологічного стану, 

профілактика аутодеструктивної поведінки, що у більшості випадків є 

наслідком професійного стресу і PTSD. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Екстремальна юридична психологія в діяльності персоналу ОВС 

України [Текст] : науково-практичний посіб. / О. М. Бандурка, 

В. С. Венедиктов, О. В. Тімченко та ін. – Х. : Вид. Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. 

– 317 с.  

2. Екстремальна психологія [Текст]: підручник / О.П. Євсюков, А.С. 

Куфлієвський, Д.В. Лєбєдєв та ін. – К.: ТОВ «Август-Трейд», 2007. – 502 с. 



3. Іванова О.В. Професійна підготовка практичних психологів ОВС 

[Текст]: навчально-методичний посібник / О.В. Іванова, Ю.Б. Ірхін, Н.Ю. 

Ярема - К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, ДП «Друкарня МВС». 2008. – 

98 с. 

4. Психологія екстремальної діяльності [Текст] : навч. посіб. / 

І. І. Приходько, О. С. Колесніченко, О. В. Тімченко та ін. / Під заг. ред. проф. І. 

І. Приходька. – Х. : НА НГУ, 2016. – 408 с. 

5. Синдром посттравматичних стресових порушень: 

концептуалізація, діагностика, корекція та прогнозування [Текст]: 

[монографія] / О.В. Тімченко. – Харків : Вид-во ун-ту внутр. справ, 2000. – 

268 с. 

 

 

 

Кравченко С. І. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

факультет психології, студентка магістратури  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Динаміка змін вітчизняного життя інтенсифікувала політизацію 

суспільно-політичного простору та загострила проблему політичної 

коректності, грамотності пересічної людини. Це, своєю чергою, висуває 

новітні вимоги щодо політичної грамотності і компетентності населення, 

зокрема студентської молоді, представники якої  є потужним політичним 

ресурсом.  

Політичну компетентність як окремий вид компетентності, 

виокремлюють передусім, західні фахівці, наголошуючи на тому, що вона 

включає компетенції, пов’язані з виконанням ролі громадянина, й часто 

визначають її як соціальну співучасть. Так, у Німеччині, наприклад, дається 

визначення соціальній співучасті як мистецтву жити у спільноті зі спільними 

цінностями та за демократичних умов життя. Тоді як у Нідерландах, 

приміром, політична компетентність розглядається як «активна громадянська 

позиція в демократичній, багатокультурній спільноті та з урахуванням 

міжнародної спільноти». Данія має досвід підготовки підростаючого 

покоління до участі у вільному демократичному суспільстві, формуючи у 

молодих людей такі політичні компетенції, як відповідальність, розуміння 

своїх прав і обов’язків [1]. Серед п’яти ключових компетенцій, якими мають 

володіти молоді європейці, Рада Європи в окрему групу виділяє «…політичні 



і соціальні компетенції, такі як здатність брати відповідальність, брати участь 

у прийнятті групових рішень, розв’язувати конфлікти ненасильницьким 

шляхом, брати участь у підтримці й покращенні демократичних 

інститутів…»  [2]. 

 В результаті збору і узагальнення теоретичного матеріалу за даною 

темою, було виділено  наступні складові політичної компетентності: 

когнітивна – включає знання (предметне, процедурне, соціальне), 

інформаційний рівень, інтереси, переконання, самоідентифікацію 

особистості; емоційно-вольова – суб’єктивне ставлення до знань про 

політику і до себе в ній; габітуальна (поведінкова) складова передбачає 

аналіз практичної активності; ціннісно-мотиваційна, яка містить чинники, що 

сприяють підвищенню рівня мотивації  до включення індивіда у процес 

політичної діяльності. 

У дослідженні взяло участь 60 осіб. Серед них 30 чоловіків і 30 жінок   

віком від 20 до 22 років, студентів з Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та Київського національного інституту культури і 

мистецтв. Дослідження проводилося методом онлайн-опитування та методом 

безпосередньої бесіди з респондентами, представниками обох груп вибірки. 

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань у роботі було 

застосовано такі методи дослідження: а) теоретичні; б) емпіричні – для 

дослідження когнітивного компоненту, для кожного з видів знань 

(процедурного, предметного, соціального) методика про прийняття рішень 

студентською молоддю Л. Кияшко. Визначення видів інформаційних джерел, 

які студенти вважають найбільш достовірними. Визначення видів політичної 

участі, які респонденти практикують у власному житті як найбільш 

прийнятні та ефективні. Скорочений варіант опитувальника рівня політичної 

участі (КОРПУ) Л. Кияшко. Ціннісний опитувальник Ш. Шварца. Методика 

мотивації до політичної участі ( ОМПУ) А. Краснякової; в) кількісної 

обробки отриманих даних – факторний, кореляційний, кластерний аналіз. 

Результати проведеного дослідження  свідчать, що першою чергою, 

рівень і якість знань, як когнітивна складова політичної компетентності, 

залежать від глибинних мотиваційних орієнтацій суб’єкта. Лідерська 

спрямованість і орієнтація на реалізацію у сфері політичного життя, 

демонструє вищий рівень мотивації. Високому рівню когнітивного 

компоненту політичної компетентності відповідають традиційні види участі. 

Що свідчить про вміння вмотивованих до політичної участі особистостей 

знаходити релевантні  шляхи взаємодії з владою і можливості відстоювати 

власні інтереси. Серед тих, хто віддає перевагу протестним видам політичної 



участі, значна частина може відмовитися від свого рішення, оскільки воно 

відповідає низьким рівням стабільності та раціональності. 

Для суспільно-політичної участі студентської молоді виявилися 

характерними такі особливості політичної компетентності: високі значення 

за мотивами досягнення влади, політичного інтересу, соціального мотиву і 

громадянської відповідальності. Відповідно, респонденти з високим рівнем 

суспільно-політичної участі мають найвищі показники за раціональністю 

прийняття політичного рішення, обізнаністю в сфері актуальних політичних 

питань. Це свідчить про те, що освічена і політично компетентна людина не 

впливає на владу безпосередньо, але діє опосередковано через інститути 

громадянського суспільства. 

Протестним видам політичної участі відповідають  показники 

середнього та нижче середнього рівнів за когнітивним компонентом 

політичної компетентності і високим значенням ірраціональності прийняття 

рішення.  Випереджаючи в показниках ірраціональності та нестабільності 

навіть тих респондентів,  які  обирають шлях відмови від політичної участі 

взагалі. 

Показники результатів досліджуваних, які відмовляються від участі є 

найнижчими за критерієм «знання», проте рішення знаходиться в межах 

значень більшої стійкості і раціональності, аніж тих, хто віддає перевагу 

протестним видам політичної участі. 

За допомогою факторного аналізу було виділено дві базові категорії, до 

яких можна віднести структурні елементи політичної компетентності: 

категорія раціональності та ірраціональності. До раціональної увійшли 

когнітивний та поведінковий компоненти переважно у представників 

суспільно-політичної участі та електоральної. До ірраціональної – увійшла 

ціннісно-мотиваційна складова, компоненти якої також виявляються у певній 

специфіці організації політичної участі респондентів з різними рівнями 

політичної компетентності. Так, для високого рівня, в якості провідної 

мотивації, виступають: політичний інтерес, громадянський обов’язок, 

соціальний мотив. Для відмови від політичної участі: мотив особистих 

досягнень, успіху, партнерської взаємодії (за результатами методики 

мотивації політичної участі А.О. Краснякової). 

Отже, протестним формам участі студентської молоді характерна 

домінуюча ірраціональна, емоційна сфера. Представники даної категорії 

орієнтовані на ситуативні рішення, що продиктовані ситуацією тут і тепер і 

зовнішнім впливом. Це відповідає низькому рівню політичної 

компетентності. У той час як суспільно-політична активність та електоральна 

участь тяжіють до раціонального полюсу в якості базової категорії і мають 



високі показники когнітивної складової політичної компетентності, що 

обумовлює її повноцінне функціонування. 

Високий рівень політичної компетентності містить у собі елементи: 

позитивні показники когнітивної складової, стійкість і раціональність 

прийнятого рішення, традиційні види політичної участі. Було виявлено 

домінуючі мотиви даної категорії: громадянського обов’язку, соціальний 

мотив, політичний інтерес.  

Отримані дані з нашого дослідження є важливими для розуміння 

сутності і особливостей суспільно-політичної активності сучасного 

студентства, що виражають і демонструють власні рішення в різний спосіб, 

застосовуючи різні види політичної участі. Також отримані дані свідчать, що 

підвищення рівня політичних знань щодо прав громадян і умов стосовно 

участі у політичному житті країни, виховання громадянської 

відповідальності – є необхідними умовами для підвищення політичної 

компетентності, а отже і продуктивності взаємодії громадян з державою, 

застосування соціально прийнятних і активних форм політичної участі. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ НЕБОЙОВИХ ВТРАТ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АТО 



 

У контексті реформування ЗСУ та зростання ролі військовиків, які 

виконують службово-бойові завдання у зоні АТО за контрактом, особливої 

уваги потребує вдосконалення системи їхнього професійно-психологічного 

забезпечення. Нагальна актуальність психологічного забезпечення військової 

служби обумовлена зростаючою кількістю небойових втрат особового 

складу. За два роки проведення АТО небойові втрати ЗСУ складають 1294 

військовослужбовці, що є третиною всіх втрат військовиків, про це в ефірі «5 

каналу» заявив заступник генерального прокурора України – головний 

військовий прокурор Анатолій Матіос. Зокрема серед загиблих: дорожньо-

транспортні пригоди – 112 випадків, отруєння, в тому числі, наркотичними, 

алкогольними засобами – 96 випадків, самогубство – 259 випадків, умисне 

вбивство військовослужбовцями один одного – 121 випадок, нещасні 

випадки – 148 випадків, порушення правил пожежної безпеки, поводження зі 

зброєю та боєприпасами – 111 випадків, порушення заходів безпеки – 40 

випадків, смерть через захворювання (або хронічні хвороби) – 405 фактів, 

інші підстави – 2 [1]. 

Зазначена сумна статистика демонструє низку невирішених проблем 

організаційного, професійного, психологічного та медичного характеру. Усі 

зазначені факти небойових втрат можна систематизувати за такими 

ознаками: 

- 405 фактів смерті через хвороби (у т.ч. й хронічні), вказують на 

неефективну систему функціонування медичної сфери, й, зокрема, ВЛК; 

- 272 випадків загибелі (112 – у ДТП, 111 – через порушення правил 

пожежної безпеки, поводження зі зброєю та боєприпасами та 40 – внаслідок 

порушення заходів безпеки), демонструють недоліки професійної бойової 

підготовки та вади організації виконання службових обов’язків; 

- 624 випадки втрат (259 – через самогубство, 96 – через отруєння 

наркотичними чи алкогольними засобами, 121 – умисне вбивство 

військовослужбовцями та 148 – інші нещасні випадки), мають під собою суто 

психологічну природу. 

Як ми бачимо, половина не бойових втрат обумовлена недоліками 

організації якісної системи професійно-психологічного забезпечення 

службово-бойової діяльності. Хоча, за великим рахунком, 272 випадки втрат 

внаслідок порушення заходів безпеки також мають психологічну природу, 

адже демонструють нехтування внутрішньоособистісних установок 

дотримання особистої безпеки заради власного виживання. Іншими словами, 

якщо особа, усвідомлюючи, що має справу із технікою, транспортом або 

зброєю, яка апріорі є джерелом підвищеної небезпеки, все-одно ігнорує 



техніку безпеки, то це вказує або на вади розумового розвитку, або на втрату 

інстинкту самозбереження, або на аномальну схильність до невиправданого 

ризику, або взагалі, на латентну схильність до суїциду. 

Що ж стосується суто «психогенних» втрат, то тут прецеденти слід 

класифікувати за наступними критеріями: 

- суїциди; 

- алкоголізація та наркотизація; 

- деструктивна агресія та вбивства між самими військовослужбовцями; 

- схильність до необачливої ризиконебезпечної поведінки та нещасних 

випадків. 

З іншого боку, суїцид та схильність до деструктивної агресії є 

близькими явищами, єдиною відмінністю яких є вектор спрямованості 

руйнівної поведінки. Аналогічно й алкоголізація, наркотизація та схильність 

до невиправданого ризику часто також є формою латентної аутоагресивної 

поведінки. Виявлені фактори поведінкових девіацій вимагають підсилення 

уваги формуванню психологічної надійності особового складу. 

Психологічна надійність особового складу, як передумова ефективної 

та безпечної військової діяльності, визначається поєднанням таких 

компонентів:  

1) професійно-психологічного відбору до лав ЗСУ загалом, і на 

контрактну основу – зокрема. Це дозволить відсіяти різні психологічно 

непридатних осіб, у тому числі й групу ризику із суїцидальними 

схильностями, або які за своїми індивідуально-психологічними якостями 

мають низьку стресостійкість, а відтак, є підвищено вразливими до 

психотравмуючих умов екстремальної військової діяльності; 

2) професійно-психологічною підготовкою особового складу. Вона 

дозволить поєднати професійні знання та вміння з бойової підготовки із 

психологічною установкою на доцільне їх виконання за будь-яких 

несприятливих та ризиконебезпечних умов військової діяльності. Тут 

відпрацьовується й установка на виживання, особисту безпеку, доцільний 

виправданий ризик, увагу та обачливість при поводженні із джерелами 

підвищеної небезпеки (техніка, транспорт, зброя тощо). Окрім того, 

психологічна підготовка має сформувати індивідуально-психологічну 

витривалість та стресостійкість, які у сукупності із іншими професійними 

знаннями, вміннями та навичками стають основою психологічного 

«імунітету» до психотравмуючих умов бойової діяльності.  

Метою професійно-психологічної підготовки є формування 

психологічної готовності, як сукупності якостей і властивостей особистості 

військовослужбовця, що зумовлює стан змобілізованості психіки, 



налаштованість на найбільш доцільні, активні та рішучі дiї в складних чи 

небезпечних умовах виконання службово-бойових обов’язків. 

Зважаючи на те, що на теперішньому етапі розвитку ЗСУ у її складі всі 

військовослужбовці проходять службу або за контрактом, або за призивом, 

то й систему професійно-психологічного забезпечення слід спеціалізувати. 

Так, для підготовки якісного кадрового ядра військовослужбовців за 

контрактом необхідним є впровадження більш докладного професійно-

психологічного відбору, який, нажаль, на теперішній час є суто формальною 

процедурою, і яка, до того ж більшою мірою зосереджена на виявленні явних 

психіатричних протипоказань, ігноруючи латентні відхилення та психічні 

девіації у межах норми. Хоча, такі девіації можуть й не заважати цивільній 

особі протягом життя, але для осіб, які знаходяться у ситуації підвищеного 

ризику та постійній екстремальній ситуації, яка супроводжує виконання 

бойових завдань у зоні АТО, такі психічні особливості стають фактором 

ризику психічної вразливості.  

Так само, з метою запобігання небойових втрат та зміцнення 

стресостійкості та психологічної надійності особового складу, необхідною є 

якісна професійна психологічна підготовка, яка б наряду з бойовою, 

фізичною та тактичною підготовкою, була б спрямована на формування 

психологічної готовності військовослужбовця до виконання службових 

завдань у ризиконебезпечних ситуаціях. Це потребує концептуального 

перегляду організації системи як першопочаткової, так і поточної бойової 

підготовки особового складу. Також, для цього необхідно прискорити 

реформування психологічної служби ЗСУ, на яку має бути покладена 

функція професійно-психологічного супроводження проходження служби. 

Таким чином, система психологічного забезпечення, дозволяє 

активізувати внутрішній ресурс військовослужбовця, що підвищить його 

надійність, витривалість та психологічний імунітет. Окрім того, заходи 

психологічної підготовки та психологічного супроводження сприятиме 

формуванню установки військовослужбовця на дотримання особистої 

фізичної та психологічної безпеки в умовах бойової діяльності, що знизить 

ризик необачливої поведінки, а відтак й скоротить трагічну статистику 

небойових втрат особового складу. 
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ПРОБЛЕМА НИЗЬКОЇ ІНФОРМОВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПРО 

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД 

 

Зважаючи на події станом на сьогоднішній день, в Україні існує 

реальна проблема зіткнення людей з посттравматичним стресовим розладом 

(ПТСР).  Нині, найбільш актуальною є проблема соціально-психологічної 

реабілітації  та соціальної адаптації військових, які знаходилися у зоні 

військових дій, ставлячи під ризик своє життя. В таких умовах, психіка 

знаходиться у стані важкого стресу, мобілізується інстинкт самозбереження. 

[2, c. 326 ]. «Бойовий стрес» являє собою особливу форму стресу, що 

протікає по всім закономірностям описаного Г. Сельє загального 

адаптаційного синдрому з однією лише різницею - бойовий стрес в більшості 

випадків носить характер дистресу, причому відрізняється надзвичайно 

високим, інтенсивним впливом і не залишається безслідним. Таке потрясіння 

завжди супроводжується різного роду психічними розладами, як 

допатологічного, так і патологічного характеру, сприяє виникненню 

соматичних захворювань. [4, c.44]. Низка вчених зазначають, що абсолютно 

безстрашних психічно здорових людей не існує. Так, Р. Габріель вважає, що 

лише близько 2% учасників бойових дій здатні отримувати задоволення від 

жахів війни і бою [1, с.15]. Серед таких комбатантів багато людей, яких 

можна ідентифікувати як «агресивні психопати». Більшість же 

військовослужбовців в бою відчувають виражений страх [3, c. 329 ]. 

Саме ПТСР для більшості учасників озброєних конфліктів стає 

вагомим бар’єром на шляху нормальної соціальної адаптації. Повертаючись 

до мирного життя, ці люди стикаються з новими стресовими факторами 

такими як: нерозуміння оточуючих, важкість у спілкуванні, зміна 

попереднього сприймання життя . Всі ці обставини підкріплюються 

характерними для сучасного суспільства обставинами, наприклад  низьким 

рівнем якості життя, матеріальне неблагополуччя, невпевненість у 

завтрашньому дні. [5, c. 28 ] Тому дуже важливо розуміти необхідність 

підтримки найближчого оточення, адже саме теплі відносини стають 

важливим психореабілітуючим фактором. Однак ми стикаємося з проблемою 

низької інформованості людей про важливість залучення близьких до 

адаптації військових. Більш того, поверхневе знання про ПТСР, про прояви 



та можливість серйозних наслідків у вигляді психічних та соматичних 

порушень,  не дають змоги комплексно підійти до реабілітації військових. 

Було проведене опитування, пов’язане з розумінням такого розладу, як 

ПТСР. У дослідженні взяли участь 96 людей, серед яких 62 людини віком від 

19 до 33 років, не пов’язаних з психологією (експериментальна група) та 34 

людини, які навчаються/навчались на психологічному факультеті і були 

ознайомлені з ПТСР. Опитувальник містить 22 питання з декількома 

відповідями на вибір, які направлені на оцінку розуміння причин, проявів, 

способів допомоги та наслідків ПТСР. У ході дослідження були отримані 

наступні результати: показники контрольної групи були досить високі – блок 

знання причин – 93%, проявів - 88,7 %, способів допомоги – 86,3 % , наслідки 

– 90%; 89,5% загальної обізнаності у ПТСР. Більш низькі показники били 

отримані у ході опитування експериментальної групи: блок знання причин – 

78,3%, проявів – 50,5%, способів допомоги – 54,2%, наслідків – 53%. Середнє 

значення обізнаності – 59%. Найбільш високими показниками вирізняється 

блок причин ПТСР. Можна зробити припущення, що інформація щодо 

«тригерів» які провокують травми є досить популярною, проте поглиблення 

у способи допомоги, прояви та наслідки спостерігається рідко. Типовими 

відповідями серед наслідків можна прослідкувати «депресію», «безсоння», 

«низьку продуктивність» та ігнорування більш важких наслідків, таких як 

«фізіологічні розлади», «хронічні зміни у особистості». Це пояснюється тим, 

що серед населення не дуже розповсюджена інформація про психосоматичні 

розлади та причини їх виникнення; недооцінка стресу як провокуючого 

фактору фізіологічних розладів. 

У обох групах спостерігається тенденція у запитанні «Хто може 

допомогти людині з ПТСР?» відповідати «лише спеціалісти та працівники 

реабілітаційних центрів». Вся відповідальність покладається на спеціалістів, 

оскільки існує думка, що «психолог прийде і все вирішить». Без сумніву, 

спеціалісти повинні бути залучені до корекційної роботи, надати професійну 

медико-психологічну допомогу, залучити до соціально-психологічних 

реабілітаційних програм. Проте, можна зробити припущення, що групи 

недооцінюють важливість  підтримки близьких людей як важливої ланки для 

комплексного підходу до подолання ПТСР.  

З метою покращення розуміння людей ПТСР потрібно: популяризувати 

безкоштовні психологічні проекти та ініціативи, особливо звертаючи увагу 

на сім’ї з військовими АТО; доступно, чітко, в зрозумілій формі доносити 

інформацію у вигляді статей, візуальних фото- та відеоматеріалів, створення 

тематичних репортажів; залучення волонтерів для розповсюдження цієї 

інформації; роз’яснення простою мовою про те, що звертання до фахівців – 



не є ознакою слабкості; проведення опитування серед мирного населення з 

метою виявлення рівня розуміння ПТСР з відповідями на питання. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО 

 

Масштабность и динамичность изменений, смена ценностных ориентаций 

и политических приоритетов, обусловленных военным конфликтом, который 

продолжается на востоке Украины, вызвали всплеск вынужденной миграции 

в конце 2014 года. Под воздействием неблагоприятных военных, 

политических и социальных факторов массы людей восточных регионов 

вынуждены были интегрироваться в другие сообщества. Характер и 

последствия интеграции вынужденных переселенцев в новый социум особо 

проявлялись на региональном уровне, где происходило практическое 

решение задач, связанных с включением в жизнь региона представителей 

иных социокультурных сообществ (трудоустройство, расселение, льготы, 

образование и т.д.), развитие межкультурных связей, осознание ценностей, 

объединяющих людей, потребность в сотрудничестве и солидарности.  

Понятие интеграция связано с философским представлением о 

соединении отдельных частей в целое, где целое становится больше суммы 

входящих в него частей и воспроизводит некий прирост качеств и 

закономерностей, по сравнению с исходными качествами интегрирующихся 

объектов, что создает некий интегральный эффект.  

Фундаментальная трактовка интеграции отражена в трудах Т. Парсонса, 

где под интеграцией он понимал «такие структуры и процессы, посредством 

которых отношения между частями социальной системы − людьми, 



играющими те или иные роли, коллективами и компонентами нормативных 

стандартов, - упорядочиваются способом, обеспечивающим гармоничное их 

функционирование в соответствующих связях друг с другом в системе» [4]. 

П. А. Сорокин считал, что социологическое знание о социокультурной 

интеграции с определением взаимосвязи фундаментальных измерений 

человеческого бытия, выражается в структуре социокультурного 

взаимодействия, а именно в триаде, где личность, общество и культура не 

могут существовать без двух других: 

1) личность как субъект взаимодействия; 

2) общество это совокупность взаимодействующих индивидов с его 

социокультурными отношениями и процессами; 

3) культура это совокупность значений, ценностей и норм, которыми 

владеют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые 

объективируют, социализируют и раскрывают эти значения [5]. 

Также важно обозначить то, что в соответствии со структурно-

функционалистскими концепциями интегрированного равновесия, 

интеграция делится на положительный и отрицательный подвиды. 

Положительная интеграция – это явление взаимной поддержки и 

содействия друг другу единиц (личности и группы в гражданском статусе) 

социальной системы, означая в перспективе «функционирование» этой 

системы как единое целое (Г. Спенсер).  

Отрицательная интеграция – это низкий уровень сотрудничества и 

проявление противоборства. 

Помимо этих двух видов интеграции, многочисленные зарубежные 

исследования выявили две группы факторов, влияющих на процесс 

интеграции переселенцев:  

1) объективные (экономические и социальные условия жизни); 

2)  субъективные (мотивы, установки, ценностные ориентации, 

индивидуально-психологические особенности). 

Следовательно, мы может говорить о том, что от того, как происходит 

процесс интеграции индивида в сообщество, формируются социально 

значимые черты личности.  

Само же осуществление социокультурной интеграции вынужденных 

переселенцев в новый социум проходит следующие этапы: 

1) предварительный – обнаруживающий неблагоприятные причины  и 

факторы пребывания в своем регионе связанные с самосохранением в 

условиях повышенного социального риска (преобладание морально-

психологических интегративных качеств); 



2) адаптационный (начальный) – обнаруживающий степень адаптивности 

переселенцев к иной социокультурной среде (преобладание морально-

психологических интегративных качеств); 

3) модификационный – воспроизводит пути и формы оптимального 

взаимодействия и связей вынужденных переселенцев (преобладание 

социально-экономических качеств); 

4) результирующий – отражает способность к сохранению устойчивости 

интегративно-культурных связей и основ жизнедеятельности в 

местном сообществе (преобладают культурно-коммуникативные 

качества). 

Проходя под воздействием стресса все этапы социокультурной интеграции 

у интегрантов-переселенцев актуализируются следующие группы 

интегративных качеств[2]: 

а) культурно-коммуникативные − способность к взаимопониманию, 

преобразованию культурных стереотипов с учетом прошлого опыта;  

б) морально-психологические — способность к преодолению стрессовых 

ситуаций, к самоидентификации с новым сообществом, к позитивному 

восприятию местного социума, его консолидирующих индикаторов, которые 

обеспечивают региональную идентичность; 

 в) социально-экономические – способность к легализации, 

рационализации в наращивании материальных ресурсов, к хозяйственной 

самоорганизации и саморегуляции. 

Немаловажным является то, что социальная устойчивость переселенцев в 

местном сообществе также зависит и от интегративных качеств местного 

сообщества, проявляющихся в установках, интересах, ценностях и действиях. 

Сам термин «интегранты» — это мигранты, принужденные к смене 

сообщества под воздействием внешних обстоятельств и отличающиеся 

транзитивностью, которая выражается в смене их диспозиций как объектов, 

акторов и субъектов [2]. 

Основу устойчивости интегрантов-переселенцев в условиях перехода из 

одного сообщества в другое составляют: 

а) интегративные качества как совокупность свойств субъектов, 

отражающих их способности к действиям по их интеграции при 

недостаточных возможностях, предоставляемых средой;  

б) консолидирующие ценности, образующие ценностно-социальный 

консенсус между взаимодействующими субъектами относительно идеалов, 

ценностей, целей интеграции, что способствует снятию социокультурных 

противоречий.  



Консолидирующие ценности воспроизводят устойчивые социальные 

связи, трактуемые как интегративно-культурные связи субъектов 

сообщества, возникающие в ходе их взаимодействия. Эти связи, благодаря 

согласованности индивидуальных и коллективных представлений о ситуации 

интеграции, дают возможность для самоактуализации, саморазвития и 

самосохранения в социуме. 

Исследователь Т. Юдина выделяет культурное и структурное измерение 

интеграции:  

− культурное охватывает отношения и поведение, нормы и мораль, язык 

и религию. Через успешную адаптацию мигранты становятся частью нового 

общества в культурном измерении; 

− структурное − относится к правам, статусу и престижу, доступу к 

материальным и нематериальным благам.  

Взаимосвязь между структурными и культурными измерениями 

порождает различные стратегии интеграции со стороны принимающего 

общества и самих мигрантов, что дает основание для диалоговой модели 

интеграции [6]. 

Существенными особенностями социокультурной интеграции 

вынужденных переселенцев в местное сообщество являются: 

−  понимание и осознание причин перемещения социальных групп в иное 

сообщество и способов предупреждения проблем их социальной 

неравновесности в трудных условиях; 

− оценка потребностей и возможности достижения переселенцами 

интеграции (устойчивости) в местном сообществе; 

− формирование интегративно-культурных связей и взаимодействие с 

местным обществом; 

− исследование состояния и содержание контактов с социальными 

институтами и органами власти на территории проживания; 

− анализ положения переселенцев в сообществе, осуществляется по 

культурно-коммуникативным, морально-психологическим, социально-

экономическим показателям. 

Особую значимость для успешной интеграции играет урегулирование 

взаимоотношений между мигрантами и местным населением. Ведь именно 

на этом уровне разворачиваются реальные процессы общения и 

взаимодействия, определяются различные формы отношений «свой-чужой», 

осознается потребность в сотрудничестве и солидарности, возникают 

социальные коллизии и конфликтные ситуации, не только в сфере 

этнической принадлежности, но и в сфере гражданской солидарности и 

безопасности  [3]. 



По мнению Г.С. Денисовой, на формирование позитивного отношения 

местного населения к переселенцам-мигрантам влияют следующие факторы 

[1]: 

1) частота контактов местного населения и переселенцев, желательно в 

производственной или деловой сфере;  

2) степень осведомленности местного населения о переселенцах и 

культуре тех мест (регионов), из которых они прибыли;  

3) уровень образованности взаимодействующих групп: чем выше 

образование, тем меньше наблюдается тенденция к обособленности и 

неприязненному отношению к вновь прибывшим; 

 4) наличие функционирующих предприятий, готовых принять 

переселенцев на рабочие вакансии;  

5) деятельность органов местного самоуправления, направленная на 

адаптацию переселенцев к новой среде жизни и выстраивающих отношения 

между переселенцами и местным населением. 

Интегрированность (устойчивость) означает относительное равенство 

объективизированных возможностей мигрантов и местного сообщества, 

которое обусловливается интегративными качествами, консолидирующими 

ценностями и проявляется в интегративно-культурных связях. 

Следовательно, степень интегрированности вынужденных 

переселенцев в местное сообщество определяется особенностями данных 

качеств и ценностей, которые детерминируются внешними условиями и 

измеряются культурно-коммуникативными, морально-психологическими и 

социально-экономическими показателями. 
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ІНФОРМАЦІЙНА АСИМЕТРІЯ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИ 

ПРОТИДІЇ  

 

Особливо актуальною є проблема інформаційної асиметрії для 

сьогодення нашої держави. Різноманітність середовища сучасного 

суспільства створює сприятливі зони асиметрії. Характерними проблемами 

інформаційного поля є різке скорочення кількості параметрів, які піддаються 

контролю, зростання ролі інформації через відсутність чіткої і зрозумілої 

інтерпретації подій, втрата довіри до офіційних каналів комунікації. Це має 

суттєві наслідки для ведення інформаційної війни. 

Інформаційна асиметрія є основним елементом інформаційної 

боротьби. Роль інформаційної асиметрії збільшується ще й тому, що 

пропагандистська комунікація реально зміщується у сферу, де є слабкі місця 

у супротивника. Асиметрія спеціально підтримується і підсилюється. Вона 

намагається надати компенсуюче рішення ситуації, подаючи інформацію 

асиметрично відносно до офіційної. Інформаційна асиметрія базується при 

цьому на можливості висвітлення події, виходячи з різних її аспектів, 

створюючи різні види новин. Наприклад, війна може інтерпретуватися або з 

патріотичних, або з сімейних позицій. Активно використовується 

інформаційна асиметрія для пропагандистських цілей, впливаючи на 

прийняття рішень, тому діяльнісний аспект інформаційних впливів є 

визначальним в ефективності використання інформаційної асиметрії в 

розробці інформаційно-психологічних операцій. Методом запобігання цьому 

є видача як негативної, так і позитивної інформації для своєї аудиторії з 

метою створення відповідного імунітету. При цьому негативна інформація 

має йти з відповідними контраргументами. Поява її ж з боку супротивника в 

цьому випадку вже не буде дієвою [1]. 

Масова свідомість не здатна охоплювати подію в усій її складності, 

вона орієнтується на малу кількість характеристик. Відповідно в 

інформаційно-психологічній боротьбі противником акцентується увага мас 



лише на одній характеристиці, протилежній до тієї, що офіційно 

підтримується. При цьому усі засоби масової комунікації надають усім 

єдиний варіант інтерпретації події. Для убезпечення від таких дій противника 

система інформування населення повинна мати як офіційні, так і неофіційні 

канали впливу. 

Надання ж дезінформації теж запускає дестабілізаційні процеси, 

створюючи дисбаланс. Особливо, якщо вона емоційно підсилена і при цьому 

навіть може бути абсурдною, такі події ідеально затирають минулі 

повідомлення в громадській свідомості. Непередбачуваний варіант 

інформації справляє більш суттєве враження на маси, краще фіксується в 

пам'яті. При протидії передбачається ігнорування повідомлення з 

відновленням симетричності інформаційного поля, в якому воно з’явилось.  

Інформаційна асиметрія є керованою, концепції і технології ведення 

інформаційної війни є формами управління інформаційною асиметрією. По 

відношенню до управління інформаційною асиметрією інформаційна атака – 

це засіб посилення інформаційної асиметрії, а захист від неї – засіб 

зменшення інформаційної асиметрії. Інтереси безпеки України вимагають 

створення механізмів запобігання, виявлення та усунення асиметрії в 

інформаційному просторі.  
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДЕФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  

 

За допомогою представлених матеріалів конференції здійснюється 

спроба систематизації соціально-психологічних особливостей професійної 

деформації військовослужбовців. 

Ефективність виконання діяльності військовослужбовцями 

зумовлюється рівнем професійної придатності та  компетентності. Також 

значний вплив здійснює сукупність чинників посеред яких професійна 



деформація.  Шляхи оптимізації професійної діяльності військовослужбовців 

передбачають розкриття питань, що являються проблемними у процесі 

виконання посадових обов’язків – посеред яких і питання професійної 

деформації. 

Уперше в науковий обіг поняття деформація ввійшло з галузі механіки, 

та визначалось як характеристика трансформаційних змін форми та розміру 

тіл під впливом зовнішніх сил. Згодом поняття деформації поширилось у 

наукових колах медицини, біології та фізіології, як відхилення в 

функціонуванні та індивідуальних характеристиках органу, системи чи 

організму.  

Поширення термінології трансформації відбулось і в межах 

психологічної науки у ХХ столітті.  Соціально-психологічний зміст 

визначення деформації полягає в довготривалому процесі трансформаційних 

змін особистості професіонала в рамках професійного середовища, що 

проявляється в змінах різних сфер психологічно функціонування та реалізації 

професійної діяльності. Феномен професійної деформації носить однозначно 

міждисциплінарних характер, оскільки знаходиться в колі інтересів 

юриспруденції, соціології та психології. Значного внеску в розкриття даного 

феномену здійснили такі науковці-сучасники як - В. С. Мєдвєдєв, 

В. Я. Кікоть, О. М. Бандурка, О. Р. Ратінов, З.Р. Кисіль та ін.  

Специфіка виконання посадових інструкцій, обов’язків та наказів, що 

регламентують діяльність військовослужбовця являються сприятливою 

умовою професійної деформації. Психологічне підґрунтя деформації полягає 

у формуванні специфічних установок, нормованих форм поведінки, жорсткої 

системи субординації та контролю виконання військової діяльності. 

В результаті аналізу наукових джерел встановлено низку чинників 

деформації професіонала. Посеред них виділяють об’єктивні, суб’єктивні та 

індивідуально-особистісні. До об’єктивних належать: емоційно-психологічні 

й фізичні перевантаження, стреси, екстремальність діяльності, підвищений 

рівень небезпеки для життя, фізіологічні обмеження в можливостях 

відновлення фізичних сил, робота в ситуації постійного ризику. Суб’єктивні 

чинники включають стиль керівництва командування, негативний морально-

психологічний клімат колективу та відсутність психологічної підтримки. А 

до індивідуально-особистісних чинників, що сприяють формуванню 

професійної деформації  належать:  емоційна лабільність, низька 

стресостійкість, агресивність, конфліктність, гіпертрофія владних амбіцій, 

низький рівень суб’єктивного контролю, невідповідність особистісних 

характеристик, навичок, вмінь та професійної підготовки до займаної посади. 

Також до індивідуально-особистісних можна віднести попередній досвід 



бойових дій, а точніше наявність в анамнезі бойових контузій, тяжких 

тілесних поранень, бойових психічних травм і як наслідок посттравматичних 

стресових розладів. 

Сукупність зазначених чинників впливає на глибину та ступінь 

вираженості професійної деформації військовослужбовці. Від початкових 

рівнів професійної деформації – як адапторного механізму оволодінням 

діяльністю, і до глибинних рівнів зміни структури особистості та образу «Я». 

Отже, сукупність проаналізованого матеріалу дає нам можливість 

виокремити чинники деформації, як деструктивні елементи професійної 

діяльності військовослужбовця. 

Подальші перспективи вбачаються у глибшому вивченні індивідуально-

психологічних чинників деформації. Як результат, доцільним постає, 

розробка заходів профілактики професійної деформації, що полягає в 

усуненні деструктивних чинників та розробці програм оптимізації діяльності 

військовослужбовця. 
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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ 

 

Вдала соціально-психологічна адаптація молодих солдатів до військової 

служби під час їхнього перебування в учбових частинах є запорукою їх 

подальшої успішної служби в бойових частинах.   

Соціально-психологічна адаптація є активним освоєнням особистістю чи 

групою нового для них соціального середовища [1,c.89], пристосуванням 

індивіда під групові норми та вимоги. Для молодого військовослужбовця це 

означає включення до системи взаємин у військовому колективі, входження 

у цей колектив у якості рівноправного члена. 

З метою запобігання загибелі, самогубств, травмування та інших проявів 

девіантної та делінквентної поведінки військовослужбовців під час їхнього 

перебування у 8 - му навчальному центрі Державної спеціальної служби 

транспорту психологами  частини була проведена комплексна програма 

психологічного дослідження військовослужбовців щодо їх соціально-

психологічної адаптації до несення військової строкової служби. Реалізація 

змісту програми була визначена за трьома напрямками:  по-перше, у 

виявленні рівня нервово-психічної стійкості військовослужбовців до несення 

військової служби за методикою «Прогноз», по-друге  соціометріїчне 

дослідження щодо виявлення співвідношення лідерів позитивної та 

негативної спрямованості, які мають вплив на формування психологічного 

мікроклімату у підрозділі на рівні взвод - рота, третє, вивчення рейтингу 

соціально важливих факторів, які впливають на позитивну адаптацію 

військовослужбовця до несення служби за допомогою спеціально 

розробленої анкети-опитувальника.  

У дослідженні прийняло участь 447 військовослужбовців, з них 89,6% 

(396 осіб) виявилися такими, що мають високий та середній рівень нервово-

психічної стійкості до виконання службових обов’язків. Група дезадаптивних 

військовослужбовців склала 11,4 % (51 особа).  З них, 13 осіб схильні до 



суїцидального ризику (2,9%), 18 осіб (4,0 %),  до емоційного зриву, 25 осіб 

(5,5%) осіб мають крайній стан нервово-психічної стійкості, 23 (5,1 %) особи 

незадовільний стан нервово-психічної стійкості. 

За допомогою соціометрії в кожному із досліджуваних підрозділів було 

виявлено дві групи осіб, одна з яких становила соціально-позитивне ядро 

взводу і впливала на формування в ньому позитивного психологічного 

мікроклімату за рахунок наявних позитивних рис характеру своєї 

особистості. Друга група займала останнє місце в ієрархії міжособистісних 

відносин і уявляла собою осіб, які не були популярними в колективі в силу 

перш за все особистісних якостей. Співвідношення осіб з позитивною 

спрямованістю кількісно переважало осіб із негативною спрямованістю, що 

безперечно покращувало динаміку соціально-психологічної адаптації 

військовослужбовцяі у підрозділі. 

З одного боку, група непопулярних осіб у підрозділі виконує у 

військовому колективі роль психологічного «дренажу» через який група 

«скидує» накопичену психологічну фрустрацію та напругу, а з іншого боку, 

ці особи є потенційною небезпекою щодо виникнення певних конфліктів та 

навіть скоєння суїцидальних дій, проявів девіантної та делінквентної 

поведінки.  

Для виявлення рейтингу соціально важливих факторів, що впливають на 

формування адаптивної поведінки у військовому колективі психологами 

частини було розроблено спеціальну анкету. 

Військовослужбовцям пропонувалось оцінити в балах від 0 до 10 

кожний із запропонованих факторів, які впливають, на їх думку, на 

адаптацію у військовому колективі щодо несення служби і виконання 

службових обов’язків, а також на свій розсуд внести будь який новий фактор 

впливу. 

Аналіз результатів дозволив виявити загальний рейтинг цих факторів. 

На першому місці чинник «Підтримка рідних» безумовно є одним із 

основних мотивуючих ресурсів щодо адаптації молодого 

військовослужбовця до вимог військової служби, на другому «Власні 

якості», що говорить про задіяння особистісних якостей та певних рис 

характеру щодо подолання стресу пов’язаного із призовом в армію, на 

третьому місці «Підтримка товарішів» мається на увазі доволі швидке, в 

умовах призиву, як стрес-фактору, встановлення комунікативних зв’язків у 

підрозділі, формування на рівні мікрогруп близького оточення для подолання 

утвореного «вакууму цивільних друзів».  



Четвертим у рейтингу став фактор «Підтримка офіцерів» (прапорщиків, 

молодшого командного составу) це говорить про те, що керівний склад 

підрозділів в основному виконує свої обов’язки за призначенням.  

П’ятим фактором, який впливає на адаптацію строковиків до військової 

служби є «Режим дня». Це цілком закономірно. Цей фактор є організуючим 

та дисциплінуючим для військовослужбовця у їх повсякденному житті, тому 

дотримання режиму дня позитивно впливає на їх особистісну адаптацію у 

військовій частині. 

Разом з тим, є низка факторів зворотнього рейтингу: 10) «Зустрічі зі 

священником»; 9) «Робота психологів»; 8) «Культурні заходи»; 7) «Навчання 

професіям»; 6) «Спортивні заходи». 

Цілком закономірно, що «Зустрічі із священником» поки що займають 

останнє місце у цьому рейтингу. Це пов’язано перш за все із тим, що посада 

священнослужителя з’явилася у штатному розкладі частини зовсім недавно, 

також   перебування священника в частині обмежено часом, а звернення 

військовослужбовців до священника не стало повсякденною нормативною 

практикою.  

«Робота психологів» поки ще займає передостаннє місце в цьому 

рейтингу і це також пов’язано з певною культурою звернення про 

психологічну допомогу. Звернутись до психолога в очах інших визнати себе 

«психом». Незважаючи на те, що така робота ведеться повсякденно навіть ті 

військовослужбовці, що звертались про допомогу не будуть афішувати про 

це іншим.  

Інші фактори: 8 місце «Культурні заходи», 7-ме «Навчання професіям», 

6-те «Спортивні заходи» на наш погляд займають своє рейтингове місце в 

залежності від спланованих керівництвом підрозділів заходів і в 

майбутньому також можуть використовуватись як ефективний інструмент 

адаптації військовослужбовців до служби в армії.. 

Висновки:  

1.  90,4 % (405 осіб) військовослужбовців строкової служби вцілому 

адаптувалися до несення військової служби та виконання своїх службових 

обов’язків. 9,6 % (42 особи)  є дезадаптованими до несення військової 

служби і потребують пильної уваги з боку командування підрозділів та 

фахової психокорекційної роботи психологів частини. 

2. Військовослужбовці, які склали соціально-популярне ядро 

підрозділу впливають на встановлення певної неформальної ієрархії відносин 

у військовому підрозділі. Встановлення конструктивних відносин між 

лідерами неформальних груп та керівним складом підрозділу є запорукою 



формування позитивного психологічного мікроклімату в військовому 

колективі.  

3. Виявлення рейтингу оціально важливих факторів, що впливають 

на формування адаптивної поведінки військовослужбовця дозволить у 

подальшому відпрацювати практику їх цільового планування та ефективного 

застосування. 
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ПСИХОЛОГІЯ ВЧИНКУ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ 

 

Психологія вчинку є актуальною і в той же час, мало дослідженою 

областю психології. Дія стає вчинком тоді, коли, по-перше, цінності інших 

людей та суспільства в цілому набувають для людини особистісної 

значущості,  по-друге, людина стає здатною прогнозувати соціальний сенс 

власних дій. 

Визначення “вчинку” на основі власних практичних дослідженнях 

пропоную сформулювати як – “свідому завершену дію особистості з 

отриманим бажаним результатом позитивної властивості внаслідок 

доброчинних намірів, дій, бездоганного виконання суспільно-визнаних 

обов’язків, а також з негативним результатом внаслідок індивідуального, 

інколи мікрогрупового, негативного світосприйняття, злочинних посягань, 

дій, намірів та деструктивної бездіяльності, яка суперечить суспільно-

визначеним обов’язкам. 

Ряд психологів розуміють під вчинком дію, яка висловлює ставлення 

людини до інших людей, поставленого завдання, існуючих соціальних норм. 

Так, С. Л. Рубінштейн називає вчинком дію, у якій виражена позиція, свідоме 

ставлення людини до інших людей, до норм суспільної моралі [1]. В. Г. Асєєв 

вказує, що вчинок – це дія, що оцінюється у широкому соціальному 

контексті, тобто, дія, яка має певний соціальний сенс. А. В. Петровський 

зазначає: "Вчинок – це дія, що має, чи може мати просту серйозну 

громадянську оцінку". О. Н. Леонтьєв пише, що вчинок – це “дія людини, 

доля якої визначається із наявної ситуації” [2].  



Інша позиція передбачає розуміння вчинку як моральної дії. За такого 

підходу поняття "вчинок" вводиться для позначення дій, вкладених у свідому 

реалізацію моральних імперативів, досягнення ідеалів, дотримання 

соціальних норм, творче втілення моральних цінностей. Таке розуміння 

вчинку представлено в роботах С. Г. Якобсона. Цікава думка про вчинок 

запропонована П.О. М'ясоїдом. Пропонуючи свою класифікацію форм 

активності, психолог зазначає: “людська поведінка є скоріш за все 

властивістю організму з його вираженим прагненням до пристосування, 

діяльність якого прирівнюється з індивідом як об'єктом і суб'єктом 

громадських відносин, а вчинок – особою, яка вказує своїй самобутності 

вихід з наявних обмежень". З цієї точки зору, вчинок є "боротьбою людини зі 

світом, самодетермінованою активністю, проявом прагнення індивіда до 

свободи всупереч обставинам життя". 

В.В. Пєтухов і В.В. Столін вказують, що особа починається із вчинку: 

"Одиницею дослідження особистості як цілісної ієрархічної системи має 

стати вчинок. Здійснення вчинку завжди супроводжується боротьбою 

мотивів й ухваленням рішення особистості на користь однієї з них. 

Виходячи з вищеописаного, можемо резюмувати, що вчинок слугує для 

позначення: а) свідомих дій, за яких людина висловлює своє ставлення до 

інших людей та світу; б) моральних дій, тобто дій, вкладених у творче 

втілення наявних цінностей в індивідуальній діяльності, досягнення 

моральних ідеалів, дотримання моральних імперативів тощо; в) діяльності, за 

якої людина висловлює своє моральне ставлення до світу; г) особливої 

особистісної активності людини, не зведеної до окремих дій чи діяльності. 
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КОНСТРУКТИВНА ТА ДЕСТРУКТИВНА СКЛАДОВІ В 

СТАВЛЕННІ ДО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

Ставлення українців до внутрішньопереміщених осіб переважно 

варіюється від нейтрального до позитивного. Волонтери та громадянське 

суспільство відіграли конструктивну роль у підтримці та допомозі 

переселенцям. І все ж в українському суспільстві спостерігається певний 

рівень недовіри до них, звинувачення у проросійських поглядах та не 

бажанні працювати на рівні з місцевими, звинувачення в тій складній 

жіттєвій ситуації, що склалася. Чому насправді ми так ставимося до цих осіб? 

Психологічне дослідження сучасних Інтернет-видань дозволило нам 

виокремити “типологію” ставлення до внутрішньопереміщених осіб: Біженці 

у прямому розумінні слова – люди, які рятують своє життя та вимушені 

шукати інше місце проживання і роботи. І таким людям треба допомагати. 

Переселенці. Їм є, де жити, реальної прямої загрози їхньому життю і житлу 

немає, але вони почувають себе дискомфортно, тому приймають рішення 

переселитися. “Ідейні». Це, наприклад, люди, які не можуть жити без Росії. 

Або їхні ідейні супротивники, у яких алергія на усе російське. Одні їдуть, 

відповідно, на російські території, інші переселяються в інші області 

України. Авантюристи. Раз обставини склалися таким чином, чому не 

спробувати випробувати долю, пошукати щастя, роботу, кращу долю в інших 

краях? Халявщики. Вони почули, прочитали, дізналися, що держава, або 

меценати готові допомогти біженцям і переселенцям з Донбасу. І починають 

шукати і продумувати лазівки, як би зірвати куш і «мати» на цьому якусь 

вигоду для себе.  

Аналіз такої типології дає можливість припустити, що в основі різних 

типів ставлення до внутрішньопереміщених осіб криються різні складні 

психоемоційні стани. Можливо іноді пересічній людині надзвичайно важко 

постійно стикатися з горем, можливо в середині кожної душі є власний біль, 

який затьмарює бачення іншого. Можливо іноді простіше звинуватити іншу 

людину у її бідах, ніж визнати, що більше не маєш ресурсу включатися та 

допомогати. 

Емпіричне дослідження психологічних особливостей ставлення та 

“типологізування” внутрішньопереміщених осіб дозволило встановити, що 

українці, які вважають внутрішньо переміщених осіб “біженцями” є 

толерантними, стресостійкими, мають конструктивну готовність до ризику, 

доволі адаптивні, вміють та приймають інших такими, як вони є та доволі 

доброзичливими людьми. 



Ставлення до внутрішньопереміщених осіб як «переселенців», 

супроводжується уявленням, що вони не пережили реальної загрози, мають 

житло, але їм дискомфортно в умовах потенційної небезпеки. Таке ставлення 

до внутрішньопереміщених осіб характерна для злегка тривожних 

респондентів, які тяжіють до надмірного контролю у власному житті, дещо 

агресивних, переважно стресостійких. На їхню думку, переселенці 

повернуться до власної домівки як тільки зможуть. 

Респонденти, які сприймають біженців переважно в ідеологічному 

забарвленні, вважають їх переважно «ідейними», як правило відчувають до 

них недовіру, не хочуть їм допомагати, переживають агресію та фрустрацію, 

є дезадаптованими та недоброзичливими. Така їхня оцінка, як “ідейність” 

виглядає, або й насправді є захисною поведінковою реакцією, яка дозволяє їм 

відсторонитися та знизити напругу власних переживань.  

Респонденти, які вважають переважну більшість 

внутрішньопереміщених осіб «авантюристами», доволі агресивні, ворожі, 

їм притаманна екстернальна позиція, вони не схильні до прийняття інших, 

проте є доволі адаптивними та не тривожними. Такі обстежувані вважають, 

що допомагати потрібно лише добровольцям та людям, які причетні до 

боротьби з російською окупацією. На їхню думку зараз важко усім 

українцям, які потребують допомоги не менше ніж переселенці, вони майже 

байдужі до проблем біженців. Ці респонденти вважають авантюристів 

аморальними людьми. 

Обстежувані, які вважають переважну більшість 

внутрішньопереміщених осіб «халявщиками», абсолютно відмовляються їм 

допомагати, хоча визнають їхню дезорієнтацію в нових умовах. На їхню 

думку, це переважно аморальні люди. До психологічних характеристик таких 

респондентів відносяться підвищена тривожність, інтернальність, ригідна 

позиція, соціальна фрустрованість, ворожість та егоїстичність.  

Отже, деструктивні психологічні особливості ставлення до 

внутрішньопереміщених осіб пов'язані зі складними емоційними станами, 

невідреагованими переживаннями та невідрефлексованим досвідом. За 

ригідним стереотипізуванням та оцінюванням усіх внутрішньопереміщених 

осіб як “негідників” стоять складні емоційні переживання, не уміння 

справлятися з важкими емоційними станами, а тому прагнення 

відсторонитися, ізолюватися тощо. За розумінням того, що переселенці різні 

люди, криється адаптивність, доброзичливість та стресостійкість. 

 

 

Нагорна В. О. 
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36 КИТАЙСЬКИХ СТРАТАГЕМ В ІНФОРМАЦІЙНО-

ПСИХОЛОГІЧНІЙ ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 

Аналізуючи основні моменти інформаційно-психологічної війни 

розгорнутої РФ відносно України, наведемо приклади аналізу застосування 

стратагем, викладених у книзі швейцарського сінолога Харро фон Зенгера   

«Стратагеми. Про китайське мистецтво жити та виживати» [2] та «Трактатах 

про воєнне мистецтво» Сунь-Цзи та У-Цзи [3]. 

Застосування китайських стратагем у політиці, військовій справі, 

дипломатії та бізнесі є доволі розповсюдженим явищем. Однак з точки зору 

війни на Донбасі та окупації Криму таке дослідження пропонується вперше 

(Табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Застосування стратагем на прикладі українсько-російської 

інформаційно-психологічної війни 

№ Тлумачення Приклад 

1. Обманути імператора, 

щоб він переплив море. 

Виведення з політичної гри екс-

президента Януковича В.Ф. та вивезення 

його з країни під прикриттям заздалегідь 

спланованого Євромайдану. 

2. Осадити Вей, аби 

врятувати Чжао. 

Облога Донбасу аби відволікти увагу від 

окупації Криму. 

3. Вбити чужим ножем. Використання найманців з місцевого 

населення на Донбасі. 

4. У спокої чекати на 

втомленого ворога. 

Виснаження України, розповсюдження 

брехливої інформації або замовчування 

конфлікту (усередині РФ, країн ЄС тощо). 

5. Грабувати під час 

пожежі. 

Вивезення стратегічного озброєння з 

території Донбасу, ротація військ під 

прикриттям «гумконвоїв»,  вивезення 

устаткування промислових підприємств. 

6. На сході піднімати галас, 

на заході нападати. 

Сирійські біженці у країнах ЄС, 

відвернення уваги від проблем Криму та 

Донбасу. 

7. Витягнути щось з нічого. Марнування часу в Мінську, звітування 



№ Тлумачення Приклад 

перед світовою спільнотою щодо 

«переговорного процесу». 

8. Про людське око 

лагодити дерев'яні 

містки, потай виступити 

до Ченьцан. 

«Гумконвої» на Донбасі. 

Конфлікти Україна, Сирія. Підготовка до 

розпалювання нової війни на Балканах. 

9. Спостерігати за вогнем з 

протилежного берегу. 

Відсутність військових дій на власній 

території РФ, розпалювання конфліктів на 

територіях інших держав. (Ведення війни 

на чужих територіях як частина військової 

доктрини РФ). 

10. Ховати за посмішкою 

кинжал. 

Дипломатична політика МЗС РФ. 

11. Сливове дерево всихає 

замість персиоквого. 

«Кримнаш» прикриває фактичну окупацію 

Північного Причорномор’я та контроль 

75% акваторії Чорного моря. 

12. Вкрасти вівцю легкою 

рукою. 

Неочікуваний напад РФ на «братній» 

народ. Прозорість кордонів, продовження 

імпортних, епкспортних, митних операцій, 

вільне переміщення товарів та громадян в 

обох напрямах. 

13. Бити по траві, щоб 

сполохати змію. 

Випробовування нових видів озброєння на 

Донбасі, очікування на відповідну 

демонстрацію з боку стратегічних 

супротивників (ЄС, Японія, США). 

14. Запозичити труп, щоб 

повернути душу. 

Відродження амбітної політики СРСР у 

новій обгортці. Мета – відродження СРСР 

та відновлення стратегічних зон вкливу. 

15. Заманити тигра з гори на 

рівнину. 

Розпалювання збройних конфліктів на 

різних територіях задля виведення з 

рівноваги США (помтса за розпад СРСР, 

спроба розіграти «афганський сценарій» 

навпаки). 

16. Те, що ловиш, спочатку 

відпусти. Тому, що 

хочеш захопити, 

спочатку дай піти. 

Тривале фінансування економіки як 

України так і РФ за рахунок міжнародних 

коштів, видимість міжнародної кооперації 

та позитивної дипломатії. 



№ Тлумачення Приклад 

17. Кинути цеглину, щоб 

отримати яшму. 

Забезпечення власної безпеки всередині 

країни шляхом створення та підтримання 

образу зовнішніх ворогів. 

18. Бий по голові, а інше 

саме розвалиться. 

Критика проросійськими силами вищого 

керівництва країни, сліпе реагування на це 

суспільства. 

19. Таємно підкладати хмиз 

під котел іншого. 

Роз’єднання країн ЄС через суперечки 

щодо економічних санкцій та цін на 

енергоносії. 

20. Каламутити воду, щоб 

зловити рибу. 

Підривання іміджу України на зовнішній 

арені. Розпалювання чвар усередині 

суспільства. Провокування позачергових 

парламентських виборів, імпічментів 

тощо. Підбурювання громадської думки 

відносно нікчемних питань, відволікаючи 

від головних. 

21. Золота цикада скидає 

луску (підтримання 

бездоганного вигляду, 

«хорошая мина при 

плохой игре»). 

Загравання з країнами НАТО наче нічого 

не трапилось. Офіційна брехня 

С.В. Лаврова та інших російських 

дипломатів на міжнародних перемовинах. 

Заперечення наявності власних капіталів, 

нерухомості та дітей за кордоном. 

22. Замкнути ворота щоб 

схопити злодія (якщо 

суперник нечисельний – 

оточуй його на місці та 

знищуй). 

Війна на Донбасі та окупація Криму. 

Напад на слабкого сусіда. 

23. Дружити з далеким, 

воювати з ближнім. 

Сирія, Німеччина – друзі, Україна – 

суперник. 

Сун

ь-Цзи 

Той, хто вдало 

обороняється, робить 

так, що супротивник не 

знає, де йому нападати й 

де захищатись. 

Розпалювання війни з Україною; 

підтримка військового конфлікту в Сирії 

задля відволікання уваги від України; 

обидва спрямовані на виснаження ЄС та 

США. 

Примітка: складено автором за матеріалами [2, 3]. 

Відповідно до тлумачення 23-ї стратагеми Н.А. Богдановою, 

найнебезпечніший ворог – той, з ким маєш спільний кордон, тобто той, хто 

знаходиться найближче, адже саме він є джерелом постійної загрози, 



оскільки знає слабкі місця та може несподіванно напасти. Водночас, 

Н.А. Богданова розширює тлумачення 23-ї стратагеми наступним чином: 

«Ідея стратагеми – «усі – вороги», але є вороги явні (ті, з ким воюватимеш 

найближчим часом), та є вороги таємні (так звані «тимчасові» союзники), 

яких можна залучати до боротьби з явними ворогами» [1, с.119]. 

Таким чином, можемо зробити висновки, що у той час, поки молода 

українська держава розбудовувала незалежність, запроваджувала реформи у 

сільському господарстві, переробній промисловості, виробництві, 

оновлювала свій інфраструктурний потенціал, розвивала власну фінансову 

систему, освіту, культуру, опановуючи перші кроки власного державного 

суверенітету, країна-агресор постійно готувалась до війни, не забуваючи 

використовувати дешеві продукти харчування імпортовані з території 

України, проникала до владних структур, та не дуже переймалась розвитком 

власної економіки окрім видобутку природних копалин та військового 

сектору.  

Як бачимо, «китайська стратагемія» насамперед нанесла свого 

нищівного удару по економіці, державній та політичній владі нашої молодої 

країни шляхом тривалого втручання у внутрішні справи країни під виглядом 

«добросусідських» відносин перш ніж підійти до відкритого військового 

протистояння. Не виключеним є й сценарій використання України як 

авансцени для демонстрації військового потенціалу задля відлякування більш 

сильних зовнішньополітичних суперників або ж безпосереднього 

зовнішньополітичного диктату та залучення до свого табору усіх 

«невдоволених». 

Подальше ретельне дослідження стратагем є важливим чинником 

рефлексивного аналізу особливостей інформаційно-психологічної війни 

розгорнутої проти нашої держави та чинної геополітичної ситуації в світі.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ САПЕРІВ ПІД ЧАС 

РОЗМІНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОГО ЛІВАНУ 

 

Кліматично-географічні умови, в яких доводиться проходити службу 

військовослужбовцям-саперам, суттєво відрізняються від звичних для них 

умов життєдіяльності. За таких умов, що характеризуються підвищеною 

стресостійкістю, ефективна службова діяльність неможлива без належного 

психологічного забезпечення. 

Для перших днів перебування в складі миротворчого контингенту 

характерним є адаптаційний період до умов країни перебування. 

О.О.Теличкін [3], досліджуючи тривалий час форми і види адаптації 

співробітників Цивільної поліції ООН в умовах миротворчої діяльності, 

приходить до висновку, що не існує адаптації до миротворчої місії “взагалі”. 

Саме тому процес адаптації є досить складним комплексом заходів до тих чи 

інших груп стресогенних чинників, властивих для кожної окремо взятої місії. 

Різні умови оточуючого середовища здійснюють суттєвий вплив на 

поведінку миротворців в перші тижні перебування в складі місії. За даними 

експертів, які неодноразово залучались до складу миротворчого контингенту 

в Південному Лівані, перший місяць перебування в миротворчому підрозділі 

характеризується болючим процесом звикання до клімату і географії країни 

перебування. В основі звикання лежить успішний досвід подолання в 

минулому аналогічних складнощів. Саме тому для миротворців-саперів, що 

перебували в складі контингенту другий чи третій раз, початковий період 

проходив значно швидше, із менш болючішими наслідками. Разом з тим, 

почуття страху, що виникає перед природними перешкодами, на перших 

порах служби, подекуди стає передумовою до неадекватної поведінки 

миротворця в подальшій діяльності. 

Для миротворчої місії у Південному Лівані специфічні кліматичні 

умови, ендемічні захворювання, нестійка військово-політична обстановка 

являють собою значну небезпеку для миротворців-саперів. Серед 

географічно-кліматичних умов, що негативно впливають на виконання 

бойового завдання з розмінування в умовах Південного Лівану, необхідно 

відмітити наступні:  

1) Домінування гірського рельєфу місцевості, що значно ускладнює 



переміщення інженерних машин розгороджень та іншої бойової техніки до 

місць виконання завдань, ускладнює її застосування, а також неможливість 

використання засобів зв’язку. Кам’янистий ґрунт, будучи насичений 

феромагнітними елементами як природного так і штучного походження, 

ускладнює застосування багатьох типів міношукачів. 

2) Тривала спека (t +50º С), яка розпочинається з початку березня й 

закінчується в кінці листопада суттєво впливає на діяльність саперів, 

механіків-водіїв та мінно-розшукових собак, що потребують частих перерв 

для відпочинку. 

3) Тривалий сезон дощів. Сильні дощі тривають до 80 днів на рік, як 

правило, з грудня по березень, що не дає можливості якісно виконувати 

бойове завдання. Значний зсув ґрунту під час сезону дощів на заміновані 

ділянки, а також змивання мін з місця їхнього встановлення (мінного ряду), 

вимагає від саперів високого рівня підготовки щодо виявлення 

вибухонебезпечних предметів на такій місцевості. 

4) Значна кількість отруйних змій, павуків та скорпіонів, які найбільш 

розповсюджені саме в місцях проведення розмінування, впродовж всього 

спекотного сезону й створюють значну небезпеку для миротворців. 

5) Складна мінна обстановка. Відсутність інформації щодо мінних 

полів; значна площа замінованої території; велика кількість угруповань, які 

встановлювали мінні поля; міни-пастки невідомого походження вимагають 

від миротворців повного збору інформації, детальної рекогносцировки перед 

початком виконання завдання, обов’язкового психологічного та медичного 

забезпечення. Тривале знаходження вибухово-небезпечних предметів у 

ґрунті (до 25 років) вимагає від саперів вміння виявляти та ідентифікувати 

вибухово-небезпечні предмети. 

6) Колючі кущі, висока рослинність, широкорослі дерева, колишнє 

старе технічне огородження з боку ізраїльського кордону значно ускладнює 

розмінування механізованим способом та за допомогою мінно-розшукових 

собак. Розмінування доводиться виконувати вручну, за допомогою 

міношукача та щупа, яким необхідно з надмірною обережністю проколювати 

землю через кожні п’ять сантиметрів. 

Одним із найскладніших і неоднозначних видів адаптації миротворців 

на перших етапах служби у Південному Лівані є небезпека для життя. Для 

вивчення даного чинника нами було опитано 87 досліджуваних миротворців: 

43 сапера (49,4%), 13 водіїв інженерних машин розгороджень (15%), 16 

водіїв броньованих машин розмінування (18,3%) і 15 вожатих мінно-

розшукових собак (17,3%).  

Характер звикання військовослужбовців до небезпеки в перші місяці 



перебування у складі миротворчого контингенту в Південному Лівані, як 

свідчать результати дослідження, залежить, з одного боку, від конкретних 

умов життєдіяльності, а з іншого – від особистих характеристик самого 

миротворця. Своєрідною емоційно-вольовою якістю, яка в неоднаковій мірі 

властива миротворцям, є схильність і стійкість до ризику. 

Ситуацію, яка містить в собі певний ризик, 23% опитаних миротворців 

вважають украй ризикованою, 45% – орієнтовані на об’єктивну оцінку 

ступеню ризику, 32% – вважають її безпечною. Із числа останніх в 17% 

опитаних респондентів проявляється досить сильний потяг до ризику, 

гострий потяг до небезпеки, бравада, зневага до реально існуючої загрози, 

свідоме здійснення, на перший погляд, невиправданих дій назустріч 

небезпеці. В той же час добре підготовленому миротворцю необхідна 

адекватна оцінка ступеня ризику в конкретній ситуації службової діяльності. 

Перебільшення, або ж зменшення цієї оцінки однаково шкідливі. 

Первинний етап перебування в бойових умовах характеризувався 

зниженою в порівнянні передмісіонною боєздатністю військовослужбовців-

саперів. У миротворців-саперів, які лише прибули до складу місії, вірогідним 

є досить високий шанс отримати поранення або каліцтво. Це пояснюється 

перш за все тим, що вони ще не навчилися ідентифікувати реальну небезпеку 

й автоматично реагувати на неї. Під впливом екстремального стресу вони 

можуть зазнавати труднощів з фокусуванням своєї уваги і відтворенням того, 

чому їх навчали під час тренувань по знешкодженню вибухонебезпечних 

предметів. Низька ефективність новоприбулих миротворців у 57% випадках 

була обумовлена страхом.  

Миротворці-сапери, що вперше опинилися в реальних бойових умовах, 

можуть легко виявитися жертвами бойової втоми. Сапери, що вперше 

потрапили на мінне поле, часто відчували сильне збудження. 

Після двох-трьох місяців сапери здатні більш менш адекватно 

оцінювати небезпеку. У той же час, подекуди до кінця перебування в місії, у 

багатьох миротворців, що не приймали участь в розмінуванні місцевості, 

займаючись в основному відбудовою інфраструктури м. Ель-Еззіє, що також 

являється однією із задач миротворчої місії в Південному Лівані й не 

зустріли реальної небезпеки щодо свого життя та здоров’я, спостерігалась 

поява відчуття зневаги до правил безпеки, що потенційно може приводити до 

непотрібних втрат.  

Для військовослужбовців, що мали попередній досвід миротворчих 

місій, досить характерною на початку відрядження є недооцінка небезпеки, 

зневажливе відношення до неї. Лише 19% миротворців цієї категорії 

продемонстрували підвищений рівень схильності до ризику. Проте до 



середини терміну, і особливо в кінці перебування в місії, рівень схильності 

до ризику суттєво знижувався.  

Досить важливо для миротворця-сапера в перші тижні перебування у 

складі місії не отримати поранення чи травму. З’ясовано, що якщо сапер не 

отримував поранення/травми відразу ж після прибуття в місію, то його 

професійні навички по виявленню та знешкодженню вибухонебезпечних 

предметів протягом найближчого часу стрімко ішли вгору. Протягом 

подальших тижнів його професійні навички по розмінуванню замінованої 

території поліпшувалися, поки не досягали максимального рівня. В 

подальшому стадія тривоги для нього полягала лише в очікуванні перед 

виконанням нового бойового завдання. Миротворець-сапер реагував 

вибірково і автоматично лише на те, що представляло реальну небезпеку. У 

разі загострення обстановки він відразу ж досягав стадії опору і ставав 

абсолютно спокійним, концентруючись на виконанні безпосереднього 

службового завдання. Проте навіть у досвідченого сапера спостерігався 

значний рівень збудження після закінчення розмінування місцевості 

особливого ступеня складності.  

Високі професійні навички та стресостійкість у саперів підтримувалась 

на високому рівні у разі цілої серії успішних розмінувань. Якщо втрати 

особового складу в підрозділі були відсутні або незначні, то оптимальний 

рівень працездатності у миротворців підтримувався протягом наступних 

місяців. У разі ж тривалої бездіяльності (очікування, перебування в режимі 

готовності до проведення розмінування) спостерігалось короткострокове 

зниження рівня працездатності.  

В тому випадку, якщо підрозділ зазнав втрат, а вірогідність отримання 

поранення/каліцтва вельми велика, то працездатність миротворців починала 

швидко знижуватися. Це відбувалось в період з 13-го по 21-й день 

знаходження в зоні проведення розмінувань або навіть всього лише через 

декілька днів після того, як миротворчий підрозділ зазнав не бойових втрат. 

За таких умов миротворець-сапер, що потрапив під надмірну дію стресу, 

ставав обережнішим, не рішучішим, втрачав ініціативу, тоді як обставини 

вимагали протилежного.  

Під час екстремальних подій у миротворців спостерігалися специфічні 

психічні процеси. Обстеження миротворців, що пережили сильний обстріл 

місця їхньої дислокації в населеному пункті Ель-Еззіє з боку ізраїльської 

території, в березні 2005 року, показали, що відразу ж після цих подій і 

новоприбулі й досвідчені миротворці продемонстрували неадекватно високу 

оцінку небезпеки. Згодом цей показник знизився, але завищеним він 

залишався ще тривалий проміжок часу. Аналогічні тенденції простежувались 



і з психічною напруженістю.  

Таким чином, для миротворчих підрозділів в перші тижні перебування 

в складі миротворчої місії в Південному Лівані типовими є стресогенні 

чинники, пов’язані з: 1) кліматично-географічними умовами країни 

перебування; 2) умовами безпеки; 3) особливостями організації розмінування 

території та іншими чинниками. Відповідно, психологічне забезпечення на 

перших порах повинно всебічно сприяти швидкій адаптації миротворців-

саперів, що являтиметься запорукою ефективного виконання службових 

обов’язків, стійким характером протікання психічних процесів, стійкістю до 

екстремальних умов несення служби в місії новоприбулими миротворцями. 
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ПОСТТРАВМАТИЧНЕ ЗРОСТАННЯ СЕРЕД УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ 

ДІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

В останні роки у зарубіжній психології спостерігається стрімка зміна 

дослідницьких парадигм стосовно психологічної травми. З’являється все 

більше досліджень, в яких не лише констатується деструктивна сторона 



психотравми, але й емпірично підтверджуються позитивні або адаптаційні 

зміни особистості внаслідок переживання психотравмуючої події.  

На сьогоднішній день позитивні наслідки травматичного досвіду 

знайшли своє представлення у концепції посттравматичного зростання 

(posttraumatic growth). Піонери дослідження цього феномену Р.Тедескі та 

Л. Калхоун визначають посттравматичне зростанням як “досвід позитивних 

змін, унаслідок боротьби зі значною життєвою кризою” [10, с. 1]. Ці 

позитивні зміни проявляються як в емоційній, так і когнітивній сфері.    

Починаючи з другої половини 80-х років у науковій літературі був 

представлений широкий спектр досліджень, які в тій чи ішій мірі 

підтверджували погляди вищезазначених науковців. Зокрема, деякі позитивні 

зміни спостерігалися в результаті боротьби осіб з такими серйозними 

соматичними захворювання як ревматоїдний артрит (H.Tennen), рак 

(M. J. Cordova) та інфаркт міокарда (G. Affleck); після переживання особами 

тяжких сімейних випробувань, зокрема  втрати близької особи (Calhoun L. G., 

Tedeschi, R. G.), безпліддя (Tennen, H., Affleck, G., Mcndola, R.) та боротьбі з 

захворюваннями дітей (D. A. Abbott, H. M. William); в результаті 

сексуального насильства (Frazier P., Theresa G., Burt M. R., Katz B. L.), 

автотранспортних аварій (S. Joseph, W. Ruth), пожеж (S. C. Thompson,) та 

різноманітних катастроф (S. C. Thompson )  [2;10].  

Проте, емпіричні дослідження фокусувалися не лише на модальності 

психотравмуючої події (широкий спектр травматичних подій), але також і на 

певних специфічних групах осіб, професійна діяльність яких часто пов’язана 

з переживанням психотравмуючих подій та впливом стресорів різної 

інтенсивності (пожежні, лікарі, рятувальники, поліцейські і т.п.) [6]. 

 Серед вищезазначених професійних груп особливе місце займають 

військовослужбовці, які в силу участі в бойових діях зазнають впливу 

широкого спектру стрес-факторів, що коливаються від стрес-факторів 

низької інтенсивності (перебування далеко від дому) до стрес-факторів 

високої інтенсивності (смерть друзів на полі бою, поранення, жорстокість та 

звірства) 

Перші наукові дослідження, присвячені проявам посттравматичного 

зростання серед військовослужбовців учасників бойових дій, почали 

з’являтися ще на початку 90-х років. Знаковою в цьому контексті може 

вважатися дослідницька робота Глен Елдер та Елізабет Кліпп, проведена в 

1989 році. В своєму широкомасштабному лонгітюдному дослідженні (збір 

даних з 1960 до 1985 року), дослідницями було детально проаналізовано 

пролонговані в часі психологічні наслідки участі у Другій Світовій війні та 

Війні у Кореї. Результати продемонстрували, що окрім патогенних ефектів, 



участь в бойових діях може здійснювати позитивний та розвиваючий вплив: 

підвищення вмінь долаючої поведінки (копінгу), збільшення 

самодисципліни, розширення поглядів на життя [3]. Подібні  результати, в 

1994 році, були отримані у дослідницькій роботі К.  Елдвін (1287 ветеранів 

Другої Світової війни та Війни у Кореї). Зокрема, ветерани повідомляли  про 

поліпшення навичок долаючої поведінки (копінгу), підвищення почуття 

власної гідності, підвищення почуття незалежності та самодисципліни  [1]. 

Що стосується досліджень проведених безпосередньо після наукової 

концептуалізації посттравматичного зростання, то важлива дослідницька 

робота була здійснена групою  американських вчених на чолі з Ш. Макгвен у 

2005 році. В цій роботі досліджувалася наявність посттравматичного 

зростання серед військовослужбовців учасників війни у Перській затоці (83 

ветерани). За результатами було встановлено наявність значної частки 

посттравматичного зростання, яке проявилося в таких сферах як: покращення 

задоволеності життям та збільшення сили особистості [5].  І хоча дослідники 

зазначали, що отримані ними висновки засновані на незначній вибірці і не 

можуть бути поширеними на ветеранів інших війн, проте подальші 

дослідження продемонстрували такі ж результати. Так, в  2010 році,  група 

дослідників під керівництвом Роберта Петжака підтвердила наявність 

посттравматичного зростання серед ветеранів військових конфліктів в Іраку 

та Афганістані [8]. 

Не зважаючи на значну кількість досліджень посттравматичного 

зростання серед військовослужбовців учасників бойових дій, дослідники і 

досі констатують, що в значній кількості аспектів природа та детермінанти 

цього зростання залишалися недостатньо ясними й зрозумілими.  Зокрема, 

одним із найбільш проблематичних аспектів, у подібного роду дослідженнях, 

залишається питання про взаємозв’язок між інтенсивністю бойових дій 

(насиченістю досвіду бойових дій)  та посттравматичним зростанням [5]. Не 

до кінця зрозумілим є те, якої саме інтенсивності повинні бути стрес-

фактори, щоб послугувати основою для позитивних трансформацій 

особистості. Так, у дослідженні під керівництвом Ш. Макгвен, було 

встановлено, що прямий вплив безпосереднього бойового зіткнення не був 

пов'язаний із зростанням або позитивними змінами [5]. В той же час, в 

дослідженні К. Елдвін,  на вибірці ветеранів Другої світової війни та 

ветеранів війни у Кореї, було встановлено лінійну залежність між бойовою 

експозицією та позитивними результатами (підвищення самодисципліни, а 

також більш широкі перспективи в житті) [1].  

Особливо близьким до вищезазначеної проблеми, є питання стосовно 

взаємозв’язку між проявами посттравматичного стресового розладу та 



проявами посттравматичного зростання у ветеранів бойових дій. Так, в 

дослідженні ізраїльських військовослужбовців, що перебували в полоні під 

час війни Судного Дня, було встановлено статистично значиме криволінійне 

співвідношення між цими двома концептами. Зокрема, проведений 

регресійний аналіз продемонстрував існування статистично значимої 

криволінійної залежності  (перевернута U) між симптомами ПТСР та 

посттравматичним зростанням. Тобто досліджувані ветерани, які 

повідомляли проміжні рівні симптоматики ПТСР демонстрували найвищі 

рівні посттравматичного зростання [9]. Проте ці результати досі ще не були 

перевірені на військовослужбовцях, які приймали  участь в інших військових 

конфліктах та знаходяться в іншому соціально-культурному оточенні.  

Ще одним важливим, і в той же час заплутаним, аспектом  

дослідження посттравматичного зростання серед військовослужбовців є його 

психологічні детермінанти. Так, на сьогоднішній день активно 

досліджуються індивідуально-психологічні характеристики 

військовослужбовців та їх вплив на ймовірність появи посттравматичного 

зростання. Зокрема, численні емпіричні дослідження продемонстрували, що 

посттравматичне зростання статистично значимо пов’язане з екстраверсією, 

диспозиційним оптимізмом та відкритістю новому досвіду [4]. В дослідженні 

Крістофер Петерсон було продемонстровано цікавий взаємозв’язок між 

посттравматичним зростанням з однієї сторони та хоробрістю, силою духу та 

завзяттям  з іншої [7]. 

Що стосується соціально-психологічних детермінантів 

посттравматичного зростання, то дослідники зазначають, що вони відіграють 

не менш значущу роль [4]. Так, в ряді досліджень було продемонстровано 

статистично значимий позитивний зв’язок між збільшенням сприйняття 

соціальної підтримки та вищим рівнем  посттравматичного зростання [4]. 

Таким чином, підсумовуючи викладений вище матеріал, можна дійти 

висновку, що проблематика посттравматичного зростання зараз доволі 

активно досліджується та обговорюється в закордонних психологічних 

дослідженнях. Вона представлена в дослідницьких роботах як американських 

так і ізраїльських військових психологів - тобто військовими психологами 

тих країн чиї збройні сили регулярно приймають участь у веденні бойових 

дій. 

  Проте, не зважаючи на активний розвиток за кордоном, 

посттравматичне зростання в учасників бойових дій, як тематика наукових 

робіт, повністю відсутня у вітчизняних військово-психологічних 

дослідженнях. Не розкрито наявність подібного феномену серед учасників 

антитерористичної операції.  



На наш погляд, соціально-політичні умови нашого сьогодення та 

колосальний запит сучасних військових реалій, робить надзвичайно 

актуальним більш широкий  розгляд цього феномену як в теоретичному, так і 

емпіричному плані.   
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СИМВОЛІЧНА МОВА ТА ПОВЕДІНКОВА РЕГУЛЯЦІЯ 

ОСОБИСТОСТІ ОФІЦЕРА  

 

Аналіз поглядів на природу символу (З. Фрейд, К. Г. Юнг, О. Ф. Лосєв, 

В. В. Клименко, О. М. Поляков, О. В. Соловйов) показує, що практично будь-

яка річ може набути символічного значення: від природних об’єктів, 

предметів, виготовлених людиною – до психомоторних рухів, жестів, і навіть 

абстрактних форм (чисел, геометричних фігур). Символ – значеннєва 

конструкція предмета, завжди щось реальне (предмет, подія, вчинок, слово, 

жест, образ), завжди просте у своєму зовнішньому вираженні [1]. Смисл 

зовнішньої форми символу полягає в його самозапереченні (О. М. Поляков). 

Так, З. Фрейд вказує на необхідність брати до уваги своєрідну пластичність 

психічного матеріалу, яка полягає в тому, що суб’єкт на підставі 

індивідуального досвіду як символом може скористатися чим завгодно. 

Процес утворення символу як психологічного механізму регуляції в 

теорії В. В. Клименка розглянуто через перетворення зовнішнього впливу 

енергії та інформації на факт психіки [2, c. 122]. У сфері психіки регулятор – 

функціональний орган людини, її здібність, координатор діяльності. 

Символічна мова – це насамперед мова жесту. З давніх-давен 

символічну мову прийнято вважати універсальною. Протягом багатьох 

століть символіка була таємним знанням, яке ретельно охороняло вузьке 

коло Посвячених. У наш час, коли доступ до символів відкритий усім, а 

кількість бажаючих вивчати їх і працювати з ними постійно зростає, 

залишається значна кількість людей, які не володіють мовою символів, не 

вміють їх декодувати, у той час як символи досить важливі для розуміння 

шляхів розвитку людської думки, мистецтва, психомоторики, релігії та 

міфології. Символ – одиниця збереження досвіду особистості. 



Спалах інтересу до символів учені вважають показником відродження 

духовних потреб людини, її прагнення вирватися з “клітки буденності”, у яку 

часто перетворюється життя людини. Символи є дороговказом і допомагають 

краще зрозуміти навколишній світ, а отже, й жити в гармонії з ним. Серед 

багатоманітності символів особлива роль відводиться тим із них, які 

породжує рука. Згідно із влучним висловлюванням І. Канта: “Рука – це 

видима частина мозку”. Розмовляючи руками, людина не просто передає 

певну інформацію, вона буквально думає ними. 

У дослідженні символіки руки для з’ясування поведінкових тенденцій 

людини ми використовували проективну методику тест руки (Hand-tеst) 

Е. Вагнера, З. Піотровського і Б. Брайкліна. У теоретичному обґрунтуванні 

автори Hand-тесту виходять з того, що розвиток функції руки пов’язано з 

розвитком головного мозку. Рука безпосередньо залучена до сприйняття 

простору, орієнтації в ньому, безпосередньо проявляє поведінкову активність 

особистості. 

Методичний прийом, закладений в основу тесту руки, полягає в тому, 

що досліджуваний інтерпретує зміст дії, представленої у вигляді “стоп-

кадру” зображення кисті руки, яка є соціально нейтральною й не несе 

жодного смислового навантаження. Ми передбачали, що символ руки 

проявлятиметься за механізмом проекції та значною мірою визначатиметься 

станом досліджуваного, що дасть змогу регулювати його поведінку. 

Стимульний матеріал складався з дев’яти карток зі стандартним 

зображенням кистей рук та однієї порожньої картки (10х10 см). Зображення 

десяти карток ми пред’являли досліджуваному в певній послідовності в 

конкретній фіксованій позиції із подальшою, дещо видозміненою 

інструкцією. Досліджуваного просили відповісти на запитання: “Що, на 

Вашу думку, робить ця рука?”, але при цьому ми уточнювали: “Уявіть собі, 

що це рука Вашого друга (чоловіка, дружини, командира, представника 

іншого етносу)”. Такий варіант давав змогу декодувати, які тенденції та який 

знак соціальної спрямованості (позитивний чи негативний) приписується 

партнеру, для подальшої регуляції поведінки щодо нього. 

Жест-символ містить відповідний код для потенційного адресата. 

Регулятивно-інформаційна функція символу вважається реалізованою, якщо 

реципієнт здатний впізнати символ і декодувати його. З огляду на 

вищезазначене жест стає фундаментальним засобом інформаційного обміну 

між людьми як в синхронному, так і в діахронному плані. Жестикулюючи, 

людина ніколи не залишається наодинці з собою. У жесті вона 

возвеличується над ситуацією, виходить за її межі, знаходячи розв’язок на 

перший погляд надскладної задачі. 



У жестові особлива роль належить руці. Експериментальним 

матеріалом, який давав змогу з’ясовувати жестово-символічні властивості 

руки у структурі психічної регуляції поведінки особистості, були візуальні 

стимули: вісім трансформованих зображень кола О. Ю. Артем’євої і три 

символічні задачі – “Зруйновані мости”, “Спостерігачі на площах”, “Задача 

Ейлера”, які розглядалися як перцептивні коди. Стимульний матеріал був 

вихідною точкою, що запускала довільні асоціації. 

Розв’язуючи задачі, досліджувані через жестово-символічне вираження 

наочно показували логіку міркування та взаємодію виражених у 

внутрішньому діалозі різних смислових установок. Щоб контролювати 

суб’єктивні чинники з боку досліджуваних, ми використовували 

модифікацію методу “обману” справжнього предмета дослідження та 

модифікацію методу “плацебо всліпу”. Методом “обману” ми, як правило, 

вважали цілеспрямоване обмеження досліджуваних у певній інформації. 

Можливою модифікацією цього методу є приховування цілей і гіпотез 

дослідження, що давало змогу досліджуваному самому висувати варіанти. 

Згідно з В. В. Клименком символ – це важливий метод орієнтації та 

розуміння ще незасвоєного, план, проект і програма, що задаються людині 

для регулювання поведінки рухами думки, почуттів, уяви і діями [2, c. 127]. 

У загальній формулі символу відкриті найрізноманітніші класи ознак. Кожен 

символ у прихованій формі містить певну цінність, ідею, дію. Вивчаючи 

символи, ми отримуємо можливість зрозуміти, які думки, ідеї та цінності за 

ними стоять. У психології цінність є поняттям, що характеризує відношення 

людини до світу. Цінність, будучи “розподіленою” між людиною і 

навколишнім світом, “існує лише в їх відношенні”. 

Для діагностування глибоко прихованих ціннісних орієнтацій 

особистості, які впливають на регуляцію поведінки, ми використовували 

символічну методику “Герби”. Обираючи цю методику, ми виходили з 

принципів зручності, стандартності, надійності, “непрозорості” методики для 

досліджуваних (задавання запитань опосередковано для зниження 

можливості фальсифікації даних). 

Складність діагностування цінностей полягає в тому, що респонденти 

досить часто мало їх усвідомлюють. Методика передбачала отримання 

вербальних відповідей на символічні стимули. Як стимульний матеріал ми 

обрали шість гербів. Будучи досить конкретними, вони легко асоціюються з 

багатьма властивостями, унаслідок чого досліджуваному нескладно 

відповісти, наприклад, на запитання: “Який герб ви б присвоїли людині, яка 

вміє відстоювати свою думку?” Добираючи герби, ми прагнули мінімізувати 

можливість виникнення культурно заданих асоціацій. 



Досліджуваним пропонувалося заповнити символічну методику 

“Герби”, запитання якої складалися з двох блоків. У блок “цінності” увійшли 

питання, спрямовані на встановлення того, яка цінність асоціюється з певним 

гербом. Наприклад, М. Рокіч на основі тривалих досліджень виділив певний 

стандартний перелік цінностей, стверджуючи, що “загальна кількість 

цінностей, які є надбанням людини, відносно невелика” [3, с. 24]. В обраній 

нами методиці використовувався саме такий перелік. 

До другого блоку увійшли запитання, спрямовані на встановлення того, 

який герб людина приписує собі. Для забезпечення більшої надійності 

методики запитання варіювалися тричі: “Який герб вам подобається 

найбільше?”, “Який герб ви б вигравірували на своєму медальйоні?”, “Який 

герб ви б обрали для себе”? 

Здійснюючи регуляцію поведінки за допомогою символу, людина 

дотримується певної відстані. У наш час дослідження символічної регуляції 

особистістю простору стають предметом інтересу багатьох учених – 

антропологів, етнографів, психологів, політологів та інших представників 

соціального напрямку. На цих науках перебуває проксемічна система 

відображення. Для дослідження ролі проксемічних символів як чинників 

кодування, передачі та декодування повідомлень, у системі “людина-

людина” ми використовували: модифікаційний тест F. Cronje і A. Moller та 

методику “Портрети” (Е. Холл). 

Згідно з модифікаційним тестом F. Cronje і A. Moller досліджуваним 

пропонувалося оцінити, наскільки типовим для їх регуляції поведінки були 

проксемічні символи, зображені на картках. Відповідно до виділених 

компонентів у структурі проксемічних символів досліджуваним 

пропонувалися символи, що стосувалися індивідуального життєвого 

простору, міжособистісного, функціонально-рольового, міжгрупового, 

парасоціального простору, які вони оцінювали за мірою значущості. Усього 

було запропоновано 25 символів, що відображали виокремлені нами вище 

п’ять компонентів проксеміки, які досліджуваний мав оцінити за 4-бальною 

шкалою. 

Прагнучи з’ясувати, яку роль у символічній системі проксемічної 

регуляції поведінки відіграють стать, вік, етнокультурна належність та інші 

чинники, ми використовували методику “Портрети” (Е. Холл). У 

психологічному експерименті, весь хід якого був записаний на відеокамеру, 

досліджуваного просили зайняти комфортну дистанцію відносно фотографій 

людей, розміщених у “символічному колі”. Усього було запропоновано 12 

портретів (6 чоловічих і 6 жіночих), із них на двох фотографіях було 

зображено чоловіка і жінку негроїдної раси. За результатами психологічного 



експерименту ми складали відеопротокол, інтерпретація якого давала змогу 

встановити роль символів проксеміки у процесі кодування, передачі та 

декодування повідомлень і перетворення їх у регулятор дій іншої людини. 

Основна властивість символічної регуляції поведінки – дія людини, 

іманентно притаманна прогностично-регулювальній системі психомоторної 

поведінки особистості, а основними символами її прояву є міміка, жест, поза, 

інтонації, хода. Дія людини є її дійсним буттям. Діючи, людина пізнає світ, а 

пізнаючи його, теж діє. У процесі дії індивідуальність людини виявляється, 

удосконалюється і виражається зовні у продуктах, створених її діянням. 

Лише в дії індивідуальність людини стає дійсною. Людина, діючи над 

предметом, одухотворює його, наділяє своїми властивостями – втілює у 

нього стан власної психе, олюднює предмет. За В. В. Клименком, предмет 

виявляє і зворотну дію на людину – він стає активним і сприяє відкриттю 

здатності до дій [2, c. 285]. 

Серед психомоторних символів регуляції поведінки особлива роль 

належить міміці. На обличчі людини розміщені дистантрецептори, від 

обличчя “виходить” голос, який декодує інша людина. Скорочення м’язів 

обличчя змінює його вираз і сигналізує про стан людини, при цьому кожен 

вираз обличчя є скороченням багатьох м’язів обличчя. Це зумовлено тим, що 

всі мімічні м’язи розвиваються із загального зачатку й іннервуються одним 

лицьовим нервом. Як показують дані експериментальної психології і 

фізіології, емоційні прояви складаються зі спонтанних і довільних мімічних 

кодів. Механізм подвійної регуляції зовнішньо виражених емоцій пояснює 

П. К. Анохін: “Ядро лицьового нерва в людини, точніше моторні нейрони 

лицьового нерва, є подвійно залежними: з одного боку вони перебувають під 

контролем субкортикальних зв’язків, а з іншого – під контролем кори. Ці дві 

форми зв’язків лицьового нерва визначають всю багатоманітність мімічних 

кодів”. 

Ефективна взаємодія в системі “людина-людина” значною мірою стає 

можливою за рахунок символічно-мімічної регуляції. Саме суспільство 

заохочує вираження одних емоцій і не схвалює інші, створює “мову” міміки, 

що збагачує спонтанні виразні рухи. У зв’язку з цим доречно вести мову про 

універсальні, або специфічні мімічні знаки, конвенційні або спонтанні коди 

обличчя (Л. М. Сухаревський, Т. М. Малкова). 

У психологічному експерименті ми використовували “Методику 

кодування активності мімічного вираження РОFA”, що ґрунтується на 

порівнянні закодованого обличчя з еталоном. Методика передбачає аналіз 

м’язових змін і дає змогу звести будь-які рухи обличчя, що спостерігаються, 

у систему одиниць – дію. Основними одиницями вимірювання є дискретні, 



ледь помітні зміни тонусу м’язів обличчя. Методика побудована на 

використанні повністю нейтрального цифрового коду для позначення 

одиниць дії. На цей час виділено 24 дискретних одиниці дії і 20 змішаних 

(П. Екман, У. Фрізен, Т. М. Малкова). 

Таким чином, розроблена система критеріїв і показників, а також 

діагностичних засобів і процедур їх виявлення стали методичною основою 

для вирішення завдань дослідження, пов’язаних із символічною регуляцією 

поведінки особистості й визначення символічних механізмів перетворення 

кодових мовленнєвих повідомлень у регулятор дії іншої людини. На основі 

розроблених критеріїв і показників проведено емпіричне дослідження за 

процедурою індивідуального та групового обстеження. 
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МАЙСТЕР-КЛАС «ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ ПСИХІКИ В РОБОТІ 

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА» 

 

Практична значущість майстер-класу (МК). Актуалізація захисних 

механізмів психіки (ЗМП), знаходження прихованої ними напруги і пошук 

терапевтичних методів тимчасової чи довгострокової зміни стану людини, є 

методологічним фундаментом психотерапії і основною компетенцією 

практичного психолога. 

Мета МК. Поглиблення знань та формування навичок актуалізації 

ЗМП з метою їх подальшого використання в терапевтичній діяльності. 

Методи МК. Теоретичне знайомство з теорією ЗМП та практичні 

вправи з пошуку та диференціації ЗМП на прикладах художніх фільмів та у 

міжособистісному спілкуванні. Розглядатимуться теоретичні питання щодо 

робочого визначення ЗМП та його фізичних, емоційних, ментальних і 



поведінкових проявів. ЗМП будуть розглядатися в якості ознаки наявності в 

свідомої частини психіки напруги, пов'язаної з конфліктом підсвідомих і 

надсвідомих елементів психіки. 

Розглядатимуться наступні ЗМП: інтелектуальні 

прояви (витіснення, заперечення, забування, раціоналізація (захисна 

аргументація), інтелектуалізація, проекція (екстерналізація), гіперболізація, 

нівелювання (анулювання), ідентифікація, інтроекція); емоційні 

прояви (виникнення невротичних емоційних проявів, регресія, реактивне 

утворення (інверсія), компенсація, сублімація, ізоляція, емоційні та 

поведінкові стереотипи (програвання ролей)); соматичні та поведінкові 

прояви (виникнення м'язового панцера чи інших психосоматичних 

симптомів, невротична жестикуляція тощо). 

Результати МК. Закріплення теоретичних знань та прикладних 

навичок актуалізації ЗМП, усвідомлення взаємозв’язку певних симптомів 

(емоційного чи поведінкового невротичного реагування або ж 

психосоматичного розладу) та різних проявів ЗМП. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ МОДЕЛЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ГОТОВНОСТІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ХОДІ АТО ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 

УМОВАХ  

 

Незважаючи на значущість проблеми в галузі досліджень категорії 

психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях сьогодні, 

можна відзначити її методологічну нерозробленість. Так, І. Окуленко [3], 

аналізуючи структуру та зміст готовності до складних видів професійної 

діяльності, в основному, дотримується схеми, в якій визначена сукупність 

мотиваційних, пізнавальних, емоційних та вольових  компонентів. 

На думку О. Черепєхіної [4], психологічна готовність до професійної 

діяльності у спорті включає функціонально пов’язанні між собою та 

взаємообумовлені компоненти: мотиваційний, когнітивний, операційний та 

особистісний. Автор визначила, що перші три компоненти професійної 

діяльності (мотиваційний, когнітивний та операційний) мають 

функціональний характер, а четвертий – це стійкі особистісні характеристики 

особистості. 



З точки зору В. Молотай [2], психологічну готовність 

військовослужбовців слід розуміти як інтегральний системний параметр 

психіки військовослужбовця, який характеризує особливості активації, 

доцільності та спрямованості службово-бойової діяльності, ефективність її 

реалізації, урегульованість та стійкість до факторів, що детермінують 

діяльність, а також успішність відновлюваності системи професійно 

важливих якостей до подальших дій.  

О. Колесніченко [1] відзначав, що психологічна готовність працівників 

МНС України до професійної діяльності в екстремальних умовах містить у 

собі такі основні компоненти: мотиваційний, типологічний, вольовий, 

когнітивний і регуляторний. Критеріями сформованості психологічної 

готовності фахівця, на думку автора, є якісні ознаки змістових структурних 

складових. 

Отже, процес психологічної готовності особистості до діяльності в 

екстремальних ситуаціях відрізняється від звичайних умов, він більш 

динамічний та суперечливий. Психологічна готовність військовослужбовця 

до службово-бойової діяльності проявляється перед виконанням, у ході та 

після завершення СБЗ, пов’язаних з проведенням АТО. Вона має складну 

динамічну структуру, що включає сукупність емоційних, вольових, 

мотиваційних, інтелектуальних, операціональних процесів та властивостей 

особистості, психічних станів людини в їхньому співвідношенні з зовнішніми 

ситуаційними умовами та поставленими СБЗ. 
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СУБЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ 

ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ 

Військовий конфлікт, що триває на сході України, порушення цілісності 

країни, непередбачуваність розвитку подій, трансформаційні суспільні 

процеси, складна економічна ситуація негативно позначаються на фізичному 

та психологічному стані людей, призводять до загострення стресових 

розладів, складності адаптації до нових умов існування і, в цілому, до 

погіршення якості їхнього життя, що звісно позначається і психологічному 

благополуччі кожного. Населення України постало перед фактом військових 

дій на Сході України і вимушене не лише адаптуватися до цих умов і 

наслідків, а й ефективно долати складні ситуації життя. 

 Йдеться про потребу вироблення психологічних стратегій індивідуальної 

та колективної адаптації до умов і наслідків військового конфлікту; 

необхідність аналізу того, як реалізація тих чи інших стратегій впливає на 

рівень суб’єктивного благополуччя особи; розкриття їх комунікативно-

інтерактивної природи та ін. Проблема дослідження суб’єктивного 

благополуччя, яке служить підставою для збереження внутрішньої рівноваги 

особистості є гострою необхідністю для вітчизняної психологічної науки і 

практики. 

Останнім часом увагу дослідників звертається на те, що суб'єктивне 

благополуччя забезпечується не тільки внутрішнім фізичним і психічним 

благополуччям, а й станом духовно-морального здоров'я соціального 

середовища. На думку Б. А. Класових, суб'єктивне благополуччя особистості 

залежить від рівня засвоєної соціальної культури, а також від стану 

індивідуального і суспільного фізичного, психічного, інтелектуального і 

духовно-морального здоров'я. Таке розуміння також має свої підстави в 

класичній психології, зокрема в роботах психологів-гуманістів (А. Маслоу, 

К. Роджерс, та ін), які стверджують інтегральне будова психологічного 

здоров'я людини, що включає оптимальне поєднання вищеназваних його 

показників. Погляди представників гуманістичної психології на здорову 

особистість є позитивним підґрунтям не лише у вивченні суб'єктивного 

благополуччя, а й особистості в цілому. Хоча оцінка людиною свого життя, 

його емоційне ставлення до неї були темою багатьох філософських, 

соціологічних і психологічних досліджень.  



Огляд наукових джерел свідчить, що питання суб'єктивного благополуччя 

досліджувалося переважно зарубіжними вченими. Ще в 1960-ті роки серед 

найперших праць американських дослідників з’являються розробки стосовно 

структури психологічного благополуччя (Н. Бредберн), моделювання 

людських тривог (Х. Кентріл) та ін., які здійснювалися у контексті 

досліджень Національного центру вивчення громадської думки. 

У їхніх роботах висвітлюються питання впливу життєвих цілей на 

суб'єктивне благополуччя, гендерних особливостей у його переживанні, 

оскільки переживання благополуччя є найважливішою складовою частиною 

домінуючого настрою особистості. Саме через настрій суб'єктивне 

благополуччя, як інтеграційне, особливо значуще переживання, здійснює 

постійний вплив на різні параметри психічного стану людини і, як наслідок, 

на успішність поведінки, продуктивність діяльності, особливо в умовах 

невизначеності, підвищених ризиків і навантажень. У цьому постійному 

впливі полягає регулятивна функція суб'єктивного благополуччя особистості. 

На переживання благополуччя (або неблагополуччя) впливають різні аспекти 

буття особистості – ставлення людини до себе, до навколишнього світу тощо.  

Дослідження окремих аспектів суб'єктивного благополуччя висвітлено у 

працях М. Аргайла, К. Муздибаєва, Н. Бредберна, Х. Кентріла, В. М. 

Мясіщева, О. Г. Асмолова, Н.В. Лазаревої та ін. Переживання суб'єктивного 

благополуччя є однією з провідних умов повноцінного функціонування 

особистості в суспільстві, умовою і наслідком як самоактуалізації, так і 

адаптації до оточуючого середовища. 

Поняття «суб’єктивність» виражає характеристики внутрішнього світу 

людини. Відповідно, коли йдеться про суб'єктивне благополуччя, звертається 

увага на характер встановлення самою людиною зв'язків між оцінними 

характеристиками зовнішніх об'єктів і явищ, включаючи і об'єктивні ефекти 

власної поведінки та характеристиками внутрішнього світу. Поняття 

«суб'єктивне благополуччя» має глибоке коріння в історії психології в межах 

окремих шкіл та напрямів, але предметом спеціального дослідження стало 

лише в останні десятиліття. Це обумовлюється гострою потребою у 

визначенні того, що є підґрунтям внутрішньої рівноваги особистості.  

Вчені переважно говорять про три компоненти, з яких складається 

суб'єктивне благополуччя: задоволеність життям, позитивні емоції і 

негативні емоції (Є. В. Антонова, Куликов Л. В.). Суб'єктивне благополуччя є 

тим вищим, чим більше у людини позитивних емоцій і менше – негативних, 

чим більшою є задоволеність власним життям, яка поряд з емоційною 

оцінкою містить й когнітивний аспект. Така трьохкомпонентна  структура 

іноді видозмінюється, наприклад розширюється.  



Інші дослідники вважають,  що суб'єктивне благополуччя складається з 

двох основних компонентів: превалювання позитивних емоцій над 

негативними; позитивна оцінка свого життя. 

Останнім часом вчені дійшли висновку, що негативні і позитивні емоції є 

практично незалежними один від одного і тому повинні розглядатися окремо. 

Л. В. Куликов запропонував іншу назву і зміст виділених компонентів –  

когнітивний (оцінка різних аспектів життя) і емоційний (домінуюче емоційне 

забарвлення ставлення до цих аспектів) [7, С. 37–38]. Про благополуччя 

йдеться також у контексті досліджень складових добробуту, де 

виокремлюють когнітивну та емоційну складові як співвідношення ядра і 

фону. І. А. Джідарьян та Є. В. Антонова виділяють в благополуччі 

рефлекторне ядро (яке складає когнітивні, оцінні процеси, думки і судження 

людей про власне життя) і емоційний фон [3, С. 67]. Більш повно зміст 

суб'єктивного благополуччя розкрито у моделі К. Ріффа. Згідно з його 

поглядами, структура благополуччя складається з шести компонентів, кожен 

з яких описується за допомогою біполярної шкали: 1) автономія; 2.) контроль 

навколишнього; 3) особистісне зростання; 4) позитивні відносини з іншими; 

5) життєві цілі; 6) самоприйняття. Проте модель К. Ріффа стосується, 

насамперед, результатів і умов переживання благополуччя, його показників 

та складових, ніж змісту самого феномена. 

З усім тим, в умовах війни також слід говорити про феномен виживання, 

як специфічний спосіб життєдіяльності (адаптації), що спирається на низькі 

життєві ресурси, коли усі форми активності спрямовані на самозбереження. 

В таких умовах люди здебільшого організовують своє життя як очікування: 

зараз досягти хоча б елементарного відтворення життя, а вже потім можна 

буде повноцінно розвиватися. Стратегія виживання має прояв як відкладення 

задоволення своїх потреб, важливих вчинків, дій на майбутнє. За таких 

обставин життя наче консервується, спрощується, з багатогранного 

перетворюється на лінійне. Обмеження ресурсів скорочує варіанти життєвих 

виборів особи, її соціальна поведінка обмежується короткими життєвими 

проектами. 

Слід зазначити, що як і суб’єктивне благополуччя, процес адаптації до 

умов і наслідків військового конфлікту може бути розглянутий з позиції 

суб’єктивної оцінки населенням процесу адаптації, життєздійснення та міри 

особистої адаптованості до таких умов, задоволення базових життєвих 

потреб. Саме суб’єктивна оцінка населенням особистої адаптованості, як 

зазначає О.Злобіна, є одним із показників адаптаційного потенціалу. І хоча 

вербальні оцінки пристосування не завжди відображають реальний ступінь 

адаптації та мають інтерпретуватися разом з іншими об’єктивними 



показниками, вони все ж дають можливість уявити картину соціальних 

трансформацій в суб’єктивному вимірі через оцінку людьми своїх 

можливостей «вписатися» у відповідний соціальний контекст, що змінюється 

в наслідок війни. [1, с.50] 

Отже, суспільні зміни внаслідок військового конфлікту в Україні 

переважно негативно позначаються на фізичному і психологічному стані 

людей, призводять до загострення стресових розладів, складності адаптації і, 

в цілому, до погіршення якості життя та суб’єктивного благополуччя. На 

основі теоретичного аналізу проблеми якості життя, задоволеності життям та 

суб’єктивного благополуччя можна дійти висновку про те, що їх інтегральна 

характеристика визначається психологічними характеристиками особи, її 

стилем життя та психологічними стратегіями адаптації до умов 

життєдіяльності. Процес адаптації до умов і наслідків військового конфлікту 

потребує відповіді на те, які психологічні стратегії адаптації застосовуються 

особою і спільнотою, та реалізація яких із них продуктивно впливає на 

підвищення рівня індивідуальної і колективної адаптації та суб’єктивного 

благополуччя. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Протягом всієї історії суспільного розвитку можна простежити явище 

інформаційного-психологічного впливу, як на окремого індивіда, так і на 

широку аудиторію. Не винятком є і сьогодення.  

Інформаційно-психологічний вплив – це вплив, що має на меті зміну 

поведінки і світогляду як особистості, так і великих соціальних груп та 

здійснюється на свідомому і несвідомому рівнях [5, с. 16]. За визначенням 

українських та зарубіжних вчених психологічний вплив, окрім інформаційно-

психологічного поділяється на психогенний, психоаналітичний, нейро-

лінгвістичний, вплив з допомогою хімічних речовин (психотропний) тощо.  

За критерієм відкритості процесу відповідно до об’єкта психологічний 

вплив поділяється на відкритий (об’єкт усвідомлює мету, засоби та 

особливості цього процесу), а також прихований, або ж маніпуляцію (жоден 

із перерахованих аспектів не усвідомлюється). Саме це і є головною ознакою 

маніпуляції. За кількістю об’єктів вплив поділяють на індивідуальний, 

груповий та масовий. За ставлення до актуальних завдань та мети на 

конструктивний і деструктивний [3].  

Дослідженням особливостей та основних, базових аспектів 

інформаційно-психологічного впливу, зокрема займалися: Г. М. Андрєєва, О. 

В. Дишель, М. Т. Дзюба, Т. С. Кабаченко, С. Г. Кара-Мурза, Г. О. Ковальов, 

М. І. Онищук, О. В. Сидоренко та ін. Однак, вивчення цієї проблеми 

розпочалося ще із стародавніх часів. Найбільш ранніми із відомих форм 

впливу на супротивника вважаються: залякування ворога своєю могутністю, 

дезінформація, подвійний ефект «пропаганди». Саме цей історичний період 

характеризується спрямованістю інформаційно-психологічного впливу на 

послаблення морально-психологічного стану військ противника в ході 

протиборства. Таким чином, усвідомлене використання слова з метою 

послаблення противника через інформаційно-психологічний вплив бере свій 



початок від самих витоків зародження військового мистецтва і виникнення 

протиріч [2, c. 188–192].  

До базових видів інформаційно-психологічного впливу зазвичай 

відносять переконання та навіювання (сугестія) (В. М. Бехтєрєв, 

Т. С. Кабаченко та ін.). 

О. В. Сидоренко виділяє десять видів психологічного впливу у 

спілкуванні, сюди відноситься: переконання, самопросування, маніпуляція, 

схиляння до наслідування, прохання, примус, деструктивна критика, 

ігнорування, емоційне зараження та навіювання [4, с. 123–142].  

До головних умов, що зумовлюють підвищення ефективності 

інформаційно-психологічного впливу належить: змістова характеристика 

матеріалу (простий для сприйняття, конкретний, важливий для суспільства); 

психологічний стан, що характеризується високим рівнем автоматизму 

відповідної реакції; часовий інтервал у системі «вплив-реакція» (збільшення 

часового інтервалу сприяє зменшенню автоматизму реакції, що стає 

можливим в наслідок підвищення критичності і розумової активності особи, 

усвідомленням отриманої інформації) [1, с. 12]. 

Отже, узагальнюючи висвітлений матеріал, варто зазначити, що 

інформаційно-психологічний вплив здійснюється з метою зміни поведінки, 

діяльності, уявлень, світогляду особистості на користь суб’єкта впливу.  

Проведене теоретичне дослідження не вичерпує всіх аспектів 

зазначеної проблеми, що розглядалася. Перспективою подальших досліджень 

може бути поглиблене розкриття та вивчення видів інформаційно-

психологічного впливу, особливостей його застосування та шляхів протидії. 
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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ НА ПОВЕДІНКУ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В МАЛІЙ ГРУПІ 

 

Успішне виконання завдань бойового чергування досягається не лише 

технічною справністю озброєння та військової техніки, а й навченістю та 

психологічною готовністю особового складу виконати поставлене завдання. 

Під час роботи з особовим складом, який залучається до несення бойового 

чергування у складі чергових бойових обслуг, чергових змін, екіпажів 

необхідно враховувати особливості роботи з малими соціальними групами.   

  Дослідження малих соціальних груп почалося фактично зі 

становлення соціальної психології як самостійної експериментальної науки. 

Ще на початку XX ст. американський соціолог Ч. Кулі запропонував 

визначення малої соціальної групи, як кількісно невеликої групи, де люди 

об’єднані спільною діяльністю, безпосередньо контактують один з одним, 

мають спільну мету та інтереси. Саме мета та інтереси визначають 

організацію, тривалість існування та певну однорідність поведінки членів 

групи. Система суспільних відносин, закладених у специфіці безпосередніх 

мiжособистiсних контактів, розвиток яких, опосередкований чинниками та 

характером спільної діяльності, зумовлює набуття соціальною групою різних 

соціально-психологічних характеристик. Для виконання завдань бойового 

чергування у військових частинах зенітних ракетних військ Повітряних Сил 

Збройних Сил України призначається чергові бойові обслуги, зі складу яких 

постійно на робочих місцях визначають чергові зміни. Від злагодженої дії 

яких залежить результат виконання завдання.  

Розвиток малої групи проходить кілька стадій, від моменту, коли 

відібраних військовослужбовців збирають для спільної діяльності, до 

періоду, коли цю малу організовану групу можемо назвати військовим 

колективом. 



Військовий колектив – це найвищий рівень розвитку групи 

військовослужбовців. Спільна діяльність військового колективу має 

суспільно-корисний характер – захист Вітчизни. Група стає колективом, коли 

її члени згуртовуються, а внутрішньо групові стосунки розвиваються і 

відповідають рівню групової діяльності.  

Характерними рисами військового колективу є згуртованість та 

соціально-психологічний клімат. Згуртованість проявляється в тому, що всі 

зусилля його членів поєднані прагненням досягти соціально важливих цілей. 

Сучасне озброєння та військова техніка передбачають колективний вид 

діяльності. Проблема групової згуртованості військового колективу є однією 

з найважливіших у розгляді особливостей формування малої групи. Йдеться 

про утворення і розвиток у групі таких зв’язків між військовослужбовцями, 

які дають змогу ззовні задану структуру перетворити на психологічну 

спільність людей, складний психологічний організм, що живе за своїми 

власними законами. 

Соціально-психологічний клімат – домінуючі, відносно стійкі настрої 

та судження, що відображають умови життєдіяльності колективу. 

Найсприятливішим є клімат, коли методи управління позитивно сприймає і 

підтримує колектив.  

Ознаками і водночас критеріями оцінювання сприятливого соціально-

психологічного клімату у підрозділі є:  

 висока вимогливість і довіра членів колективу один до одного; 

 конструктивна критика;  

 вільне вираження думок під час обговорення всіх питань діяльності 

військового колективу; 

 задоволення від службової діяльності і належності до свого колективу;  

 високий рівень взаємодопомоги;  

 достатня поінформованість особового складу стосовно всіх аспектів 

внутрішнього життя військового колективу. 

До загальних соціально-психологічних ознак військового колективу, як 

малої соціальної групи можна віднести: 

 наявність певної організаційної форми;   

 відповідність змісту діяльності цілям і завданням військової служби; 

 опосередкування особистісних відносин цінностями, цілями і змістом 

військової праці; 

 єдність і згуртованість в екстремальних умовах зі зброєю в руках; 

 врахування основних інтересів усіх членів військового колективу;  

 своєрідність норм та правил поведінки, регламентування відносин; 



 стійкість і гармонійність відносин на всіх рівнях.  

Діяльність колективу має суспільний характер та відбувається під 

впливом взаємозумовлених зовнішніх та внутрішніх чинників.  

До зовнішніх чинників належать суспільні вимоги, норми, встановлені 

правила, вимоги керівників тощо. Зовнішні чинники впливають на діяльність 

крізь призму внутрішніх чинників.  

До внутрішніх регуляторів (чинників) діяльності належать: психічні 

процеси, стани, переконання, потреби, інтереси тощо.  

Основними характеристиками військового колективу є:  

 кількісний склад;  

 система спілкування та структура взаємин між членами; 

 групові норми – загальні правила поведінки, яких дотримуються члени 

групи;  

 групові процеси;  

 система санкцій.  

Отже, командир (начальник) військового підрозділу як малої соціальної 

групи має знати всі його ознаки, характеристики, якості. Це дасть змогу 

підтримувати постійну високу бойову готовність підрозділу, а також 

допоможе вести підрозділ від одного рівня розвитку до наступного, більш 

розвиненого. Для цього, відповідні посадові особи (заступник командира по 

роботі з особовим складом, офіцер-психолог) повинні постійно збирати дані, 

про військовий колектив (загальна точка зору, настрій, традиції, настанови 

тощо), соціально-психологічну поведінку i діяльність військовослужбовців 

(лідерство, співробітництво, сумісність, згуртованість тощо), механізми 

взаємодії військовослужбовців i впливу на них групової та суспільної 

свідомості (психологічне враження, навіювання, наслідування, настрій тощо). 

Ефективність роботи з особовим складом у військовому колективі, 

постійне вивчення його соціально-психологічного клімату здебільшого 

залежать від того, наскільки командир правильно використовує громадську 

думку. Відкритий, своєчасний та об’єктивний розгляд питань, що стосуються 

життєдіяльності військового колективу, сприяє формуванню здорової 

морально-психологічної атмосфери у підрозділі, кладе край негативним 

тенденціям, усуває розбіжності і причини появи чуток та домислів.  

Отже, за наявності у командира системи формування позитивної 

громадської думки та запобігання негативній, цілеспрямованої та кропіткої 

роботи з особовим складом підрозділу можна ним керувати та спрямовувати 

на створення здорової морально-психологічної атмосфери у підрозділі.  

Підтримуванню позитивної громадської думки сприяють традиції, які 

являють собою визначені правила, норми, стереотипи поведінки, дії i 



спілкування військовослужбовців, дотримання яких стало суспільною 

необхідністю кожного члена групи. Традиції виконують регулюючу функцію 

та функцію емоційного задоволення. 

У будь-якому підрозділі між військовослужбовцями виникають i 

існують такі взаємовідносини, які неможливо передбачити в жодному 

штатному розкладі – виникає неформальна структура, що повністю будується 

на симпатіях та антипатіях військовослужбовців. Згуртованість, 

спрацьованість підрозділу визначається ступенем єдності формальної i 

неформальної структур. Чим вищий цей ступінь, тим більших успіхів може 

досягти військовий підрозділ. Процес довершення взаємин у підрозділі має 

характеризуватися цілісністю та комплексним підходом до цієї проблеми, які 

мають базуватися на якісному вирішенні завдань бойової підготовки, 

ефективності роботи з особовим складом, зміцнення військової дисципліни. 

Неформальна структура військового підрозділу залежить від його 

формальної структури тією мірою, в якій військовослужбовці 

підпорядковують свою поведінку меті та завданням спільної бойової 

діяльності, правилам рольової взаємодії. Факт існування негативно 

спрямованих мікрогруп погіршує ефективність роботи з недисциплінованими 

військовослужбовцями, створює умови для виникнення кругової поруки між 

ними. Наявність таких груп негативно впливає на настрій у колективі, 

створює умови для виникнення негативних традицій тощо. У зв’язку з цим, 

командиру військового підрозділу необхідно знати наявність і склад таких 

неформальних малих груп у колективі та їх інтереси. 

До ефективних інструментів соціально-психологічного дослідження 

малих груп та військових колективів належить метод соціометрії.  

За допомогою соціометричної методики можна визначити: 

 міжособистісні і міжгрупові відносини;  

 оцінити соціально-психологічну сумісність членів військового 

підрозділу; 

 визначити статус членів певного колективу; 

 вивчити неформальні відносини і структури у військовому підрозділі. 

Посадова особа, яка визначена для проведення соціометричного 

дослідження виконує певні процедурні заходи: 

Результат аналізу складають щодо кожного показника, який дає наочну 

картину взаємовідносин у підрозділі. Головна перевага цього методу 

дослідження – можливість зобразити вибори в чисельному вигляді, що, у 

свою чергу, дає змогу проранжувати військовослужбовців підрозділу за 

кількістю отриманих і відданих виборів, визначити порядок впливу у 



підрозділі. Та на основі отриманих даних побудувати карти соціометричних 

виборів. 

Метод соціометрії належить до ефективних інструментів соціально-

психологічного дослідження малих груп та колективів, в тому числі і 

військового колективу.  
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ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

Cкладна соціально-політична ситуація у суспільстві та події останніх 

трьох років, що відбуваються в Україні, зумовили появу особливої категорії 

населення – внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ця категорія становить 

групу підвищеного ризику соціальної виключеності та потребує соціального 

захисту з боку держави, а також здійснення комплексної  психосоціальної 

реабілітації. 

Згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 13.01.2016 року, «внутрішньо переміщеною особою – 

є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває 

на території України на законних підставах та має право на постійне 



проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце 

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру» [2]. За даними Міністерства соціальної політики 

України станом на 6 червня 2016 року кількість ВПО складає 1 785 740 

осіб [4].  

Ситуація вимушеного переміщення, за даними українських 

дослідників, зумовлює наступні негативні тенденції особистості: виникнення 

негативної соціальної ідентичності та знецінення власної особистості 

(О. Л. Вознесенська) [1], криза ідентичності та порушення цілісності 

інтегрованості особистості (Г. У. Солдатова) [5], психотравматизація через 

високий рівень стресогенності ситуації зміни місця проживання 

(Л. В. Корель) [3]. 

У доповіді Всесвітньої Організації охорони Здоров'я, присвяченому 

стану психічного здоров'я (2001), сказано: «Психосоціальна реабілітація – це 

процес, який дає можливість людям з ослабленим здоров'ям або інвалідам 

внаслідок психічних розладів, досягти свого оптимального рівня незалежного 

функціонування в суспільстві».  

Концепція психосоціальної реабілітації отримала своє обґрунтування 

лише в останні два-три десятиліття, й тому не існує ще досить чітких та 

усталених положень. Це, в свою чергу, призводить до «переносу» концепції з 

реабілітації хворих на психічні та неврологічні захворювання в практику 

реабілітації осіб, що знаходяться в посттравматичному стані (Е. В. Корінь, 

2001; С. А. Громов, 1980-2004; М. М. Кабанов, 1985-2004; П. Г. Мецов,1991; 

Л. М. Юрьєва, 1992; K. Hosokawa, 1994; А. І. Болдирев, 1997; 

С. І. Табачников, 2001; G. Bell, J. Sander, 2001; F. Gilliam, 2002; D. K. Binder, 

2004).  

Водночас, публікації останніх років вказують на поступовий перехід 

від медичної моделі допомоги (й дослідження проводились здебільшого в 

рамках клінічної психології та психотерапії) до соціальної. Актуальним стає 

дослідження та розробка реабілітаційних програм в контексті адаптації 

індивіда до соціального середовища, акцентуючи увагу на відновленні або 

компенсації  «втрачених здатностей індивіда до виконання суспільної, 

професійної, побутової діяльності у відповідності  із структурою потреб, кола 

інтересів, рівня домагань, соціального статусу і реальних можливостей 

соціально-довкільної інфраструктури». [7, с.188].  

Дослідники розглядають технологію психосоціальної реабілітації як 

формування або відновлення недостатніх або втрачених в результаті 



отриманої травми когнітивних, мотиваційних, емоційних ресурсів 

особистості, навичок, знань, вмінь спілкуватися, вирішувати проблеми, 

використовувати стратегії подолання та активізації адаптаційного потенціалу 

особистості [6]. З цією метою застосовують комплекс психосоціальних 

впливів, спрямованих на відновлення потенціалу самого пацієнта, участь у 

реабілітаційному процесі з постійним освоєнням втрачених соціальних, у 

тому числі рольових, функцій в умовах зміни складного соціального 

контексту для досягнення більш повного або рівного з іншими статусу у 

суспільстві.  

У загальному плані мета психосоціального підходу полягає в 

забезпеченні рівноваги між психічним життям людини і соціальними 

відносинами, що впливають на її життєдіяльність. Проте, наразі в Україні є 

відсутньою чітка структура моделі надання психосоціальної реабілітації 

внутрішньо переміщеним особам, що і зумовлює перспективу подальшого 

дослідження цього питання та впровадження її механізмів в практику 

соціальної допомоги на рівні громади. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Вознесенська О. Л. Ресурси арттерапії на допомогу вимушеним 

 переселенцям. Практичний посібник / Олена Леонідівна Вознесенська. – К. : 

Human Rights Foundation, 2015. – 50 с.  

2. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб»  //  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 .  

3. Корель Л. В. Социология адаптаций: вопросы теории, 

методологии и методики / Л. В. Корель. – Новосибирск: Наука,2005.- 318 с.  

4. Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс] 

– 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=189926&cat_id=

107177 .  

5. Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, 

кризис идентичности / под ред. Г. У. Солдатовой. – М. : Смысл, 202. – 479 с.  

6. Руководство по судебной психиатрии / Под ред. 

Т. Б. Дмитриевой, Б. В. Шостаковича, А. А. Ткаченко. — М.: Медицина, 

2004. — 592 с.  

7. Чуйко О.В. Соціальна реабілітація: підходи до змістових  

характеристик процесу // Актуальні проблеми соціології, психології та 

педагогіки // Зб. наук. праць КНУ імені Тараса Шевченка - №4(29) 2015. – 

С.181-188. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=189926&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=189926&cat_id=107177


 

 

 

Ставицька С. О. 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

завідувач кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії, 

д.психол.н., професор 

Ставицький Г. А. 

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, 

факультет психології, асистент кафедри соціальної психології, к.психол.н. 

Улько Н. М. 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

аспірантка кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО 

 

У 2016 році Верховна Рада України внесла зміни до ст. 11 Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», де мова власне, йде про психологічну реабілітацію 

військовослужбовців після виконання завдань в бойових умовах [2]. 

Психотерапевтична практика та повсякдення життєдіяльність «травмованої 

особистості» свідчить, що при не отриманні своєчасної і належної 

професійної соціально-психологічної допомоги, у постраждалих наростає 

рівень травматизації, що може значно ускладнити у подальшому соціально-

психологічне відновлення. Особливо це стосується безпосередніх учасників 

АТО, їх родин та населення, яке перебуває на окупованій території, зокрема в 

зоні проведення бойових операцій. 

У зв’язку з цим, виникає питання про ефективність реабілітаційних 

заходів до закінчення активних бойових дій за наявності психотравмуючих 

чинників для всього населення країни. Більш ймовірною, що неможливо 

повністю  отримати безпечний простір, в якому можна ефективно проводити 

заходи з реабілітації населення до закінчення впливу травматичних подій, 

проте, ми можемо «навчати» людей жити далі та стати «більш стабільними у 

нестабільній ситуацій».  

У нас часто плутають психологічну допомогу з психіатричною, тому 

люди, які відвідують психологів, не афішують цього. Щоби подолати такий 

стереотип, засоби масової інформації, громадські активісти, учасники АТО, 

які мають позитивний досвід щодо психологічної допомоги, повинні про 

нього розповідати. Наприклад, Андрій Фармуга, громадський діяч та учасник 



АТО на сторінці свого блогу розповідає про те як долучився до «Центру 

допомоги учасникам АТО» в Івано-Франківську і практично щодня 

допомагає хлопцям з різних питань, намагачись їм допомогти і заспокоїти 

своїм прикладом та звичайною розмовою за принципом "рівний 

рівному"[14]. 

У Вікіпедії зазначається, що реабілітаційні заходи проводять для 

відновлення позитивного відношення хворого до родини, суспільства, життя 

та запобігання формування психічного дефекту у хворого зі схильністю до 

самоізолювання. Тривале активне лікування приводить до 

компенсації психічного стану, що дає можливість хворому тримати під 

власним контролем остаточні прояви своєї хвороби. На цьому етапі 

проводять стимуляцію соціальної активності хворого з метою відновлення 

соціальних зв'язків з оточенням [15]. 

В етимологічному значенні термін реабілітація (як відновлення) 

широко використовується в медицині, психології та соціальній роботі. Різні 

дослідники вкладають дещо відмінний зміст у це поняття. В даному 

контексті нам найбільше імпонує системний особистісно-орієнтований 

підхід, що включає комплексність докладених зусиль до реабілітації 

особистості з урахуванням її індивідуальних особливостей та характеристики 

самої психотравмуючої ситуації в яку вона потрапила [1]. 

Найпоширенішим на сьогодні  підходом до розуміння проблеми 

основних напрямків і завдань реабілітації є відновлення індивідом втрачених 

функцій організму, міжособистісних стосунків і соціальних зав’язків, 

професійних навичок та навичок і вмінь взаємодії з навколишнім світом. 

Якщо розглядати соціальну реабілітацію у широкому тлумаченні 

(M. A. Hoffman, T. Kruczek (2011), то це створення умов у суспільстві для 

відновлення й розвитку здібностей і навичок індивідів щодо самостійного 

соціального функціонування, яке залежить і від психологічної стабільності та 

розуміння того, що  відбувається «тут і зараз», а не лише було в минулому чи 

буде колись у майбутньому [11]. 

Під соціальним функціонуванням розуміється здатність індивіда 

самостійно здійснювати взаємодію з навколишнім світом, забезпечувати 

свою життєдіяльність і життєдіяльність сім'ї, відповідати встановленим та 

загальноприйнятим у суспільстві нормам моралі та права. Іншими словами, 

йдеться про активну позицію людини, яка бере відповідальність за своє 

життя, навіть, у різних соціальних умовах, зокрема й кризових.    

Важливою умовою для успішної соціальної реабілітації є розробка 

індивідуальної комплексної програми реабілітації. За В. М. Шахрай – це 

система, яка включає ряд специфічних заходів у різних сферах реабілітації 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


(соціально-побутовій, медико-фізіологічній, медико-психологічній, 

психолого-педагогічній, соціально-трудовій). Для цього, як вважає автор, 

необхідно: визначити вихідний реабілітаційний потенціал; розробити 

індивідуальну комплексну програму реабілітації, реалізувати  розроблену 

програму та її періодично коригувати [5, с.109]. 

На сьогодні, Центри психологічно-соціальної реабілітації та 

консультативної допомоги учасникам АТО та їх родинам за участі 

Української Асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих 

подій (психологічна  кризова служба) відкриті практично в усіх обласних 

центрах України та містах, які фактично перебувають «на лінії вогню – 

Маріуполь, Краматорськ, Енергодар та ін.», хоча й знаходяться на 

підконтрольних українській владі територіях [16]. 

Також спеціалістами мережі районних в місті Києві центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді надаються соціальні та психологічні послуги 

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей за місцем 

проживання [17]. 

Разом з тим, ще недостатньо проводиться системних соціально-

психологічних досліджень стосовно вивчення шляхів, способів та методів як 

профілактики, так і подолання психотравматизації бійців та населення в 

умовах проведення АТО. Наукові теоретичні та практичні дослідження 

проведені в рамках вказаної проблематики будуть корисними в тому числі і 

для людей, які зараз проживають на окупованій території і не мають доступу 

до необхідної соціально-психологічної допомоги. Психологам та соціальним 

психотерапевтам та реабілітологам уже зараз необхідно готуватися 

працювати з такою категорією людей після завершення військових дій в 

Україні та повернення окупованих територій.  

Одним з напрямків такої роботи в травмо-фокусованій когнітивно-

поведінковій терапіїї (наприклад, Tanielian Т., Jaycox Л. Н. (2008)), які 

досліджують психологічні і когнітивні травми, їх наслідки, а також допомогу 

з відновлення) є психоедукація. У визначеному контексті під психоедукацією 

ми розуміємо, передусім, надання необхідної інформації щодо психічного 

здоров’я, перебування в кризових ситуаціях та  наслідків для особистості.  

На наш погляд, в нестабільному психо-емоційному стані людини такий 

комплекс заходів впровадити буде складно, включення психо-навчального 

аспекту в психолого-педагогічну сферу вкрай необхідне. Виходячи з 

практики, у нашому спостереженні ми помітили, що виявивши наявність 

внутрішніх ресурсів людини, надавши їй інформацію та навчивши її 

виявляти та користовуватися ними (внутрішніми ресурсами) – людина могла 



б саморегулюватися, самовідновлюватися та бажати взяти участь у 

подальших реабілітаційних заходах. 

На сьогодні уже провадяться окремі дослідження з певними 

категоріями населення. При Українському Католицькому Університеті 

проведено ряд соціологічних досліджень, одне з яких «Сучасні українські 

внутрішньо переміщені особи: основні причини, стратегії переселення та 

проблеми адаптації» [18]. Впроваджуються навчальні програми для 

волонтерів, капеланів, які працюють з військовими та їхніми сім’ями, 

наприклад спільна програма Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова та Християнського центр «Реаліс» з підготовки капеланів, 

розробляється та видається література інститутами, при яких були створені 

Кризові Центри допомоги; запроваджені програми з реабілітації військових 

та з вирішення проблем переселенців [4].  

Разом з тим, практично не приділяється увага категорії цивільного 

населення, яке живе на лінії розмежування в зоні АТО і перебуває в 

постійних умовах ведення військових дій. Єдиним доступним способом 

надання допомоги, цивільному населенню, що проживає на лінії 

розмежування в зоні АТО, при значній кількості постраждалих та відсутності 

потрібної кількості спеціалістів, які можуть професійно надавати допомогу, 

може вважатися саме психоедукація. Навчаючи членів сім’ї, ви навчаєте їхнє 

найближче оточення: дорослих, дітей і людей похилого віку. Вони, у свою 

чергу, зможуть навчити своїх друзів, знайомих, а ті – членів своїх родин і т. 

д. Відповідно, психоедукація може розглядатися не лише як етап підготовки 

до застосування соціально-психологічної реабілітації, а й бути 

профілактичним засобом від більш широкої травматизації.   

У «Практичному керівництві з лікування пацієнтів з гострою реакцією 

на стрес та посттравматичним стресовим розладом» [12], яке видала 

Американська психіатрична асоціація, відмічається, що підтримуючі заходи 

на ранній стадії, зокрема, психоедукація (психологічне навчання) та заходи 

для конкретних випадків виглядають ефективними для гостро травмованих 

осіб. Вони сприяють залученню до процедури пситерапевтичної допомоги 

широкого кола осіб, що може сприяти більш успішному залученню до 

психіатричного лікування осіб, які його потребують. Заохочення сильно 

травмованих осіб покладатися, передусім, на свої внутрішні сили, на власні 

мережі підтримки та власні судження може також зменшити необхідність у 

подальших заходах впливу.  

Дослідження (Breslau N., Davis G. C. (1987); Ein-Dor T., Doron 

G., Solomon Z., Mikulincer M., Shaver P. R. (2010); Fontana A., Rosenheck 

R., Brett E. (1992)) серед пацієнтів, які зазнали повторних травм, дають мало 



доказів того, що підтримка і допомога на ранній стадії у поєднанні з одним із 

способів лікування, призведуть до тривалого послаблення симптомів 

посттравматичного синдрому (ПТСР). Проте, така підтримка на ранній стадії 

є необхідною [6; 8; 9].  

Тому психоедукація та інші допоміжні заходи, можуть бути корисні в 

полегшенні доступу до ефективного лікування, допомагають не загострювати 

симптоми посттравматичного стресового розладу і, навіть, зменшують 

прояви його симптомів (Тарабрина Н. В. (2007); Danish S. J., Antonides B. 

J. (2009); Hodge K., Danish S., Martin J. (2013)) [3; 7; 10]. 

Психоедукація може включати в себе пояснення природи травми, 

розуміння проявів, симптомів і реакцій на стрес та розуміння того, що з 

людиною відбувається в кризовій ситуації. Полягає вона в аналізі, поясненні 

етапів психологічних змін, навчанні виявляти та використовувати власний 

особистий ресурс в досягненні психоемоційної стабільності. Психоедукація 

може включати різноманітні рекомендації для кожної категорії 

постраждалих; розробку правил поведінки в тій чи іншій ситуації; надання 

інформації про те, куди і до кого та за якими видами допомоги можна 

звертатися. Такі знання можуть допомогти постраждалим з розумінням 

поставитися до свого стану і легше пережити травматичні події, 

забезпечивши успішність соціально-психологічної реабілітації. Адже подія 

стає травматичною тільки тоді, коли її так сприймають та інтерпретують [4].  

Отже, саме соціально-психологічна реабілітація може допомогти 

постраждалій особі успішно адаптуватися в навколишньому середовищі та 

суспільстві, набути морально-психологічної  рівноваги, укріпити впевненість 

у собі, усунути психологічний дискомфорт, продовжувати й далі жити 

повноцінним життям.  
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ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВЖИВАННЯ 

ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД ВІЙСЬКОВСЛУЖБОВЦІВ 

НГУ 

 

Необхідною умовою успішного виконання завдань, покладених на 

Національну гвардіюУкраїни в умовах поведення АТО є підвищення 

професіоналізму особового складу та удосконалення роботи щодо 

запобігання подій і злочинів у військових колективах. Одними із важливих 

негативних факторів, що заважають цьому є вживання алкоголю та 

наркотиків. Незважаючи на заходи направлені на боротьбу з цим ганебним 

явищем, рівень вживання психоактивних речовин суттєво не знижується[1,3].  

Проведений аналіз літератури та особисті дослідження дозволяють 

виділити фактори, що можуть підвищити схильність військовослужбовців 

НГУ до вживання наркотичних препаратів[1,2,3]. Для офіцерів та 

військовослужбовців за контрактом такими факторами є наявність ПТСР, 

службові проблеми, смерть близьких та колег, сімейні проблеми, фінансові 

труднощі (кредити тощо), побутові проблеми; для військовослужбовців 

строкової служби - емоційна незрілість, нерозвинена мотивація професійної 

діяльності, залежність, емоційність, вразливість, порушення адаптації. 

Мотивами  вживання наркотичних препаратів є  психологічна напруженість, 

втома, виснаження, потреба у релаксації або стимуляції, для 

військовослужбовців строкової служби відповідно - сірість військового 

життя, фізична втома, пошук яскравих вражень, ейфорія та ін. 

https://kievcity.gov.ua/content/nadannya-socialnoi-psyhologichnoi-reabilitacii.html
https://kievcity.gov.ua/content/nadannya-socialnoi-psyhologichnoi-reabilitacii.html


Заходи первинної псхологічної роботи щодо запобігання вживання 

психоактивних речовин серед військовслужбовців НГУ повинні бути 

послідовними, комплексними та містити наступні кроки: 

 збір інформації про наявність значних соціально-побутових та 

соціально-психологічних проблем у військовослужбовців: контроль 

емоційного стану військовослужбовців (діагностичні бесіди, тестування - 

методика Холмса-Раге на визначення стрес-факторів) для з’ясування причин 

пригнічення і консультації);  

 визначення конституційних особливостей нервової системи. 

(методика Б. Смірнова «Визначення особливостей нервової системи»); 

діагностика особливостей емоційно-вольової сфери (опитувальник Р. Кетела, 

тест «Адаптивність» А.Г. Маклакова, методика діагностики самооцінки стану 

Спілбергера-Ханіна та інші); визначення структури відношень 

військовослужбовця: розвиненості мотиваційної сфери, потребової, 

ціннісної, смислової регуляції життєдіяльності, наявності мотивів 

професійної діяльності, активної соціальної позиції (методика В.Е. Мільмана, 

тест сенсожиттєвих орієнтацій, тест-опитувальник «Самовідношення» В.В. 

Століна, С.Р. Пантелєєва, тест для визначення самооцінки С.А. Будасі 

тощо);  

 звісно, що використовувати усі ці методики разом немає сенсу. При 

наявності певних гіпотез про ті чи інші особливості, що полегшують 

прийняття рішення про вживання наркотиків чи формування залежності, 

потрібно добрати відповідну до цієї гіпотези батарею методик;  

 визначення соціального оточення, яке може посприяти вживанню 

наркотичних речовин: (родичі, які мали залежності від психоактивних 

речовин чи інші види залежностей; виконання службових обов’язків, що 

передбачають контакт з наркозалежними та доступ до психоактивних 

речовин; відомості про близьке оточення та спосіб життя поза службою 

(нічне, клубне життя, друзі з неформальних течій); 

 аналіз ефективності виховних заходів, що спрямовані на 

профілактику вживання наркотиків визначеною категорією 

військовослужбовців; визначення активності участі визначених 

військовослужбовців у цих виховних заходах.  

Отже, вживання сильнодіючих речовин військовослужбовцями НГУ 

може бути обумовлене різними факторами соціального, морального, 

екологічного, психологічного, психофізіологічного та іншого характеру. 

Тому основні заходи псхологічної роботи щодо запобігання вживання 

психоактивних речовин  треба направляти на збір інформації про наявність 

значних соціально-побутових та соціально-психологічних проблем у 



військовослужбовців, визначення його психолгічних осоливостей, 

визначення соціального оточення, яке може посприяти вживанню 

наркотичних речовин та аналіз ефективності виховних заходів, що 

спрямовані на профілактику вживання наркотиків. 
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ТЕРАПЕВТИЧНА МОДЕЛЬ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 

ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКІВ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 

Майже три роки на сході України триває воєнний конфлікт, який 

призвів до гострої потреби в психологічній реабілітації постраждалих 

учасників антитерористичної операції (АТО). У військовій психології добре 

відомо, що психіка індивіда, яка була змінена до умов війни, досить часто 

стає непристосованою до мирного життя та суспільних норм. 

Потенціюючими факторами психічної травматизації є каліцтва та хвороби, 

набуті на війні, а також нерозуміння цивільними людьми внутрішнього світу 

ветеранів. Досвід воєн у В’єтнамі, Афганістані, Іраку показує, що невирішені 

вчасно психологічні проблеми у ветеранів згодом призведуть до появи 

девіантної поведінки та антисоціальних настроїв. Навіть зараз флешбеки, 

нічні жахи, адикції, загострене прочуття справедливості, агресивність, 



девіантність, які інколи зустрічаються у ветеранів, спричиняють дискомфорт 

і страждання для люблячих їх рідних та близьких, що й зумовлює 

актуальність нашого дослідження. 

У фаховій літературі відображено психологічні наслідки у ветеранів. 

Зокрема, J.A. Degruy зазначає, що самостійно розлади у ветеранів не 

проходять [3]. E. Tick описав переживання воїнів на війні та психологічну 

трансформацію при поверненні до мирного життя [9]. H. Benedict описала 

віддалені психологічні наслідки у жінок-воїнів в Іраку [1]. Ситуація в Україні 

є відмінною, оскільки наша країна веде визвольну війну не лише державними 

військовими формуваннями, а й добровольчими формуваннями та 

волонтерським рухом на своїй території. З огляду на це, досвід країн-

агресорів у даній ситуації не годиться.  

Метою нашого дослідження є висвітлення особливостей терапевтичної 

моделі нейропсихологічного підходу до реабілітації постраждалих учасників 

АТО. 

Розроблена нами терапевтична модель нейропсихологічного підходу до 

реабілітації постраждалих учасників АТО на основі власного досвіду при 

наданні висококваліфікованої психологічної допомоги сотням 

військовослужбовцям, які повернулися із АТО та їхнім сім'ям з червня по 

грудень 2016 року на базі рекреаційно-оздоровчого комплексу “Хирів-рент-

інвест” (Хирів, Львівська обл.). На волонтерських засадах з воїнами 

працювали психологи Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 

НПУ ім. М.П. Драгоманова, Міжрегіональної Академії управління 

персоналом та Центрів практичної психології Київської області. 

Маючи власний десятилітній досвід застосування бригадної моделі 

надання комплексної психологічної допомоги в галузі клінічної 

нейропсихології та успішного вирішення нею різного спектру психологічних 

проблем у межах своєї професійної компетенції, виникла ідея впровадити її і 

для цієї категорії осіб. Принцип бригадної моделі полягав у тому, що група 

фахівців здійснює діагностику, складає та впроваджує індивідуальний план 

комплексної психотерапії для кожного клієнта. Керівником бригади був 

клінічний нейропсихолог. Принципи клініко-психологічної інтервенції: 

добровільність, комплексність, системність, індивідуальний підхід, 

ефективність. Метою клініко-психологічної інтервенції було: відновлення та 

збереження психічного здоров’я військовослужбовців; створення 

гармонійних відносин з їхніми рідними та близькими. Завдання: 1) подолати 

наслідки перенесених бойових психічних травм (посттравматичних 

стресових станів); 2) подолати хронічні психопатологічні зміни особистості, 

які виникли внаслідок бойового стресу; 3) відновити порушені/втрачені 

https://www.amazon.com/Joy-Angela-Degruy/e/B00NTM0U88/ref=dp_byline_cont_book_1
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психічні функції до рівня, який дасть їм змогу комфортного буття в 

суспільстві; 4) сформувати навички розв’язування внутрішніх конфліктів і 

регуляції власних емоцій та почуттів; 5) здійснити просвітницьку роботу з 

членами сімей військовослужбовців; 6) повернути втрачене відчуття стану 

щастя постраждалим учасникам антитерористичної операції та їхнім сім’ям.  

Форми реалізації завдань: індивідуальна та групова робота. Успішність 

клініко-психологічної інтервенції визначалася у кожному окремому випадку 

позбавленням психічних розладів, набутих на війні. Окрім того, інтегральним 

показником ефективності було повернення відчуття стану щастя та 

відновлення нормальної структури сну. 

Першим етапом клініко-психологічної інтервенції була діагностика 

психічних розладів у постраждалих. Ми встановлювали наявність чи 

відсутність психічних захворювань, фонової психопатії, соматичних 

захворювань, обтяжуючих психосоціальних чинників та загальний рівень 

адаптації (МКХ-10 та DSM-5).  

Перед проведенням нейропсихологічної діагностики налагоджували 

контакт (групова робота) і приступали до роботи з особистістю в її поняттях, 

а не в академічних, намагалися зрозуміти, як вона ототожнюється з 

оточуючими, зі Світом. На основі бесіди і спостережень створювали 

ієрархічну модель постулатів системи Я-норми особистості постраждалого. 

Встановлювали, що лежить в основі постулатів події (факти) чи припущення 

щодо подій (гіпотези). Якими є постулати: ультимативними (граничні 

узагальнення), кінцевими істинами чи існує можливість подальшої корекції 

постулатів. Також брали до уваги особливості метаболізму дофаміну в 

кожної особи. Це дозволило значно підвищити ефективність і швидкість 

проведення нейропсихологічної корекції особистості. 

Нейропсихолог виявляв порушення нейропсихологічних факторів 

(слабкі ланки у вищих психічних функціях) та психічні ресурси (сильні ланки 

у вищих психічних функціях) для терапії. Нейропсихолог, інтерпретуючи 

результати психометричних тестів, рівня адаптованості в соціумі, здійснював 

кваліфікацію симптомів, тобто визначав первинні це порушення, вторинні чи 

третинні. Оскільки, все це дозволяло визначити пріоритети подальшої 

корекційної роботи. Дуже рідко зустрічалися випадки, коли порушення було 

лише в якомусь одному симптомокомплексі, здебільшого це комбінації 

симптомокомплексів. Таким чином ставився функціональний діагноз. 

На другому етапі на основі багаторівневого діагнозу здійснювалося 

формулювання конкретних цілей клініко-психологічної інтервенції та 

терміни її реалізації. Залежно від спеціалізації кожен з психологів отримував 



конкретне завдання. Поточний контроль виконання здійснювався на 

консиліумах та супервізіях. 

Третім етапом клініко-психологічної інтервенції було створення 

рекомендацій для подальшого зміцнення психічного здоров'я постраждалих. 

По завершенні тижневого курсу реабілітації здійснюється дистанційна 

підтримка та консультування ветеранів і їх сімей. 

Психологи проживали серед ветеранів, тому моніторинг був цілісним 

та постійним. Було виявлено відмінності між воїнами, які були на різних 

лініях оборони. Особи з третьої лінії не мали потреби у висококваліфікованої 

психологічній допомозі, бо виконували поліцейські функції далеко від 

фронту. Для них було достатньо превентивної реабілітації для підтримання 

оптимального рівня боєздатності військовослужбовців. Воїни з другої лінії 

оборони здебільшого мали проблеми внаслідок контузій, нічні автоматизми 

пошуку власної зброї та посттравматичний стресовий розлад, диз’юнктивні 

тенденції у міжособистісних відносинах. Вони потребували фахової 

психологічної допомоги. У воїнів з першої лінії оборони було виявлено 

найбільше психічних розладів: нічні автоматизми пошуку ворога і його 

нейтралізації (сомнамбули чинять реальну загрозу оточуючим), сновидіння із 

жахами та ситуаціями з війни (бойовий стрес), флешбеки в стані неспання, 

адиктивна поведінка, неспокій, пов'язаний з минулим, почуття провини, 

психосоматичні розлади. Зустрічалися замкнутість та протестність через 

нерозуміння їхнього внутрішнього світу. Характерним для всіх воїнів було 

загострене почуття справедливості, патріотизму, гуманності; високого рівня 

адаптації, легкості у засвоєнні нового досвіду та сприйняття відмінних 

світоглядних моделей; велика мотивація позбутися психологічних проблем, 

отриманих на війні та відчути стан щастя. 

Нейропсихологічне дослідження виявило слабкість гіпокампу в 

переробці психотравмуючої інформації; зсув активності у праву півкулю, що 

проявлявся тужливістю та депресією; дискомфортом через деструктивні для 

цивільного життя навички самозахисту в процедурній пам’яті. Також було 

виявлено високу критичність мислення, просоціальну спрямованість, 

емпатійність і хорошу нейропластичність, які ми використали як ресурси для 

подолання психічних розладів. 

Нейропсихологічна терапія була поділена на 45 хвилинні сесії, 

призначені для роботи з порушеннями у «ретикулярному мозку» (1-й день), 

«лімбічній системі» (1-й день), «дорзолатеральній частині префронтальної 

кори» (1-й день), «орбіто-фронтальній частині префронтальної кори» (2-й 

день), «вентромедіальній частині префронтальної кори» (2-й день). Нам 

вдалося за два дні позбавляли постраждалих від посттравматичного 



синдрому, автоматизмів, нормалізували структуру сну та повертали відчуття 

стану щастя. Нейропсихологічна терапія ґрунтувалася на градієнтній теорії 

організації вищих психічних функцій людини Е. Голдберга та медитативній 

нейробіології Р. Девідсона та власній нейропсихологічній директивній 

класифікації агресивності [2; 4].  

На сьогодні існуючі описові класифікації агресивності правильні, але 

не дають відповіді, що робити з конкретним пацієнтом. Тому довелося 

застосувати для постраждалих розроблену нейропсихологічну директивну 

класифікацію агресивності. На основі власного багатолітнього досвіду 

нейрокорекції поведінкових розладів було виокремлено три компоненти 

симптомокомплекса, в яких агресивність постає: як первинний дефект – при 

порушенні функції різних частин префронтальної кори, передньої 

цингулярної кори, мигдалин; як вторинний дефект — ворожа атрибуція, яка 

виникає при гностичних розладах, мнестичних розладах, недостатності 

інтелекту, недостатності комунікативних навичок, дезадаптації; як третинний 

симптом — негативна компенсаторна перебудова функціонування мозку по 

принципу патологічного гомеостазу та адикції.  

Агресивна поведінка як первинний дефект ураження префронтальної 

кори виникає внаслідок порушення функції програмування, регуляції та 

контролю психічної діяльності [4; 8]. В усіх випадках при ураженні чолових 

ділянок відбувається домінування системи активації агресії (підкіркові 

відділи) над системою гальмування (пригнічення).  

При дисфункції орбіто-фронтальної частини префронтальної кори 

таким особам необхідно навчитися утримувати увагу на перебігу власних 

психічних процесів та актуалізувати самообмеження. В їхній побут долучити 

діяльність, яка тренує увагу і виробляє навик вчасності та доцільності дії, 

розвиток стійкості уваги, формування стриманості. Акцент робити на 

медитаціях «Зосередження».  

При дисфункції вентро-медіальної частини префронтальної кори таким 

особам необхідно повернути Его та совість, нормалізувати завищену 

самооцінку, сформувати усвідомленість власних емоцій та почуттів інших 

людей, розвивати емпатію. Практикувати медитацію на «Співпереживання», 

робота з обличчями людей, рольові ігри з відображенням фрустраційних 

ситуацій та пробути в ролі як «агресора» так і «жертви», написання творів 

про емоції, малювання та ліплення емоційних облич.  

При дисфункції дорсолатеральної частини префронтальної кори 

необхідно підвищити самооцінку, самосвідомість, довіру до самого себе та 

позитивне сприйняття власного образу «Я». Найкраще для цього підходить 



вправи для підсилення позитиву в Я-концепції. Практикувати медитацію на 

«Усвідомлення».  

При дисфункції латеральної (конвекситальної) частини префронтальної 

кори показана діяльність для зменшення довільності в руховій сфері (Йога, 

медитація на пропріорецепцію, формування «свідомої карти тіла»), 

трансформація деструктивних дій у вербальну площину.  

При дисфункції передньої цингулярної кори необхідно навчити 

усвідомлювати появу гніву, розширити репертуар поведінкових реакцій, 

розвинути емпатію та емоційність (нюансів у проявах емоцій). Для цього 

найкраще підходить медитація на «Присутність» (споглядання за всім 

оточуючим, за інтрапсихічною активністю, за тілесними процесами: дихання, 

серцебиття), «Співпереживання», робота над мімікою перед дзеркалом, 

аналіз емоцій інших людей, долати емоційне застрявання (інертність) на 

проблемній ситуації.  

При ураженні мигдалин – двобічне ураження скроневих ділянок 

(синдром Клювера-Бьюсі) необхідно лікувати причину (нейроінфекції, 

паразити, травми, метаболічні порушення), яка призвела до ураження, а 

також сформувати критичність до довільних дій і власного безстрашшя.  

Агресивність як вторинний дефект ураження проявляється ворожою 

атрибуцією (оцінка ситуації та подій як ворожих), яка виникає внаслідок 

гностичних розладів, мнестичних розладів, недостатності інтелекту, 

недостатності комунікативних (вербальні і невербальні) навичок, 

дезадаптації. Агресія виступає індикатором невирішеної важливої проблеми 

чи невдоволення якоїсь життєвої потреби, реакція на авторитарний стиль 

управління, гіпоопіку (відчуття покинутості), нереалізованих потреб у 

любові і визнанні [8]. Найчастіше причина буває в оточуючих (сім’я, 

колектив, референтна група, суспільство). Для подолання диз’юнктивних 

тенденцій у міжособистісних відносинах проводилася групова робота із 

воїнами та їхніми сім’ями, де відпрацьовувалися навички антиципації та 

навички взаємодії. 

Агресивність як третинний симптомокомплекс з негативною 

компенсаторною перебудовою формується за принципом патологічного 

гомеостазу та адикції [10]. При стресових ситуаціях відбуваються позитивні 

компенсаторні перебудови: перехід з інтрапсихічного в екстрапсихічне. 

Завдання нейропсихолога – зменшити активність центру задоволення завдяки 

налагодженню зв’язку між префронтальною корою та прилеглим ядром. Ця 

терапевтична задача досягається за допомогою формування мисленнєвої 

культури і критичного внутрішнього мовлення. Найголовнішим є розірвати 

сформовані зв'язки між проявом агресії і відчуттями задоволення, 



домінантності, власної значимості тощо. Це досягається за допомогою 

використання комплексної медитації («Безоб'єктна, Усвідомлення, 

Зосередження, Співпереживання»), коли короткотривале (ситуативне) 

відчуття щастя від агресії заміщується тривалим відчуттям стану щастя (зсув 

активності з правої півкулі мозку у ліву).  

При нейропсихологічній корекції необхідно враховувати 

функціональний стан гіпокампу. В осіб з нормальним або дещо збільшеним 

(асиметричність) гіпокампом не виникають посттравматичні розлади [10; 11]. 

Проте для них характерними є «холоднокровнісь» та «бездушність» у 

поведінці. Таких осіб варто навчити оцінювати всі прояви власної 

агресивності, підсилити почуття провини у випадку цілеспрямованої агресії 

на інших, навчити брати на себе відповідальність за свої вчинки, підвищити 

емпатійність (медитація на «Співпереживання»), сформувати навички 

соціальної компетенції (розширити репертуар вирішення проблемних 

ситуацій; надати знання соціальних ролей та їх моделей поведінки). Особи зі 

зменшеним гіпокампом проявляють агресивність через свою 

стресонестійкість, схильність відчувати почуття невдоволеності, вразливості 

[8; 10]. Цим особам необхідно зменшити надмірну чутливість негативного 

ставлення до себе, здійснити емоційну десенсибілізацію до сприйняття 

ситуацій як ворожих стосовно себе, розвинути усвідомленість всього спектру 

своїх емоцій та контроль над ними. Для цього найкраще підходять Йога 

(релаксаційні техніки: м’язова релаксація, глибоке дихання, візуальні 

образи), медитації, робота зі страхами (вербалізація страхів), рольові ігри та 

розстановки по Хеллінгеру.  

У рамках когнітивно-біхевіоріальної терапії ми використовували 

напрацювання всесвітньовідомих йогів Swami Vishnudevananda та Ballur 

Krishnamarchar Sundararaja Iyengar, для медитативних практик брали 

напрацювання тібетського буддизму Y.M. Rinpoche, медитативної 

нейробіології R.J Davidson, практичну нейронауку щастя R. Hanson, 

медитації долання стресу D. Penman і V. Burch [2; 5-7].  

Глибоке розуміння нейропсихологічних механізмів формування 

людської агресії дозволило нам подолати деструктивний аспект цього 

феномену на рівнях індивід-індивід та індивід-група.  

Апробація терапевтичної моделі нейропсихологічного підходу до 

реабілітації постраждалих учасників АТО дає підстави стверджувати про 

високу її ефективність та доцільність подальшого впровадження. Адже вона 

дозволяє за короткий термін подолати наслідки перенесених бойових 

психічних травм; відновити порушені/втрачені психічні функції до рівня, 

який дає змогу постраждалим комфортного буття в суспільстві; подолати 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Yongey+Mingyur+Rinpoche&search-alias=digital-text&field-author=Yongey+Mingyur+Rinpoche&sort=relevancerank
http://www.goodreads.com/author/show/304436.Richard_J_Davidson
http://www.amazon.com/Rick-Hanson/e/B002I5X2X2/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.bookdepository.com/author/Dr-Danny-Penman
http://www.bookdepository.com/author/Vidyamala-Burch


хронічні психопатологічні зміни особистості, які виникли внаслідок бойового 

стресу; сформувати навички розв’язування внутрішніх конфліктів і регуляції 

власних емоцій та почуттів; повернути втрачене відчуття стану щастя 

постраждалим учасникам АТО та їхнім сім’ям. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ АТО 

 

Вскоре после начала активных боевых действий проявился острый 

дефицит в профессиональных психологах, способных работать в 

экстремальных  условиях войны. Главной проблемой работы военного 

психолога оказалось не столько использовать полученные ранее знания, 

умения и навыки, сколько просто выжить в профессии, одновременно 

оставаясь адекватным сложившейся ситуации. Оказалось, что большинство 

доступных теоретических, методических и практических материалов по 

военной психологии были разработаны на основе опыта армий, воевавших на 

чужой территории. Ведущим мотивом такого бойца было – убивать («убей 

противника первым, иначе он убьет тебя»). В ходе АТО («донбасской» 

войны) со стороны ВСУ у украинских бойцов главным мотивом стало – 

защищать Родину. При этом понятие «родины» было очень личным, 

«своим» и «родным» (семья, дети, внуки, жены, родители). К тому же, этот 

мотив многократно усиливался особым состоянием «базального 

патриотизма» на индивидуальном и социальном уровне. Это существенно 

нивелировало всю работу психолога, переключая ее на этический и духовный 

уровень.  

В научно-практической литературе хорошо описана психология 

«захватчика», но четко не отражена психология «защитника». Очевидно 

потому, что таковая выходит далеко за рамки традиционной военной 

психологии. Редкое исключение представляет исследование Л.А. Китаева-

Смыка, проведенное в условиях реальных боевых действий «чеченской» 

войны между россиянами и чеченцами, где ему удалось побывать с обеих 

сторон в качестве психолога [1]. Не делая четких различий между 

«захватчиком» и «защитником», он в общем выделяет такие типы бойцов 

как: «старики», «дурашливые», «остервенелые», «сломавшиеся». Отдельно 

отмечая пассионарных (страстных) «героических» личностей, не 

преступающих норм военной морали, которые пойдут в мирную жизнь с 

чистой совестью, выделяются такие типы как: «неистовые воины», «искатели 

приключений», «победители страха», «профессионалы боя». Среди тех, у 

которых аморальность войны пробуждает пороки души, формирует страсть к 

преступлениям, нарушает их психические и физические способности без 



большого вреда другим, изнуряя их самих, выделяются «героические 

убийцы» и «мародеры-грабители», а также «гипер и гипосексуалы войны», 

«барышники войны», «посттравматики». Обобщая, Л.А. Китаев-Смык  

отмечает, что большинство приходящих с любых войн становятся людьми с 

пробужденными душами, преодолевшими страх, обретя отвагу, 

самоотверженность, стойкость характера. Они героически или просто честно 

выполняя свой долг. 

Вполне соглашаясь с данной типологией личности бойцов и исходя из 

нашего опыта «донбасской» войны можно отметить, что если психология 

«захватчика», выполняющего соответствующий приказ, представляет собой 

многотиповую структуру, то психология «защитника», защищающего свою 

землю и Родину, сводится только к одному типу – «патриот».  

С первых дней пребывания в воюющей армии ВСУ военному психологу 

пришлось принять следующие правила: все начинать с «нуля», отставив свои 

заслуги прошлой жизни; опираться лишь на жизненный и профессиональный 

опыт; сразу заявлять о себе как о практикующем психологе, а не 

«замполите»; для психолога все равны, независимо от должности и звания; 

четко понимать, что вы также и боец, имеющий боевое оружие, которое при 

необходимости надо уметь применить. 

В то же время, пришлось нарушить многие правила и принципы 

традиционной психологической практики, например, такие как: 

недирективность; невмешательство в личность клиента без его запроса; 

экологичность (не принимать на себя проблему клиента); позитивность и 

неагрессивность; «табу» на душу и все, что с ней связано и другие 

В ходе интенсивных боев наиболее часто задачей психолога было 

работа с теми, у кого ярко проявлялся боевой стресс, вплоть до аффективных 

и патологических признаков, а также работа с вынужденно отступившими с 

целью возвращения их на исходные позиции. 

После таких боев по внешним психологическим признакам бойцов 

можно было разделить на такие характерные группы и определить 

соответствующие направления работы: 

Ступорные - молчат, полностью или частично погружаются в себя в 

свои переживания боя. Редкие фразы, в основном по поводу своего страха, 

особенно когда на глазах разрывает твоего командира, когда позиции в упор 

расстреливаются танком и особенно, когда тот заезжает на позиции и 

начинает все крушить. Глаза перепуганные, на лице выражен страх, паника, 

беспомощность, на вопрос о самочувствии повторение одной фразы — 

«страшно, … страшно». На разговор не идут, говорят, — «может потом». 



Они наиболее тяжелые для психологической работы. Здесь наиболее 

вероятно возникновение посттравматического синдрома, поэтому нужен 

индивидуальный подход и кропотливая персональная работа с каждым в 

отдельности. 

Гиперактивные - много и постоянно говорят, в основном о личных 

впечатлениях обстоятельств боя. Особенный акцент делают на своих 

«подвигах». При этом стараются всячески фантазировать, приукрашивать 

свою роль и действия тем, как много они стреляли, при этом делая акцент на 

«много», а не «куда»; как быстро с выкрутасами они заскакивали в блиндаж 

или окоп во время взрыва, обращали внимание на товарищей и их 

неестественные позы и т.п. 

Все это нельзя было назвать осмыслением боя, а скорее способом 

выхода эмоций и чувств через «разговор о бое». 

В работе с ними важно сразу дать возможность как можно больше 

«выговорить бой», сбросив эмоциональное напряжение, не обращая 

внимание на наличие смысла, слушать любые фантазии, откровенный «треп» 

и пр. Делать это можно сразу же, пока боец еще «не вышел из боя». Важно 

помочь всем и каждому в отдельности завершить бой наиболее оптимальным 

образом. Главное, как бы фактически бой не закончился (победой, 

отступлением или даже поражением), его психологическое завершение для 

каждого бойца должно быть позитивным. 

Мыслящие (рациональные) — стараются как можно более адекватно 

осмыслить сам бой и все события, которые там имели место. Такие бойцы 

были наиболее эффективны в психологической работе, особенно, когда 

осмысление сопровождалось еще и рисунком, текстом или какой-то иной 

демонстрацией боя. 

При этом надо было четко понимать, что имеешь дело с только что 

разбуженным «зверем» в человеке, которому едва удалось избежать гибели и 

которого необходимо вернуть в бой, но уже более сильного и уверенного в 

себе. Но еще более важно, — предложить вариант обуздания этого «зверя» в 

дальнейшей жизни личности. Для этого, на первое место выступал духовный 

фактор патриотизма, личного достоинства, любви к своей семье и Родине. 

Только благодаря этому удавалось успешно завершать психологическую 

работу, находить аргументы вернуться на позиции и одновременно 

сохранить гуманное отношение к человеку как к личности. 

Большой проблемой психологической практики в ходе АТО стало 

взятие за основу наработок лишь традиционной психологии, 

ориентированной на работу с «болезнью» с использованием только 

зарубежного опыта и методик, созданных на основе опыта войн на чужой 



территории. Обобщая накопленный нами опыт психологической практики 

«донбасской» войны, можно сформулировать условия, позволяющие 

эффективно работать психологу на передовой и во второй линии. 

1. Наличие личного опыта нахождения «там». Но здесь важно не 

увлекаться и не забывать, что вы психолог, а не линейный боец. Ваше 

основное оружие — слово. Необходимо четко понимать, что в качестве 

«трехсотого» или еще хуже «двухсотого» психолог становится лишней 

обузой. И чтобы не стать «безвести пропавшим», необходимо лично для себя 

понимать и рефлексировать предел своего участия в бою. 

2. Война воспринимает лишь состоявшуюся личность психолога (в 

личностном, семейном, профессиональном и др. планах) и не принимает 

«туристов», дилетантов, «старых дев» и пр.  

3. Хорошо знать и беспрекословно выполнять правила нахождения на 

передовой, чтобы не быть там обузой и «белой вороной». 

4. Иметь личный опыт «одной жизни» с бойцами: дышать одним 

воздухом, есть из общего котла, спать в палатках и блиндажах, переживать 

одни события (например ранение или гибель товарищей) и т. п. Но при всем 

этом вы не должны быть «своим парнем», важно оставаться «другим», 

способным помочь понять истину.  

5. Иметь авторитет «нормального человека», способного понять 

другого , какой бы ни была заковыристой его жизненная и психологическая 

проблема, особенно та, которая проявилась в бою (при обстрелах). 

6. Работать «с чистого листа». Стараться не «давить на авторитет», а 

больше слушать и выходить на личностный контакт. Боец должен видеть 

перед собой достойную личность, способную его понять. Уметь «включать 

душу» в наиболее ответственные и драматические моменты. 

7. Не стараться самому «вещать», но, прежде всего, выслушать. Не 

пытаться «умничать», а максимально просто и осмысленно помогать искать 

суть проблемы. 

8. По возможности уходить от контекста «травмы» и «болезни», но 

формировать смысловые содержания развития здоровой и полноценной 

личности под влиянием той же «травмы» как нормального последствия 

критической ситуации (использовать эффект посттравматического роста). 

9. Главным в работе с личностью должен быть развивающий морально-

этический (духовный) мотив (защита Родины, близких и родных, 

отстаивание своего личного и национального достоинства). Показать бойцу, 

что после боя он получил возможность стать лучше (духовно богаче, сильнее 

смерти, укрепился духом и пр.). 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У сучасному світі неможливо обійтися без технологій. Своєю чергою, й 

політична діяльність набуває технологічності, коли наявний досвід, знання 

про те, як досягти бажаного результату, поєднуються з ефективним 

використанням владних ресурсів, здатністю прогнозувати діяльність, 

поведінку й ставлення людей. Технологізація політики здійснюється як 

спрямоване застосування áкторами засобів і методів прагматичного 

досягнення цілей. 

Політична технологія є сукупністю процедур, засобів, способів 

вирішення політичних завдань, які застосовуються у певному алгоритмі й 

спрямовані на найбільш оптимальну та ефективну реалізацію цілей та 

завдань політичного менеджменту (Л. Кочубей). Політична діяльність і 

технології діяльності як її конкретні прояви є системою з численними 

структурно-функціональними складовими і взаємозв’язками. 

Технологічний процес функціонує у різних системах взаємодії, зокрема 

у відносинах типу «суб’єкт — об’єкт». Результатом технологічного процесу є 

продукт діяльності. Це артефакт, який може бути матеріалізованим 

(наприклад, впровадження новітніх знань в реальний суспільний процес), або 

мати слабо формалізований символічний характер (посилення соціально-

політичного впливу, здобуття політичного авторитету, створення нового 

іміджу політика та ін.). 

Проте застосування технологій у політичних процесах має межі: а) 

часові (в межах окремої політичної кампанії); б) просторові (áктор, який 

застосовує технологію не може впливати на перебіг політичного процесу 

через його віддаленість; технологія для певного етносу є ефективною лише 

для нього); в) ресурсні (відсутність достатніх ресурсів зумовлює 

неможливість застосування певних технологій); г) дискретність політичного 



процесу; д) наявність неврахованих ступенів свободи об’єкта в конкретній 

ситуації; е) латентні чинники [2; 3; 4; 5].   

Технологія в широкому сенсі є інструментальним способом раціональної 

дії, який застосовується у будь-яких більш-менш формалізованих аспектах 

політичної діяльності. Політичні технології і практики є суспільно значущими, 

оскільки їхнє формування розгортається у соціальній дійсності й реалізується 

через взаємодію індивідів, соціальних спільнот і соціально-політичних 

інститутів. Технології є видом політичної активності áкторів, який 

характеризується боротьбою за статуси та ресурси соціуму, організацією, 

ієрархією і здійсненням політичної влади, розробленням і застосуванням 

засобів і методів політики. 

Зокрема, піддається технологізації лобістська політична діяльність, 

тобто діяльність з активного відстоювання своїх інтересів групами тиску 

(причому технологізується як легальний, так і тіньовий лобізм). Йдеться про 

лобізм президента, уряду, депутатський лобізм та ін. У країнах існують 

лобістські центри (юридичні фірми, консалтингові агентства і PR-агенції, 

відділи зі зв’язків із державними органами у великих міжнародних кампаніях 

тощо), які здійснюють цілеспрямований вплив на органи виконавчої, 

законодавчої влади. Методи лобіювання, завдяки яким здійснюється 

просування інтересів в органах державної влади, піддаються технологізації. 

Йдеться про методи лобістської діяльності, яка здійснюється у формі: а) 

інформаційних контактів, наприклад, методи усних, письмових (подача 

петицій), електронних та інших інформаційних контактів; інформація 

передається прямо й опосередковано; б) тиску (парламентський лобізм; 

політичні торги; тіньові неформальні групування і угоди; кампанії з обробки 

суспільної думки у засобах масової інформації, що здійснюється такими 

методами: громадська активність, мітинги, демонстрації, кримінальний тиск, 

шантаж і погрози, підкуп, обман, торги (наприклад, при прийнятті бюджету), 

звернення депутатів до уряду; в) обміну або укладання угоди (оборудки) [1]. 

Лобізм як суспільно-політичне явище здійснюється через різні технології 

лобістської діяльності, які реалізуються як у правовому полі, так і в 

нелегальному (так званий, нецивілізований лобізм). Наприклад, технології в 

контексті GR-діяльності (government relations), де лобізм є однією з функцій 

цієї діяльності. Government relations є спеціально організованою діяльністю з 

вибудовування відносин між різними суспільними групами (бізнес-

структурами, профспілками та ін.) і державою. Ця діяльність спирається на 

комунікацію, звернену від громадян «до політика», «політичної системи», 

«влади», «держави», «до конкретного державного службовця» тощо. 

Результатом GR-діяльності є зміна когнітивних, емоційних та 



поведінкових компонентів установок конкретного державного службовця під 

час взаємодії (прямої або опосередкованої) із суб’єктом GR-комунікації. GR-

діяльність є інструментом взаємодії з áкторами, які причетні до вироблення та 

прийняття політичних рішень, де ініціаторами комунікації виступають окремі 

громадяни, групи та суспільні організації, юридичні особи, представники 

бізнесу, а також представники самої політичної влади у випадку взаємодії 

всередині влади. Така діяльність містить збирання, обробку та аналіз 

інформації про діяльність уряду; підготовку і поширення інформації про 

позиції груп інтересів, які представляються; вплив на процеси прийняття 

політичних та адміністративних рішень. 

В іміджевих технологіях, наприклад, зі створення персонального іміджу 

політика зважають на такі аспекти: а) врахування диференційних відмінностей 

(уявлення про політика мають бути адекватними до уявлень соціуму щодо 

«добра» і «зла» та інших базових стереотипів); б) підкреслювання особистісних 

характеристик (використання засобів просування політика всередину 

сімейного кола, завдяки чому створюється враження про політика як «людини, 

такої як всі ми»); в) вписування політика в семіотичне уявлення про ідеального 

лідера (експлуатування тих характеристик особистості, які у масовій свідомості 

населення пов’язуються з поняттям лідерства як такого); г) вписування 

політика у семіотичну модель вже реалізованого лідера (прив’язка сучасного 

політика до символізації минулих популярних політиків); д) супутня 

символізація (ритуалізація політичних заходів, наприклад, парадів, зібрань, 

місця виступу та символізація автономних сфер іміджу, наприклад, одяг, 

зачіска, погляд); е) управління процесами масової комунікації (формуються 

політичні очікування населення за допомогою спін-докторів і PR-менеджерів 

створюють події, враховуючи те, що саме є цікавим не лише для цільових 

аудиторій, але й для самих мас-медіа); є) боротьба з чутками, наприклад, показ 

штучності створеного скандалу та явної зацікавленості в ньому його авторів 

[6]. 

Еверсійні політичні технології є соціально-політичною діяльністю, 

спрямованою на дестабілізацію політичної ситуації і зміну наявного 

політичного режиму (А. Гапич, Д. Лушников). Рубіж ХХ–ХХІ ст. позначений 

рядом «кольорових революцій», які є суттєво відмінними від Великої 

французької революції 1789 р. та буржуазної революції в Російській Імперії у 

лютому 1917 року. Головна особливість «кольорових революцій» — це 

декларована спрямованість на дотримання законності та чинних конституцій, 

що відрізняє їх від класичних революцій, спрямованих на зміну 

конституційного ладу. 

Дослідники визначають чинники, які сприяють застосуванню політичних 



технологій «кольорових революцій»: а) зовнішній тиск; б) де легітимація 

політичної влади; в) параліч вертикальної соціальної мобільності; г) 

суперечності всередині владної еліти; д) відсутність проекту майбутнього; е) 

опозиційна сила; є) нездатність політичної влади застосувати силу; ж) 

регіонально-етнічні суперечності; з) особиста унія бюрократів і політиків у 

правлячому класі; и) привід для революції — фальсифікація виборів або 

серйозна локальна катастрофа (С. Белковський, 2013 та ін.). 

Серед технологічних алгоритмів «кольорових революцій» вчені 

називають: а) виявлення потенціалу протестних груп; б) визначення 

опозиційних сил, які здатні стати рушійною силою революції; в) у 

воєнізованих молодіжних таборах здійснюється тренування так званих ударних 

сил революції; г) вибудовування ланцюга практичних цілей; д) забезпечення 

переваги політичної опозиції в електронних ЗМІ; є) використання видовищних 

заходів для активації протестних хвилювань; ж) приведення суспільства до 

стану анархії; з) управління революцією здійснюється фахівцями; и) із 

захопленням влади здійснення негласних чисток у держапараті [4; 5; 8; 9]. 

Політична технологія (як і технологія управлінська, соціальна) є 

системою жорстко скоординованих елементів: мета — процедури (правила) — 

технічні засоби — операції (дії) — мотиви (стимули). Це система 

цілеспрямованих, послідовних, завідомо ефективних дій, розрахованих на 

досягнення необхідного (заданого) політичного (а далі – й соціального) 

результату. Політична технологія містить: а) прийоми досягнення негайного, 

локального, короткочасного результату (тактика); б) прийоми здобування 

глибинного, глобального, тривалого ефекту (стратегія). Політичні технології 

алгоритмізують, структурують політичну діяльність людей, організацій, систем 

і тому можуть використовуватися багаторазово для розв’язання аналогічних 

політичних задач. Суб’єктами політичних технологій здебільшого вважається 

політична еліта, політичні лідери/керівники, партії, суспільні організації. 

Об’єктом впливу, зазвичай, є громадяни (їхня політична свідомість, поведінка 

та ін.) [6; 8]. 

У числі технологічних елементів політичної діяльності та управління 

також діють стихійно створені регулятори політичної поведінки (звичаї, 

мораль, традиції та ін.). Вони стверджують базові цінності соціуму і 

лишаються такими й тоді, коли цілеспрямовано використовуються áктором 

для реалізації власних інтересів. Найбільш поширеними є інформаційно-

комунікаційні (політична реклама, PR-технології), виборчі (політико-

електоральні), іміджеві технології політичної комунікації, технології 

управління соціально-політичними конфліктами, партійного брендингу та ін. 

Актуальними є розробки технологій у політичному сегменті так званої 



блогосфери (електронні щоденники, сайти, використання сучасних засобів 

інтернет-комунікації), управління процесами в екстремальних умовах 

політичної діяльності. 
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ДОВІРА У ВІДНОСИНАХ МІЖ КОМАНДИРОМ ТА ПІДЛЕГЛИМ 

ОСОБОВИМ СКЛАДОМ 



 

Почуття довіри виступає психологічним механізмом, який поєднує 

особистість і соціально-психологічне середовище в єдину систему, 

забезпечуючи формування адаптивного соціально-психологічного простору 

взаємин з ним [1]. 

Довіра є поширеним явищем в житті організації. Довіра дозволяє 

людям йти на ризик: «Де є довіра, є почуття, що інші не скористаються 

мною». Довіра ґрунтується на припущенні, що кожен знайде те, що очікує, а 

не те, чого боїться. Таким чином, компетентність і відповідальність – 

центральне місце в розумінні довіри. Поєднання цих ідей дає визначення 

міжособистісної довіри як ступінь, в якій людина впевнена і готова діяти на 

підставі слів, дії і рішень іншої [2]. Багато різних визначень довіри можна 

знайти в літературі організаційної поведінки, але всі вони звертаються до 

подібних, нематеріальних характеристик людської поведінки. Три описи 

довіри [3]:  

 Віра в чесність, характер і здібності лідера.  

 Взаємна віра в наміри і поведінки.  

 Впевненість у сумлінності, чесності довіреної особи.  

Хоча процеси керівництва можуть бути загальними для різних 

ситуацій, мабуть, найбільш важливими умовами для їх вивчення є зона 

бойових дій. Окрім вживання заходів примусу, що дозволяє керівникам 

впливати на підлеглих для досягнення цілей організації в бою. Цим 

механізмом є довіра; не просто покладання на лідера, але взаємна довіра між 

керівниками і підлеглими. Довіра, безсумнівно, є ключовим механізмом у 

всіх відносинах: міжособистісних, освітніх та організаційних. Однак, є 

критичною в армії, особливо в бойовій обстановці. Колишні військові 

керівники та дослідники припустили, що не буде ні лідера, ні ефективності 

підрозділу в бою за відсутності взаємної довіри між керівниками і 

підлеглими, а також між самими солдатам. Без такої довіри, накази можуть 

не бути повністю виконані і інтереси підрозділу не будуть поставлені вище за 

індивідуальні інтереси. 

Довіра підлеглих до своїх лідерів або сприйняття підлеглими лідерів 

визначає кількість впливу лідера, який підлеглі охоче прийматимуть. Це 

говорить про те, що довіра до лідера, визначає фактичний ступінь впливу, 

який лідер може здійснювати. Таким чином, довіра розвивається частково із 

взаємодій у відносинах, створюючи атмосферу співпраці і загальної 

взаємозалежності у відносинах і встановлюючи умови для її зростання.  

Довіра є особистим чинником. Лідери формують сприйняття довіри, 

демонструючи компетентність і характер. Компетентні лідери з хорошим 



характером, більш імовірно, будуть успішними у досягненні цілей 

організації, одночасно гарантуючи, що вони беруть на себе організаційні 

потреби і потреби підлеглих. Довіра посилюється також за рахунок 

створення спільної взаємозалежності у відносинах керівник – підлеглий. 

Бій може бути визначений як, так би мовити, соціальний акт на основі 

колективної діяльності, співробітництва та взаємної підтримки, згідно з яким 

кожен учасник спирається на іншого, і особливо на професіоналізм і 

керівництво командира. Командир повинен володіти декількома атрибутами і 

цінностями, такими як лідерство, особиста честь, здатність створювати 

взаємну довіру між командирами підрозділів і солдатами. Довіра солдатів до 

своїх командирів залежить від професійної здатності командира, його 

авторитету як джерела інформації та турботи і уваги, що він приділяє своїм 

підлеглим [4]. 

Насправді, професійна компетентність лідера є основним чинником 

лідерства, що, на думку солдат, зменшує їх стрес. Стрес як правило, знижує 

бойову мотивацію і в кінцевому підсумку може призвести до психіатричних 

захворювань. Військове командування також полегшується, коли фактичний 

командир вважається професіоналом для своїх підлеглих, оскільки його 

професіоналізм викликає авторитет. Підлеглі цінують професіоналів, 

визнають їх перевагу і приймають їх команду без коливань [4]. 

Інша важлива роль, яку лідер повинен взяти на себе полягає в тому, що 

командир є постачальником інформації для своїх підлеглих. Зв'язок і довіра 

між ними мають вирішальне значення, оскільки інформування солдатів про 

реальний стану справ під час бою допоможе зменшити страх, викликаний 

невідомістю. Оцінка і усвідомлення очікуваної зони бойових дій і сили 

противника здатні не тільки поліпшити впевненість солдата в собі як бійця, а 

й далі розвивати його бойову мотивацію, тому що таке знання знижує рівень 

невизначеності, який часто впливає на уявні страхи солдата в дії. 

Завдання лідера полягає у забезпеченні засвоєння мети і завдання 

конкретної операції своїми підлеглим. Інші обставини невизначеності, які 

можуть негативно позначитися на мотивації солдата або бойовому духу 

підрозділу, пов'язані з його терміном служби як на оперативному рівні, так і 

на професійному рівні [4].  

Командир є найважливішою сполучною ланкою між вищими 

ешелонами, які географічно віддалені від лінії фронту і його підлеглими, які 

повинні виконати покладені на них завдання. Командир підрозділу повинен 

переконатися, що такі завдання не наражають на небезпеку його людей, але в 

той же час виконуються. Для цього, перш ніж він матиме вплив, польовий 

командир повинен завоювати довіру своїх підлеглих. Це найкраще 



досягається, коли солдати в змозі ідентифікувати себе з їх командиром, з 

організаційними цінностями, які він повинен втілити і з місіями що він 

наказує виконати. 

Командир підрозділу досить часто також повинен продемонструвати 

своїм підлеглим, що він щиро піклується про них, їх фізичні і, досить часто, 

емоційні потреби. Дійсно, лідери повинні переконатися в тому, що вони 

піклуються про своїх солдатів, оскільки якщо солдати цінують це, то вони 

будуть більш ретельно виконувати свої обов'язки, і, як правило, без 

необхідності будь-якого нагляду. Це особливо той випадок, коли командир 

здатний забезпечити найкраще обладнання для свого підрозділу. Це 

демонструє, що лідер переконується в тому, що його підлеглі мають кращі 

шанси на виживання в бою завдяки їх реальній чи уявній технологічній 

перевазі над ворогом. Хоча, часто у солдатів бувають проблеми сприйняття 

важливості завдання їх підрозділу і, як наслідок, їх власних обов'язків, через 

відсутність необхідних засобів. Досить часто запевнення командиру 

підрозділу може бути недостатньо, тому що незалежно від того, наскільки 

логічними і зрозумілими можуть бути пояснення дефіциту, солдати будуть 

оцінювати свою роль і місію свого підрозділу лише на основі власних 

уявлень [4]. 

Офіцер повинен мати бездоганну чесність в словах і ділах. Солдати 

повинні довіряти командиру, оскільки в бою вони довіряють йому своє 

життя. За словами капітана Пітера Дж. Кілнера : «Деякі люди думають, 

чесність означає утримуватися від брехні. Вони мають рацію на 10 відсотків. 

Чесність – це більше, набагато більше, ніж просто не брехати. Це означає 

сказати всю правду, навіть якщо це завдасть болю вам або іншим. Це означає 

не дозволяти комусь вводити в оману або неправильно інформувати» [5].  

Солдати повинні бути часткою сильних і надійних команд для 

досягнення успіху в операціях, де індивідуальні потреби і бажання 

підпорядковані інтересам команди, якими б вони не були. Таким чином, 

чесність має унікальне значення для служби. Вона має величезне значення 

для довіри: солдат повинен довіряти кожному зі своїх товаришів, оскільки 

його життя може, в кінцевому рахунку, залежати від них. Всі форми обману і 

нечесності ставлять під сумнів, чи можна покластися на особу, що може 

нашкодити команді і ефективності операції.  

Всі командири відповідають за визначення і підтримання стандартів в 

армії прикладом особистої поведінки. Чесність також вимагає того, щоб ті, 

хто перебуває в позиції влади, на будь-якому рівні, встановлювали найвищі 

стандарти і були справедливі зі своїми підлеглими. Приклад лідера в 



особистій поведінці має важливе значення, і ця відповідальність зростає із 

підвищенням рангу. 

 Лідери будують сприйняття довіри, демонструючи компетентність і 

характер. Командир повинен володіти декількома атрибутами і цінностями, 

такими як лідерство, особиста честь, здатність створювати взаємну довіру 

між командирами підрозділів і солдатами.  

Довіра солдатів у своїх командирів залежить від професійної здатності 

командира, його авторитету як джерела інформації та турботи і уваги, що він 

приділяє своїм підлеглим. 
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СТРЕСОСТІЙКІСТЬ – ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

НАДІЙНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ-ЗВ’ЯЗКІВЦЯ 

В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

В умовах щоденної боротьби за незалежність та територіальну 

цілісність держави,- якісний та безперервний військовий зв’язок є безцінним. 

Гостро постає питання про професіоналізм військовослужбовців-зв’язківців, 

їхню здатність справлятися із зростаючим стресовим навантаженням, 

http://asqhdandl.org/uploads/3/4/6/3/34636479/trust.pdf


пов'язаним із забезпеченням зв’язку військ (сил) антитерористичної операції 

(далі - АТО) в бойових умовах. Професійна діяльність військовослужбовців-

зв’язківців вимагає високої швидкості розумових процесів, специфічної 

зосередженості, переключення та розподілу уваги, розвинених 

сенсомоторних навичок, високої нервово-психічної стійкості та 

мотивованості, адже якісний зв'язок – основа успішного управління 

військами.  

В умовах постійного дефіциту часу, високої динамічності та об’ємності 

інформації, що надходить з різних каналів зв’язку, - стан високої психічної 

напруженості військовослужбовців стає безперервно діючим фруструючим 

чинником службової діяльності. Враховуючи використання країною-

агресором удосконаленої новітньої військової техніки та озброєння, 

підступну тактику ведення бойових дій, військовослужбовці-зв’язківці 

практично не мають можливості зберегти фізичне та психічне здоров’я після 

виходу з театру бойових дій. 

Психічні розлади, що виникають внаслідок військових конфліктів, 

мають особливо тяжкі та сталі прояви [1, с.6-7]. Аналіз стану 

військовослужбовців-зв’язківців, які виконували службові обов’язки в зоні 

проведення АТО, доводить, що при значних психоемоційних навантаженнях, 

викликаних існуванням реальної вітальної загрози, вплив психогенних 

чинників викликає негативні зміни в структурі особистісних якостей та 

психічному стані військовослужбовців. Найбільш ураженою є емоційна 

сфера, після чого, враховуючи особистісні особливості військовослужбовців, 

порушується регуляція пізнавальної сфери та поведінки. 

Емоційні розлади обумовлені як об’єктивними, так і суб’єктивними 

(особистісними) причинами [2, с.17-18]. Низький рівень адаптаційних 

можливостей, і в першу чергу, низька стресостійкість – основна суб’єктивна 

причина, що викликає емоційні порушення військовослужбовців та 

призводить до зниження фізіологічної та психічної опірності в 

екстремальних умовах. 

Надійність діяльності військовослужбовця-зв’язківця – це властивість, 

що характеризує його здатність виконувати професійну діяльність протягом 

визначеного часу не лише при заданих умовах, але й з урахуванням 

ускладнення обстановки. Для цього зв’язківцю необхідні запас 

психофізіологічних резервів, високий рівень професіоналізму та 

стресостійкості. 

Чинниками, що обумовлюють необхідність високої стресостійкості 

військовослужбовців-зв’язківців, є: 



висока відповідальність за забезпечення безперервним зв’язком 

військ(сил) АТО;  

потреба у своєчасному забезпеченні інформацією про нагальну бойову 

обстановку в зоні проведення АТО; 

опосередкований характер взаємодії з ворогом; 

циклічний характер службової діяльності; 

різноманітність психологічних подразників під час бойових виїздів; 

порушення фізіологічного ритму функціонування психіки 

військовослужбовців, обумовлені специфікою службової діяльності та 

виконання бойових задач із грамотним застосуванням зброї та бойової 

техніки. 

Таким чином, стресостійкість оберігає військовослужбовця-зв’язківця 

від особистісної дезінтеграції, визначає його життєздатність і передбачає 

низький рівень особистісної тривожності, самоконтроль емоційно-вольової 

сфери, розвинену мотиваційну сферу. Вона є основою забезпечення його 

професійної надійності в умовах бойових дій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТОТАЛІТАРНОЇ СВІДОМОСТІ: ПІДХОДИ ДО 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ  

 

Актуальність проблеми.  Наслідки руйнівного впливу на свідомість, 

життя та поведінку людей  колишніх тоталітарних політичних режимів  

можна спостерігати й  десятиліття після їхнього зникнення.  На сьогодні 

актуальність дослідження закріплених в свідомості елементів ідеологічних 

констант не викликає сумнівів, оскільки в усіх країнах пострадянського 



простору питання декомунізації, прийняття людиноцентричної  ідеології 

наштовхується на нерозуміння й неприйняття частиною населення. Однією з 

можливих відповідей на питання, чому так відбувається й що лежить в основі  

психологічного спротиву, є гіпотеза щодо стійкої ідеологічно зафарбованої 

системи когнітивних елементів, як елементів тоталітарної свідомості. 

Ступінь розробленості проблеми. Термін «тоталітарна свідомість» 

часто використовується в контексті дослідження політичної тоталітарної 

культури (Г. Алмонд) [1, 364];  як складова, що  впливає  на утворення 

більшого порядку – політичну свідомість і суспільну свідомість (Д. 

Ольшанський) [3, 572]; як основу етнокультурного фундаменталізму 

(Брауделс) [2, 274]. Так, Брауделс  зазначає, що посттоталітарна реальність 

проявляється в часи смути, за наявності деяких складових: страждань, 

нещастя, ворогів, які оточують суспільство; минулого, яке сприймається як 

час національної гордості й гідності;  міфології героїчних битв та підкорень 

[2, 91]. Однак, в соціальній та політичній психології до сьогодні так і 

залишається малодослідженим вплив тоталітарної свідомості на якість життя, 

на життєвий вибір особистості, на її самореалізацію та самовизначення. 

Проблемою залишається також дослідження структури тоталітарної 

свідомості, вияв її когнітивних елементів, їх зв’язок з ціннісними 

утвореннями та плануванням майбутнього, вплив на свідомість й 

формування картини світу у процесі виховання наступного покоління та, 

власне, вживлення носіями тоталітарних когнітивних елементів у свідомість 

наступним поколінням (дітям та онукам). Саме тому ще більш актуальною 

виявляється проблема пост-тоталітарної свідомості, в якій простежується 

тяжіння до колективізму, як ознаки тоталітарного минулого, наявність 

соціально-культурної кризи та фрустраційної наповненості цілого покоління. 

Зберігається колективність мислення, колективні бажання, але втрачається 

колективний сенс існування індивіда як складової суспільства. Виходячи з 

поставлених проблем, слід зазначити, що дослідження впливу тоталітарної 

свідомості залишається актуальним й через десятиліття після розпаду 

радянської імперії. Це той глибинний шар масової суспільної свідомості, 

який потребує ґрунтовного вивчення задля більш глибокого розуміння 

хвороб сучасного українського суспільства і населення колишніх 

пострадянських країн.  
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АДАПТАЦІЯ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, 

ЯКІ ПОВЕРНУЛИСЬ ІЗ ЗОНИ БОЙОВИХ ДІЙ  

 

Актуальність дослідження проблеми соціально-психологічної адаптації 

військових, які повернулися із зони бойових дій, зумовлена необхідністю 

розробки ефективних технологій психологічної підтримки як військових, так 

і цивільного оточення, спрямованої на взаємну інтеграцію усіх суб’єктів 

взаємодії у цивільному житті.  

Проблема адаптації військових до мирного життя стоїть гостро у всіх 

країнах, які тією чи іншою мірою залучені до збройних конфліктів, оскільки 

будь-яка війна несе для суспільства і безпосередні, і відстрочені наслідки : 

ціннісно-смислові та моральні девіації учасників [3;16], їх негативні психічні 

стани (дезадаптація, зниження опірності організму, нервово-психічне 

перенапруження тощо) [6;9], перехід сформованих негативних психічних 

станів у посттравматичні стресові розлади [1;2;7;8;12;15], які можуть 

виникати через місяці та навіть роки. Ретельне вивчення цього процесу 

пов’язане ще й з необхідністю вирішення проблем ставлення суспільства до 

учасників бойових дій; вивчення ролі соціального оточення в процесі 

реабілітації; дослідження впливу на цих осіб соціально-правових норм 

регулювання їхньої поведінки в суспільстві.  



Наше дослідження ґрунтується на методології інтерсуб’єктного 

підходу, в межах якого соціально-психологічна адаптація 

військовослужбовця, який повернувся із зони бойових дій, вивчається як 

складний діалектичний процес встановлення динамічної рівноваги у системі 

взаємин особистості демобілізованого з цивільним соціальним оточенням. По 

суті, йдеться про процес перегляду і переосмислення суб’єктом з частковою 

чи повною відмовою від норм і способів поведінки, соціальних ролей, а 

також від окремих адаптивних механізмів, їх комплексів та стратегій, які 

виправдовували себе і були ефективними в особливих умовах несення 

військової служби, але заважають в мирному житті. Є потреба у  пошуку 

нових особистісних ресурсів для включення у цивільне життя. Це можуть 

бути несуперечливі, узгоджені уявлення про мирне життя, про себе та інших 

в ньому, визначеність емоційно-ціннісного ставлення особистості до явищ 

цивільного життя, переживання стану самоствердження, 

самоактуалізованості, безконфліктне продуктивне виконання діяльності 

(професійної, сімейних ролей тощо), задоволеність основних соціальних 

потреб.  

Цей процес супроводжується трансформаціями на всіх рівнях 

функціонування як індивідуального (особистість військовослужбовця), так і 

групового (цивільного оточення) суб’єктів взаємодії та творенням 

інтерсуб’єктного адаптаційного соціально-психологічного простору. Пошук 

шляхів і ресурсів досягнення суб’єктами динамічної рівноваги у системі їх 

взаємин відбувається як в інтрасуб’єктному (в свідомості окремих суб’єктів), 

так і в інтерсуб’єктному планах.  

В даному дослідженні особливості процесу соціально-психологічної 

адаптації аналізуються на рівні особистості військовослужбовця, складових 

його самосвідомості в період адаптування до цивільного життя. Ступінь 

гармонійності/конфліктності протікання адаптаційного процесу 

військовослужбовця, поза усіма зовнішніми чинниками, багато в чому 

зумовлений особливостями пережитих військовослужбовцем станів 

психічної напруги, особливостями самоусвідомлення та продуктивністю 

засобів саморегуляції, з якими він включається у мирне життя. Тому з метою 

з’ясування особистісних чинників та особливостей перебігу соціально-

психологічної адаптації українських військовослужбовців, які повернулися із 

зони бойових дій зі сходу країни, було здійснене емпіричне дослідження, 

проведене в липні-серпні 2016 року на базі рекреаційно-оздоровчого 

комплексу м.Хирів Львівської області (Україна). В ньому взяли участь 110 

військовослужбовців (середній вік 32,4 років), демобілізованих з лав 

Збройних сил України, які проходили за програму психологічної реабілітації.  



Методичний інструментарій дослідження становили психодіагностичні 

методики, які було дібрано відповідно двох основних критеріїв: валідність і 

невеликий обсяг стимульного матеріалу з метою уникнення стомлюваності 

досліджуваних, які перебувають у реабілітаційному закладі. Для вивчення 

особливостей соціально-психологічної адаптації досліджуваних 

застосовувались: методика шкалованої самооцінки ПФС [4], методика «Хто 

я?» [5]. шкала загальної самоефективності Р. Шварцера, М. Єрусалема в 

адаптації В.Г.Ромека [10], опитувальник визначення рівня стресу [13], 

методика вивчення ціннісної структури масової свідомості Р. Інглхарта в 

модифікації М.С. Яницького [11], методика «Короткий індекс 

самоактуалізації» [14]. 

За результатами дослідження зазначимо наступне. У системі 

ідентичностей досліджуваних переважну більшість (63%) категорій 

становлять соціальні, що, відповідно, свідчить про важливість соціальних 

відносин для побудови системи ідентичності особистості демобілізованого. 

На основі контент-аналізу самоописів досліджуваних військовослужбовців у 

структурі їх соціальної ідентичності було виокремлено статеву, родинну, 

громадянсько-суспільну, патріотичну, професійну та релігійну 

самоідентифікації.  

Найбільш вираженою (20,6%) є самокатегоризація себе як захисника і 

носія бойового досвіду (категорії «боєць», «захисник»). Крім того, значне 

місце посідає родинна і громадянсько-суспільна ідентифікації, що можна 

інтерпретувати як важливість сім’ї, усвідомлення себе насамперед членом 

родинної спільноти і спільноти «український народ». Ці самоідентифікації 

відображають провідні цінності бійців, які виступали мотивами при 

виконанні обов’язку по захисту своєї країни («захистити сім’ю, дітей», 

«щоб додому не прийшла війна»). Представленість особистісної ідентичності, 

яка передбачає усвідомлення власних якостей, має в досліджуваних значні 

відмінності. Лише 25% опитаних бійців дали повні самоописи, при цьому 

більшість їхніх позицій можна віднести до особистісної ідентичності; решта 

досліджуваних надали неповні самоописи, в яких представлені виключно 

соціальні категорії. Виявлено, що особистісні самохарактеристики 

досліджуваних мають переважно позитивну модальність. Опитані 

усвідомлюють себе як людей активних, ініціативних, комунікабельних, 

стійких.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що уявлення про себе 

більшості досліджуваних когнітивно спрощені, включають переважно 

соціальні ролі, мають позитивну модальність. Остання є сприятливою 

передумовою успішної соціально-психологічної адаптації, але, з іншого боку, 



невисокий рівень самоусвідомлення військовослужбовців ускладнює 

адаптаційний процес. 

Аналіз кількісних показників оцінки самоефективності та переживання 

досліджуваними стресу свідчить про те, що істотна частина демобілізованих 

бійців за сукупністю показників афективного компоненту знаходиться в стані 

дезадаптації. Так, переважна більшість демобілізованих бійців (65%) оцінили 

власну самоефективність досить високо, більшість з них (75%) ефективно 

долає стрес, про що свідчать низький (35%) або середній рівні переживання 

стресу (40%). Водночас, частина опитаних відзначились високим рівнем 

стресу (25%) і низьким рівнем віри у власну самоефективність (20%). 

Опитані схильні давати досить високу оцінку власного 

психофізіологічного стану. Зокрема, високо оцінюються власне самопочуття, 

пізнавальна активність (задоволеність і зацікавленість в активному 

соціально-психологічному навчанні, оволодінні методами самопізнання, 

самоусвідомлення, саморегуляції в рамках реабілітаційних заходів). Високі 

показники зацікавленості у навчанні можна розглядати як активний намір 

змінити власну позицію у соціальному просторі, і як прагнення покращити 

форми взаємодії з соціальним оточенням. Водночас, частина досліджуваних 

(15%-20%) характеризуються низькими або нижче середнього показниками 

психофізіологічного стану, що виявляються у низькому рівні активності, 

настрою, самопочуття, пізнавальних потреб і свідчать про складнощі 

соціально-психологічної адаптації. 

Ієрархічний порядок системи ціннісних орієнтацій демобілізованих 

(згідно з трирівневою моделлю ціннісної системи особистості М.С. 

Яницького) заданий наступним співвідношенням цінностей: 1) цінності 

соціалізації; 2) цінності адаптації; 3) цінності індивідуалізації. Домінування 

орієнтації на цінності соціалізації можна інтерпретувати як значущість 

цінностей сім’ї, соціального визнання і кар’єри. Наступною за значущістю 

для опитаних є орієнтація на цінності адаптації, а саме на порядок, здоров’я, 

матеріальний достаток. Цінності незалежності, саморозвитку, самореалізації, 

свободи (орієнтація на індивідуалізацію) є найменш вираженою у структурі 

ціннісних орієнтацій демобілізованих. 

Аналіз кількісних показників переживання самоактуалізованості 

свідчать про те, що переважна більшість демобілізованих бійців 

характеризуються середнім рівнем самоактуалізованості (у 90% опитаних). 

Отримані результати дають підстави для висновку про те, що для 

досліджуваних характерним є прагнення найбільш повно виявити і розвинути 

власні особистісні можливості. Це один з найбільш потужних мотиваційних 

чинників їх соціальної поведінки в період адаптації до мирного життя. 



Вважаємо, що цей показник соціально-психологічної адаптації 

демобілізованих є результуючою всіх адаптаційних тенденцій особистості при 

переході до мирного життя. Саме пошук і «доступ» до власних психологічних 

ресурсів дасть можливість особистості осягнути сенс свого існування поза 

війною, реалізувавшись у тих професійних, громадських, сімейних ролях, що 

відповідають автентиці самої особистості, її внутрішнім інтенціям і 

прагненням. 

Одним із критеріїв соціальної адаптації є безконфліктне продуктивне 

виконання різних видів діяльності (професійної, сімейних ролей тощо), 

задоволеність основних соціальних потреб особистості. Для визначення цих 

показників виявлялася оцінка досліджуваними власної активності щодо: 

власної соціальної успішності, включеності у взаємини з оточуючими, 

включеності у професійну діяльність. Так, самооцінка складових власної 

активності більшості досліджуваних та її результативності є досить високою. 

Водночас виокремлюється група військовослужбовців, показники яких 

знаходяться на низькому рівні (від 15% до 25% опитаних). Це свідчить про 

неоднорідність групи військовослужбовців, що повернулися із зони бойових 

дій, значні індивідуальні відмінності у процесі їх адаптації до мирного життя. 

Саме ця група потребує найбільшої уваги психологів в процесі їх 

психологічної реабілітації.  

На основі факторного аналізу емпіричних даних, отриманих за 

визначеними показниками соціально-психологічної адаптації 

військовослужбовців, що повернулися із зони бойових дій, до матриці 

первинних ознак досліджуваного явища було застосовано метод факторного 

аналізу. Було виявлено 6 факторів із сумарним факторним навантаженням 

81%, якісний зміст яких зумовлює особливості перебігу соціально-

психологічної адаптації досліджуваних. Найбільш потужний перший фактор 

(охоплює 32% загальної дисперсії ознак) пов'язаний з конотаціями 

успішності в соціально-професійній діяльності та у взаєминах з соціальним 

оточенням. Оскільки для 54% опитаних характерні саме ці конотації, можемо 

припускати, що для половини опитаних актуальним є регулятивний 

поведінково-діяльнісний вимір адаптаційного процесу. Другий фактор (14% 

дисперсії) інтерпретовано як „задоволення від активного навчання”. Специфіка 

поєднання психодіагностичних показників у даній факторній структурі 

вирізняється високим рівнем задоволення досліджуваних від діяльності, в яку 

вони включені в рамках реабілітаційних заходів (активне соціально-

психологічне навчання, методи самопізнання, самоусвідомлення, саморегуляції 

тощо). Тенденції включення у навчання з метою самозмін характерні для 21% 

опитаних. Третій фактор (13% загальної дисперсії) - „стратегії соціальної 



самоідентифікації” - характеризується високою виразністю маркерів 

соціальної ідентичності (37% опитаних). Четвертий фактор (9%) - 

«стресогенна самоефективність, орієнтація на порядок, здоров’я та 

матеріальний достаток»: для 27% опитаних актуальними є орієнтації на 

цінності адаптації та оцінки результативності власної активності 

(самоефективність), слідування яким вимагає великої емоційної напруги. 

П’ятий біполярний фактор (7%) - «опора на себе – опора на зовнішні сили» -  

відображає дихотомію у сприйнятті власних орієнтацій на цінності 

індивідуалізації (свободи, самореалізації і терпимості) як опори на себе 

(суб’єктність), з одного боку, з іншого – як пошук опори на зовнішні сили поза 

власними ресурсами. Полюс індивідуалізації за даним фактором характерний 

для 13% опитаних, інший полюс – для 21%. Шостий уніполярний фактор (7% 

дисперсії) - «цінності особистісного становлення і соціалізації» (42% 

опитаних)- виражає тенденцію інтеграції соціальних цінностей у систему 

власної ідентичності. 

Вторинна факторизація тих структур, які були виявлені в ході 

процедури факторного аналізу, дозволила конкретизувати суперечливості, 

що спостерігаються в процесі соціально-психологічної адаптації 

демобілізованих із зони бойових дій. Так, найбільш актуальною 

суперечністю (перший фактор) в адаптації демобілізованих до мирного життя 

є, з одного боку, прагнення підтвердити власні можливості і здатність до 

самоефективності (що завжди вимагає значних психічних сил і емоційного 

напруження), а з іншого боку, - прагнення зберегти свою особистісно-

соціальну тотожність. Іншою суперечністю є протиріччя між соціальною 

пристосованістю, влаштованістю в основних сферах взаємин з оточенням (у 

сім’ї, професії) та прагнення до самозмін. Остання суперечність у процесі 

соціально-психологічної адаптації демобілізованих полягає, на наш погляд, в 

двох несумісних тенденціях – прагненні реалізувати власну суб’єктність 

поряд з відчуттям узалежненості, нормативності життя. Прискіпливіший 

погляд на ці суперечності приводить нас до висновку, що основний вододіл у 

процесі соціально-психологічної адаптації демобілізованих проходить на 

межі «суб’єктної активності на рівні процесів самосвідомості – суб’єктної 

активності на рівні соціальної взаємодії», що зумовлює всі складнощі у 

досліджуваному явищі. 

Таким чином, процес соціально-психологічної адаптації 

демобілізованих військовослужбовців до цивільного життя можна 

охарактеризувати як суперечливий. Його основу складає конфлікт між 

потребами й тенденціями реалізації власних інтересів, прагнень і 

нормативністю та усталеністю канонів цивільного життя.  Особливості цього 



процесу  полягають, з одного боку, в тенденції активно, дієво врегульовувати 

власне життя, спираючись переважно на ресурси власної особистості, а з 

іншого - у прагненні змін і пошукові опори у оточенні. Отже, для успішної 

адаптації осіб, демобілізованих після участі у бойових діях, перспективною 

бачимо таку систему психологічної допомоги, яка передбачала б оптимізацію 

їх взаємин принаймні з найближчим соціальним оточенням (сім’єю, родиною, 

друзями, професійною спільнотою), а також  соціалізації останніх в якості 

дієвих агентів гармонійної інтеграції демобілізованих у цивільне життя.  
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