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КОНЦЕПЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У статті представлено концепцію психологічного консультування 

фахівців екстремального профілю діяльності. Визначено основні 

психологічні утруднення, які інтегровані у три категорії: інтимно-

особистісні, екзистенціальні та проблеми професійного розвитку. Розроблено 

стратегію та психотехнологію консультування фахівців, що мають різні 

проблеми. Оцінка ефективності запропонованої технології консультування 

довела, що у сфері міжособистих стосунків відбулася оптимізація зовнішніх 

та внутрішніх аспектів взаємин; у емоційній сфері – підвищення 

стресостійкості, емоційного тонусу та комфортності; послаблення 

депресивної, астенічної, посттравматичної симптоматики; у когнітивній 

сфері – підвищення загальної конструктивності, гармонійності особистості; 

збільшення кількості використання конструктивних стратегій подолання 

стресу; у поведінковій сфері – оптимізація локусу контролю, агресивності, 

організації та перебігу життєвого процесу. 

Ключові слова: психологічне консультування, фахівці екстремального 

профілю, психологічні утруднення, запити, психотехнології. 
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PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF POSTSTRESS 

PERSONALITY DEVELOPMENT OF UKRAINIAN FORCED MIGRANTS 

WITH UIDP STATUS 

 



На репрезентативній вибірці 102 українських внутрішньо переміщених 

цивільних осіб з Донбасу доведено, що існують статистично значущі 

відмінності між індивідами, які відвідують та не відвідують зону 

антитерористичної операцiї (високий і низький Донбас-індекс відвідин – 

емпірично встановлені частотні показники відвідування свого житла в АТО) 

та їх диспозиційними рисами (Велика п’ятірка), прийняттям себе, 

впевненістю в самоефективності, благополуччям (психологічне і 

суб’єктивне), а також позитивно виразними ознаками психологічного 

здоров’я. Показано, що в цілому в обставинах непідвладних людині в 

цивільних осіб з низьким Донбас-індексом, пасивна копінг-стратегія 

“уникнення” перетворюється в специфічно активну опанувальну поведінку та 

є предиктором позитивних постстресових особистісних змін.  

Надійність результатів забезпечено різноманіттям застосованих 

діагностичних методів. Дослідження відкриває новий підхід до оцінювання 

соціальної якості процесів внутрішньої масової вимушеної міграції в Україні 

через її відображення на показниках особистісного розвитку. 

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи України (ВПО), воєнно-

міграційний стрес, впевненість в собі, Донбас-індекс, зона 

антитерористичної операцiї (АТО), копінг-стратегії, постстресовий 

особистісний розвиток. 
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ЗАВЖДИ ВИННА: КРИТИКА ВЛАДИ ЯК ДЖЕРЕЛО 

ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ 

 

За результатами опитування 525 респондентів показано, що важливим 

чинником оцінки громадянами політичних подій та діяльності влади є 

афективно забарвлені ставлення. Політика і влада виявляються 

привабливими й легкодоступними об’єктами емоційно напруженої уваги. 

Негативна оцінка влади, зокрема, зумовила поліпшення настрою в частини 

респондентів. Зроблено висновок про критичні оцінки влади як стабільне 

джерело психологічного комфорту. 

Ключові слова: ставлення до влади, критична оцінка влади, протестні 

настрої, емоційна розрядка, психологічний комфорт.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО РОСІЯН УКРАЇНСЬКОЮ 

МОЛОДДЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

У статті наведені основні положення щодо сутності поняття «етнічний 

стереотип», визначаються механізми впливу етнічного стереотипу на 

міжетнічну комунікацію. Розкриваються психологічні особливості  

сприйняття образу росіян українською молоддю та ставлення до нього. 

Представлено результати емпіричного дослідження, яке виявляє тип 

етнічної ідентичності української молоді та особливості вираженості 

гетеростереотипів щодо росіян, виявлено основні комунікативні установки. 

Досліджено зв’язки типу етнічної ідентичності з побудовою образів 

представників іншої етнічної групи, а також етнічної ідентичності у 

формуванні етнічного стереотипу та комунікативних установок. 

Ключові слова: етнос, етнічна ідентичність, етнічні стереотипи, 

ставлення, сприймання, міжкультурна комунікація, українська молодь. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ЧЛЕНІВ РОДИН 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН БІЙЦЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

У ЗОНІ АТО 

 

За результатами інтерв`ювання військових психологів, учасників АТО та 

капеланів (13 осіб) на тему сімейних проблем у родинах військовослужбовців 

учасників АТО та шляхів їх вирішення, окреслено найбільш поширені 

проблеми в родинних стосунках на різних етапах виконання службово-



бойового завдання в зоні АТО (підготовка до відправлення, власне 

перебування в АТО та після повернення додому), запропоновано можливі 

мінімальні заходи для їх вирішення і запобігання. 

Ключові слова: АТО, родина військовослужбовця, сім`я учасника АТО, 

соціально-психологічна підтримка, морально-психологічний стан 

військовослужбовця, сімейні стосунки, комбатанти. 
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ІСТОРИЧНИЙ МІФОДИЗАЙН ЯК ПСИХОТЕХНОЛОГІЯ 

СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ: БАЗОВІ 

ПОСТУЛАТИ, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА МІФОТВОРЕННЯ 

 

У статті проаналізовано базові постулати та завдання історичного 

міфодизайну як прикладної психотехнології ідеологічного менеджменту 

медіареальності. Представлено приклади застосування цієї психотехнології у 

практиці сучасної інформаційно-психологічної війни. Запропоновано 

структуру перетворення історичних подій та фактів на міфи. 

Ключові слова: інформаційно-психологічна війна, міфодизайн, 

психотехнології, міф, медіареальність, ідеологічний менеджмент. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CONSUMER BEHAVIOR AT 

THE STAGE OF DISPOSAL OF CONSUMPTION GOODS 

 

Стаття присвячена узагальненню відомостей про етап позбавлення від 

товарів споживання у структурі споживчого циклу та аналізу психологічних 

особливостей поведінки споживачів на даному етапі, зокрема виявленню 



психологічних детермінант що обумовлюють вибір різних форм позбавлення 

від ужитого. 

Ключові слова: споживча поведінка, позбавлення від товарів 

споживання, утилізація, накопичення. 

 

 

Коваленко А. Б. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

завідувачка кафедри соціальної психології, д.психол.н., професор  

Безверха К. С. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

факультет психології, аспірантка кафедри соціальної психології 

 

МОДИФІКАЦІЯ ОПИТУВАЛЬНИКА СОЦІАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

У статті представлено модифікацію Опитувальника соціальної 

ідентичності на українській вибірці. Опитувальник включає питання, які 

враховують особливості вибірки досліджуваних, а саме молоді та людей 

старшого віку. В основу покладено теоретичні та практичні розробки О. В. 

Васькової, а також С. Костареллі, Р. М. Чала. Опитувальник соціальної 

ідентичності включає 37 питань та додаткове питання щодо приналежності 

до значущої групи. Здійснено модифікацію питань і апробацію 

опитувальника відповідно до процедури. Методика підлягала перевірці на 

надійність (метод розщеплення або автономних частин, альфа Кронбаха), 

виявлення внутрішньої структури та виокремлення шкал (факторний аналіз); 

шкали перевірені на внутрішню узгодженість. За допомогою факторного 

аналізу підтверджена конструктна валідність. Опитувальник стандартизовано 

за допомогою обчислення процентильних рангів, нормалізації Z-балів та 

надання значень станайнів відповідних рівнів. В апробації опитувальника 

взяв участь 201 респондент, віком від 18 до 56 років. 

Ключові слова: соціальна ідентичність, опитувальник, модифікація, 

надійність, валідність, стандартизація. 
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АНАЛІЗ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ У 

ПЕРІОД ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ (НА ПРИКЛАДІ ГРОМАДЯН 

УКРАЇНИ ТА ІЗРАЇЛЮ) 

 

Стаття присвячена аналізу ціннісно-смислової сфери українців та 

ізраїльтян. В обох вибірках спостерігається переважання осіб з низьким 

рівнем осмисленості життя. Для українців найважливішими у зв’язку 

благополуччя з осмисленістю життя є соціальна помітність, соціальне 

схвалення та позитивні соціальні судження. Найвище обидві вибірки цінують 

стосунки з людьми, духовність та контроль над життям. Маловажливими для 

обох груп досліджуваних виявилися суспільне визнання та стосунки з 

ідеальними об’єктами. Для українців тілесність та безтурботність, а також  

відповідальність перед соціумом виявилися дещо більш цінними, ніж для 

ізраїльтян, які вище оцінюють індивідуальну свободу.  

Ключові слова: ціннісно-смислова сфера, ціннісні орієнтації, 

смисложиттєві орієнтації, осмисленість життя, суб’єктивне 

благополуччя. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ 

 

Стаття висвітлює деякі наукові підходи щодо розуміння феномену 

соціального статусу особистості та містить бачення даного поняття з позицій 

різних суспільних наук (психологія, соціологія, філософія, педагогіка тощо). 

Ключові слова: соціальний статус, соціальна роль, особистість, 

позиція, ранг, привілеї, обов'язки, престиж, ієрархія, адаптація. 
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діяльності військ, к.психол.н.  



 

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ЗОНІ 

ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 

У статті розглядаються особливості оцінювання морально-

психологічного стану особового складу з метою забезпечення командирів 

об’єктивною інформацією щодо рівня сформованості морально-

психологічної спроможності особового складу виконувати завдання за 

призначенням. 

Ключові слова: морально-психологічний стан, морально-психологічне 

забезпечення, рівень готовності, оцінні компоненти морально-

психологічного стану, антитерористична операція. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПЕРФЕКЦІОНІСТСЬКИХ 

НАСТАНОВ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ ОФІЦЕРА 

 

В статті розглянуто особливості впливу перфекціоністських настанов на 

розвиток професійної ідентичності особистості сучасного офіцера. Показано, 

що розвиток професійної ідентичності офіцера з високим рівнем 

перфекціонізму супроводжуватиметься проявами у нього низької 

самооцінки, мотивації уникнення невдач, ситуативної тривожності, 

розбіжностями між реальним рівнем цілей і високими ідеалами, домаганнями 

й оцінкою власних можливостей, нереалістичних вимогах до себе й колег. 

Такі особистісні риси офіцера заважатимуть становленню активної та стійкої 

професійної ідентичності, що заважатиме розвитку диференційованого 

професійного «Я-образу» з подальшим наближенням його до ідеального 

шляхом усвідомленого особистісно-професійного розвитку. 

Ключові слова: особистість, перфекціонізм, професійна ідентичність, 

офіцер, воєнно-професійна діяльність. 
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ВЕБ-КВЕСТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ 

МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Стаття присвячена проблемі розвитку медіакомпетентності молоді. 

Авторами проаналізовано основні підходи до розуміння медіакомпетентності 

та медіаграмотності, визначено відмінності між ними. Запропоновано модель 

медіакомпетентності  та окреслено можливі напрями її розвитку методами 

активного навчання. Розглянуто особливості використання веб-квесту як 

інструменту розвитку медіакомпетентності. Авторами описано процедуру 

розробки та основні структурні компоненти  веб-квесту, визначено потенціал 

даного методу для формування мотивації студентів. Окреслено перспективи 

використання веб-квестів в освітній практиці та тренінговій роботі. 

 Ключові слова: медіакомпетентність, медіаграмотність, веб-квест, 

методи активного навчання, гейміфікація. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF PERSONS 

WHO SUFFER FROM MILITARY AGGRESSION 

 

Статтю присвячено соціально-психологічній реабілітації особистості, 

що постраждала від наслідків воєнної травми. Визначено послідовні етапи, з 

яких складається процес реабілітації: підготовчий, основний і 

підтримувальний, на кожному з яких запропоновано використовувати 

відповідні технології та техніки. Запропоновано чотири взаємопов’язані 

вектори відновлення особистості: персональний, інструментальний, 



просторовий, часовий. Персональний вектор спрямований на відновлення 

особистісної цілісності та збалансованості; інструментальний – на 

відновлення самоефективності, самореалізованості; просторовий – на 

зростання комунікативної компетентності; часовий – на відновлення 

цінностей, пошук нових життєвих орієнтирів і сенсів. 

Ключові слова: соціально-психологічна реабілітація, особистість, 

воєнна травма, технології реабілітації, вектори відновлення. 
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Taras Shevchenko Kiev National University of Kyiv, Doctor of Science in 
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CHARACTERISTIC OF FORMING HYPOTHESIS SOLUTION  IN 

THE POLITICAL THINKING PROCESS 

 

 У статті розглядаються особливості політичного мислення на етапі 

висування гіпотези. Йдеться про когнітивний, операційний та регулівно-

особистісний компоненти мисленнєвої діяльності політичного áктора. 

Ключові слова: політичне мислення, етапи процесу мислення, гіпотеза 

здогадка, компоненти політичного мислення. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ  ПСИХОТРАВМИ  В 

ДІТЕЙ 

 

У статті розглядаються теоретичні підходи до вивчення проблеми 

психотравмуючих подій та їх впливу на особистість. У науковій літературі 

досі не існує єдиного підходу до розуміння феномену психотравми і її впливу 

на особистість дитини. Стаття присвячена аналізу існуючих визначень 

психотравми і підходів до її вивчення. 

Ключові слова: психотравма, симптоми психотравми, стрес, наслідки 

стресу, ПТСР, класифікатором DSM-V, психотравма в дітей. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР ТА ПІДГОТОВКА 

ПЕРЕГОВОРНИКІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 

 

На підставі аналізу професійне важливих психологічних якостей та 

умінь поліцейських парламентерів запропоновано комплекс методів їх 

психологічної діагностики. Апробація комплексу показала, що необхідні 

якості та уміння у працівників Національної поліції та курсантів ВНЗ МВС 

розвинені на середньому рівні. Майбутні парламентери мають необхідні 

задатки, але їх необхідно розвивати та вдосконалювати в процесі спеціальної 

підготовки, що імітує типові ситуації діяльності працівників діалогової 

поліції. 

Ключові слова: переговорна компетентність, діалогова поліція, 

діагностика та розвиток професійно важливих психологічних якостей та 

умінь, антикризові переговори. 
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ОСОБИСТІСНІ ДЕФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

МАНІПУЛЯТИВНОГО ТИПУ 

 

Актуальність дослідження психології маніпуляції знаходяться на 

перехресті мети та способів її досягнення особою з потребовим 

використанням суб’єктів та об’єктів взаємодії. Типовість маніпулятивних 

ситуацій є передумовою появи та закріплення психологічних рис, які 

характеризують маніпулятивний тип особистості. 

Аналіз наукової літератури, яка описує риси характеру особи 

маніпулятивного типу показав обшир характеристик такої особистості. Так, 

Ф. Перлз підкреслює проблему внутрішньо особистісного конфлікту особи 

маніпулятивного типу, яка проявляється у сумнівах стосовно себе та 

підвищеної підозрілості до людей. Е. Шостром вважає, що сучасний 

маніпулятор розкрився в орієнтації на ринок, коли людина – це річ, про яку 

треба багато знати якою потрібно вміти керувати. Дослідники Е. Берн, 

В. Глассер визначили, що типовою поведінкою особистості маніпулятивного 

типу яка уникає інтимності та ускладнень у стосунках є ритуальність. Також 

маніпулятор є лабільним та поводиться залежно від поведінки суб’єкта 

впливу та обставин. Так невпевнених у своїх діях людей, маніпулятор 

використовує з позиці «невтручання» та досягає цілей за допомогою удаваній 

своїй зовнішній безпорадності. Активний маніпулятор повністю 

використовує безпорадність особистості, із задоволенням панує над нею, 

прагнучи зробити її максимально залежною від себе. 



Маніпуляція як вид впливу характеризується активністю ініціатора до 

об’єкта (одиничного, сукупного) як до засобу досягнення власних цілей, 

прагненням отримати односторонній виграш, обов’язковим прихованим 

характером впливу, використанням психологічних прийомів (спонуканням, 

мотиваційним привнесенням і т. д.), майстерністю в здійсненні 

маніпулятивних дій, обліком і використанням як особистісних особливостей 

адресата, так і соціально-психологічних характеристик ситуації.  

Певного психологічного змісту набуває поведінка особистості 

маніпулятивного типу в середовищі де мета взаємодії передбачає виконання 

службових обов’язків, визначена ієрархія, регламентація спілкування тощо.  

Дослідники Е. Зеєр, Є. Клімов вказують, що конкретна технологія, яка 

засвоєна суб’єктом, консервується у психіці, постійно видається – стає 

звичною та «привчає» особистість застосовувати інтеріоризовані техніки в 

життєвих ситуаціях, які цього не потребують. Традиції теоретичного аналізу 

деформації особистості у сфері взаємодії «людина – не нормальна людина» 

розширюють сферу досліджень, у якій розглядається поведінка особистості 

маніпулятивного типу. Наукові пошуки зосереджені навколо причин, умов, 

показників, стадій розвитку, напрямків  профілактики та корекції, соціально-

психологічних наслідків деформації особистості як для військовослужбовця, 

так і для його соціального оточення. Предметом цих досліджень є різновид 

ненормативної поведінки, який негативно оцінюється соціальним 

середовищем і виявляється у сферах правопорушень, корупції, хабарництва 

тощо. Особливість деформації особистості військовослужбовців 

маніпулятивного типу сформульована Ю. Александровим, С. Безносовим, 

О. Петренком в контексті принципу «використання ресурсів» (у висновках С. 

Безносова сформульована як чинник деформації особистості), як результат – 

предметне ставлення до людей. Ця особливість поведінки 

військовослужбовців прихована загальною метою професійної діяльності 

особистості та проявляється у формальній заорганізованості підлеглих, 

створенні ілюзії «некомпетентності безперспективних» та перспективності 

«потрібних» людей. Типовими деформованими рисами особистості 

маніпулятивного типу є ораторська манірність, цинізм, зухвалість, 

жорсткість, менторство, стереотипність, шаблонність, ритуальність тощо. 

Дослідник С. Безносов для пояснення структури  деформації особистості 

обґрунтовує доцільність термінології «інтеріоризація», «засвоєння», 

«консервація». Встановлено, що психологічним механізмом взаємовпливу 

деформованої особистості маніпулятивного типу виступають процеси: 

уподібнення, ідентифікації, зараження, навіювання, зрощування. Особливе 

значення має самооцінка деформованої особистості маніпулятивного типу, 



яка суттєво впливає на її спілкування у процесі розвитку професійних 

стереотипів.  

Таким чином, теоретично визначені показники деформації особистості 

військовослужбовця маніпулятивного типу потребують емпіричної перевірки 

та концептуального аналізу. 
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ПСИХОЛОГІЧНА  РЕАБІЛІТАЦІЯ  ЯК САМОСТІЙНА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ В  ПСИХОЛОГІЇ 

 

Сучасні уявлення  про психологічні наслідки військових подій, що 

відбуваються  на сході  України  традиційно розглядаються  в вітчизняній   

психологічній  літературі в  двох напрямах. Перший  з них має на увазі 

вплив  цих наслідків на ефективність  діяльності військових в зоні 

ведення  антитерористичної операції  ( АТО), другий - збереження 

психічного здоров’я та повернення до військової служби тих осіб, що 

перенесли травматичний  стрес в зоні  ведення бойових дій.  Реалії життя 

сьогодні  є такими, які свідчать про те, що в Україні з’явилась нова 

соціальна група  - учасники АТО - соціальний  статус  яких до кінця  не 

визначено, що негативно  впливає на процес їх  ефективної соціально-

психологічної реабілітації. Існуюча сьогодні  в українському суспільстві 

система заходів  по реабілітації учасників  АТО  носить фрагментарний  

характер. Результатом цього є невдоволеність цієї категорії осіб своїм 

статусом в  суспільстві, побутовою невлаштованістю та психологічним 

благополуччям.  

Назріла необхідність теоретичного осмислення та практичної 

розробки моделі  саме психологічної реабілітації учасників  АТО , 

виокремлення її складових, висвітлення  загального та  відмінного її  від 

таких понять, як медична і психічна, професійна та соціальна 

реабілітація.  Існуючі  визначення  психологічної реабілітації не наводять 

чіткого розмежування між цими поняттями. Так, в деяких працях під 

психологічною реабілітацією розуміється  «система заходів, 

здійснюваних суб’єктами психологічної роботи, спрямованих на 

відновлення  або компенсацію  порушених психічних функцій …. , 



психічних утворень (певних навичок та умінь), деструктивних 

особистісних змін і системи відносин учасників АТО»[1,с.400]. З 

наведеного визначення не зрозуміло які саме спеціалісти є « суб’єктами 

психологічної роботи», тому  що сьогодні  спостерігається експресія  

волонтерського руху на фоні недостатньої кількості досвідчених 

професіоналів в області  екстремальної та кризової психології, які  б мали 

відповідну  підготовку для  роботи з стрес-асоційованими особистісними  

розладами. Чітко  не  відокремлені  різновиди реабілітаційного процесу 

не дають змогу розробити послідовно виписаних  протокольних 

документів  для  проведення тренінгових програм,  починаючи з медичної 

реабілітації і закінчуючи соціальною; не дозволяють сформувати 

мультидисциплінарні професійні команди, що спеціалізуються на 

менеджменті психологічної травми, в тому числі і в умовах ведення  

локальних військових конфліктів. 

Безперечно, психологічна реабілітація несе в собі  функції  

психотерапії, але розвиваючись  як  самостійна дисципліна, вона повинна  

базуватись на  засадах екзистенційної психології і  бути спрямованою на 

пошук людиною ціннісно-смислового буття та духовного начала. Саме 

духовність є необхідною умовою  і могутнім чинником психічного 

здоров’я, душевної гармонії,  самоактуалізації, повноцінних соціальних 

зв’язків ( А. Адлер, К. Хорні, Е. Еріксон, В.Франкл). Безумовними  

наслідками орієнтації людини на духовне буде реорганізація її життєвого 

світу, переоцінювання  ціннос-тей, зміна спрямованості, реорганізація 

досвіду, ставлень до світу, інших людей, до Вічного та минущого, життя і 

смерті [2].  
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Психологічна стійкість є складною і ємкою якістю особистості, в якій  

об'єднано комплекс здібностей, широке коло різнорівневих аспектів. На 

передній план виходять такі аспекти психологічної стійкості: 

- стійкість, стабільність; 

- врівноваженість, пропорційність. 

Під стійкістю розуміють здатність протистояти труднощам, зберігати 

постійний (досить високий) рівень настрою. Стійкість проявляється в 

подоланні труднощів, здатності зберігати віру в себе, бути впевненим у собі, 

власних можливостях, як здатність до ефективної психічної саморегуляції. 

Стабільність проявляється в збереженні здатності особистості 

функціонувати, здійснювати управління, розвиватися, адаптуватися. 

Одна зі сторін стійкості - прихильність обраним ідеалам і цілям. 

Стійкість можлива, якщо є екзистенційна визначеність. Екзистенційна 

невизначеність - відсутність переживання задоволення своїх основних 

потреб, незадоволеність самореалізацією, відсутність сенсу життя, 

відсутність привабливих життєвих цілей.  

Для більшості людей основними є потреби в самореалізації, 

самовираженні, самоствердженні. Названі потреби належать до вищих 

потреб. Для частини людей основні потреби обмежені і забезпечуються 

потребами в безпеці, потребами в прийнятті іншими людьми. 

Стійкість також проявляється в постійному, досить високому рівні 

настрою. Здатність зберігати постійний рівень настрою і активності, бути 

чуйним, чутливим до різних аспектів життя, мати різнобічні інтереси, 

уникати спрощеності в цінностях, цілях і прагненнях - також важлива 

складова психологічної стійкості.  

Стійкість передбачає сукупність адаптаційних процесів, інтегрованість 

особистості в сенсі збереження узгодженості основних функцій особистості, 

стабільності їхнього виконання. Стабільність виконання не обов'язково 

передбачає стабільність структури функцій, а в першу чергу передбачає її 

достатню гнучкість. 

Знижена стійкість призводить до того, що, опинившись у ситуації 

ризику (ситуації випробувань, ситуації втрат) людина долає її з негативними 

наслідками для психічного та соматичного здоров'я, для особистісного 

розвитку, для сформованих міжособистісних відносин.  

Стабільність, як складову психологічної стійкості, не слід розуміти як 

застиглість. В стабільність входить стабільність функціонування, надійність 



у професійній діяльності. Для психологічної стійкості особистості необхідна 

здатність до саморозвитку, формування власної індивідуальності. [4:89] 

Врівноваженість - співмірність сили реагування, активності поведінки 

силі подразнення, значенням події (величиною позитивних або негативних 

наслідків, до яких він може призвести). Опірність - це здатність до опору 

тому, що обмежує свободу поведінки, свободу вибору. 

Психологічну стійкість слід розглядати як відповідність, рівновагу 

сталості і мінливості особистості. Йдеться про сталість головних життєвих 

принципів і цілей, домінуючих мотивів, способів поведінки, реагування в 

типових та екстремальних ситуаціях.  

Мінливість проявляється в динаміці мотивів, появі нових способів 

поведінки, пошуку нових способів діяльності, виробленню нових форм 

реагування на ситуації. При такому розгляді в основі психологічної стійкості 

особистості є гармонійна єдність сталості особистості та динамічності, які 

доповнюють одне одного.  

На фундаменті постійності вибудовується життєвий шлях особистості, 

без нього неможливе досягнення цілей життя. Динамічність і пристосовність 

особистості найтіснішим чином пов'язані з самим розвитком та існуванням 

особистості. Розвиток неможливий без змін, які відбуваються в окремих 

сферах особистості і в особистості в цілому, вони обумовлені як 

внутрішньою динамікою, так і зовнішніми впливами. 

Врівноваженість - здатність співставляти рівень напруження з ресурсами 

своєї психіки і організму. Рівень напруги завжди обумовлений не тільки 

зовнішніми обставинами, але і їхньою суб'єктивної інтерпретацією, оцінкою. 

Врівноваженість як складова психологічної стійкості проявляється в 

здатності мінімізувати зовнішній негативний вплив, в здатності утримувати 

внутрішню напругу в прийнятних межах [3; 28]. 

Врівноваженість - це також можливість уникати крайнощів в силі 

відгуку на зовнішні події. Тобто, бути чуйним, чутливим до різних аспектів 

життя, небайдужим, з одного боку, і не реагувати занадто сильно, з 

підвищеною збудливістю, з іншого. 

У психологічній стійкості важливим є ще один аспект - співмірність 

приємних і неприємних відчуттів, які зливаються в чуттєвому тоні, 

співмірність між відчуттями задоволеності, благополуччя і переживаннями 

радості, щастя, з одного боку, і відчуттями незадоволеності досягнутим, 

недосконалістю в справах, в собі, почуттями смутку і печалі, стражданнями - 

з іншого. Без тих і інших навряд чи можливо відчуття повноти життя, її 

змістовної наповненості. 



Знижена стійкість і врівноваженість призводять до виникненню станів 

ризику (стресових станів, фрустрації).  

Опірність - це здатність до супротиву тому, що обмежує свободу 

поведінки, свободу вибору, як в окремих рішеннях, так і у виборі способу 

життя в цілому. Найважливішою стороною опірності є індивідуальна і 

особиста самодостатність.  

Слід зазначити, що поняття психологічної стійкості належить до 

особистості в цілому і трактується як базова (цілісна) характеристика, як 

властивість особистості, як рухливий рівноважний стан системи особистості, 

який здатний успішно протистояти негативним (екстремальним) чинникам 

(умовам), які можуть негативно впливати на його психічне та фізичне 

здоров’я особистості, її працездатність. 

Таким чином, психологічна стійкість - це якість особистості, окремими 

аспектами якої є стійкість, врівноваженість, опірність, які дозволяють 

особистості протидіяти життєвим труднощам, зберігати здоров'я і 

працездатність в різних екстремальних ситуаціях. 
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МОДЕЛЬ БОЙОВОГО СТРЕСУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА 

ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ  



 

Діяльність військовослужбовців в умовах бойового стресу є нормою для 

їх професійної діяльності та проблемою для їх фізіологічного та психічного 

здоров’я [1].  

Дослідженнями стресових станів встановлено, що близько 80% 

військовослужбовців в бойових умовах знаходяться в стані бойового стресу. 

98% з учасників бойових дій потребують кваліфікованої підтримки і 

допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів. Скривають психічні 

проблеми та ніколи не отримували відповідної допомоги  75% комбатантів. 

Соромляться або заважають виявленню психічних проблем  93% 

військовослужбовців [2].  

Наші дослідження показують, що мають неповні клінічні прояви ПТСР 

8% військовослужбовців, наявність ПТСР встановлена у 19% бійців.  

Серед поранених військових мають неповні клінічні прояви ПТСР  13% 

осіб, наявність ПТСР встановлена у 46% бійців.  

Для організації роботи з корекції бойового стресу та його наслідками 

потрібно мати його модель (Рис. 1).  

Шляхи корекції та долання бойового стресу пропонується об’єднати в 

три етапи, а саме: етап підготовки до бойової діяльності, корекція бойового 

стресу під час її здійснення, а також після завершення діяльності в бойових 

умовах.  

Таким чином, проблема бойового стресу, є актуальним завданням теорії 

та практики психологічної та психотерапевтичної роботи фахівців 

сучасності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУ PROQOL-"PROFESSIONAL QUALITY OF 

LIFE SCALE" ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРИННОГО ТРАВМАТИЧНОГО 

СТРЕСУ У ПСИХОЛОГІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РОБОТІ З ПЕРВИННО 

ПОСТРАЖДАЛИМИ 

 

 Починаючи з початку 2014 року на території України різко 

збільшилася кількість осіб, які отримали Первинну Травму. Первинна Травма 

- безпосереднє переживання людиною загрози поранення або свого життя 

безпосередньо або реальне свідчення того, як поранення або втрати життя 

піддається інша людина. Кількість первинно постраждалих зажадало 

активної і напруженої роботи психологів, рятувальників і волонтерів. 

Активна допомога тим, хто пережив первинну травму позначилася на 

людях, які професійно або на волонтерських засадах, були залучені до 

процесу допомоги, появою великої кількості симптомів, в числі яких були 

страхи, підвищена тривожність, зміна світосприйняття, флешбеки про робочі 

бесіди із особами, котрі перенесли первинну травму. Тренінги «Перша 

Психологічна Допомога», які проводилися і проводяться для навчання, як 

населення, так і професіоналів прийомам першої психологічної допомоги, 

виявили групу, що зверталась за допомогою з подібними симптомами. 

Симптоматика тих, що зверталися, відрізнялася від стандартних симптомів 

емоційного вигорання: стомлюваність і пасивність [2, с.32]. Так як симптоми, 

що з’явилися: страх, тривожність, зміна світосприйняття, флешбеки про 

робочі бесіди з особами, котрі перенесли первинну травму, практично завжди 

були пов'язані з різким збільшенням робочої активності з початку 2014 року, 

що зажадало різкого збільшення контактів з первинно постраждалими в 

результаті військових дій на Сході Україна (учасники АТО, ВПЛ), було 

припущено наявність у звертаються феномена Вторинного Травматичного 

Стресу [5, с.85] [6, с.190] [2,с.32] [8, с.61]. Вторинний Травматичний Стрес 

(STS / ВТС) Figley [6, с.190] – це природні послідовні поведінки і емоції, 

вироблені знанням про трагічну подію, пережиту значущим іншим або із-за 



допомоги або бажання допомогти травматизованій  людині. Вторинний 

травматичний стрес виникає через занадто сильну ідентифікацію 

допомогаючого з пережившими первинну травму, особливості сприйняття 

допомагаючого, наявності у допомагаючого особистого травматичного 

досвіду подібного досвіду первинно травмованого. 

Виділяють Три основні області (domain) реакцій /симптомів ВТС 

[6,с.190], [5, с.86]: 

1.Індікатори психологічного дистресу або дисфункції 2. Зміни в 

когнітивній схемі.3.Порушення в стосунках. Діагностика Вторинного 

Травматичного Стресу досі в Україні ніколи не проводилася і саме поняття 

«Вторинний Травматичний Стрес» є новим для української психології. Для 

діагностики було вирішено використовувати тест ProQOL- "Professional 

Quality of Life Scale" одного з класиків цього підходу - Beth Hudnall Stamm [6, 

с.190,193,198] [7, с.12] . Попервах версія тесту створена в кінці 1990-х років в 

США. При тестуванні і аналізі результатів використовувався Мануал тесту 

2010 року [7,с.1-78]. Валідность і надійність тесту підтверджується більш ніж 

200 науковими дослідженнями [7, с.13]. Тест використовується в роботі 

рятувальників США для самодіагностики власного стану при роботі з 

первинно постраждалими [6, с.198]. 

Для використання тесту було отримано дозвіл на використання і 

переклад тесту у автора. Тест складається з 30 питань: 25 прямих і 5 

зворотніх. Тест діагностує три показника: 1.Задоволення співчуття 

(Compassion Satisfaction) 2.Вигорання (Burnout) 3.Вторичний Травматичний 

Стрес (Compassion Fatique / Secondary Trauma) . Задоволення Співчуття - 

задоволення, яке людина отримує з можливості робити свою роботу добре і з 

допомогою інших. Вигорання - почуття безпорадності і складнощів в роботі 

або в тому, щоб робити свою роботу ефективно. Вторинний Травматичний 

Стрес - пов'язаний з роботою Вторинної Експозиції з людьми, які пережили 

екстремальну або травматичну стресову подію [7, с.10,12]. У первісному 

дослідженні роботи тесту використовувалася група з 14 осіб - психологи, які 

беруть участь в роботі ДСНС України. Були проведені розрахунки згідно 

мануалу тесту [7, с.16,17] за всіма трьома шкалами. Проводився переклад 

сирих балів у стандартні Z-показники і переклад в нормалізовані t-показники 

для отримання результатів тесту. Перша шкала «Задоволення співчуття»: 

критичні значення незадоволеності роботою менше 40 були виявлені у 3х 

учасників. Друга шкала «Вигорання»: позитивних значень відсутності 

вигоряння немає ні у одного учасника (менше 18), дев'ять учасників показали 

середні значення t-показника вигоряння (від 4 до 57), три випробовуваних 

показали високі значення t-показника вигоряння (більше 57). третя шкала 



«Вторинний Травматичний Cтрес »: 4 людини з t-показниками нижче 

середнього значення для наявності стресу (менше 43), 7 осіб мають середні t-

показники (від 43 до 57), причому значення вище 50 в цьому інтервалі 

показали 4 учасника, критичні ж значення t-показника наявності Вторинного 

Травматичного Стресу виявлені у 4-х осіб (понад 57). Отримані первинні дані 

підтверджують необхідність подальшої апробації тесту ProQOL- "Professional 

Quality of Life Scale" для українських умов і впровадження його для роботи 

рятувальників, волонтерів, респондентів. Одним з факторів ризику для 

психологів є занадто велика ідентифікація себе з первинно травмованими [1, 

с.39], в ряді випадків до цього часу у психологів і фахівців допомагаючих 

професій є поширене переконання про необхідність ідентифікації себе з 

первинно постраждалими для надання їм дієвої допомоги. В наявності 

відсутність знань про феномен Вторинного Травматичного Стресу, 

необхідного розуміння обов'язкового відстеження свого власного стану після 

зустрічі з потерпілим, відсутністю необхідних для самоопитування тестів, 

технологій і навичок. І безумовне відсутність навчання технікам 

разідентіфікаціі себе з первинно постраждалими, таким, наприклад, як 

техніки НЛП для роботи з наслідками травмуючих подій [1, с.39]. Створення 

необхідної бази для діагностики і корекції дозволить якісно поліпшити стан 

психологів, які працюють з первинно постраждалими. 
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Специфіка виконання посадових завдань працівниками правоохоронних 

органів, зокрема поліції в багатьох аспектах приводить до соціальних 

передумов виникнення багатьох психологічних розладів, названих у 

нозологічній класифікації. Відповідно  нозологічної  систематики серед 

психічних розладів є: афективні психози; психогенії (реактивні стани, 

неврози); психопатії (розлади особистості) та акцентуації особистості [1]. 

Попри специфіку екстремальності професійних завдань правоохоронців в 

зоні АТО, простежується описана вченими типова зумовленість їх поведінки 

і реакцій індивідуально-психологічними домінуючими поведінковими 

установками та спричинює стресовий вплив на поліцейських при виконанні 

службово-бойових завдань у зоні АТО [2, с.12]. 

Стандартні причини надзвичайних ситуацій у поліцейському 

середовищі, такі як недостатня психологічна підготовка працівників поліції; 

негативні емоційні переживання, накопичення негативізму, розчарування; 

недосконалість професіограмних параметрів, відсутність інтеріоризованих 

тактик дій при кризі створюють психологічний катастрофізм  діяльності  в 

реальних  умовах зони АТО, починаючи від комунікативних бар’єрів взаємин 

з людьми інших світоглядних орієнтирів, і аж до прийняття радикальних 

рішень без можливої консультації чи підтримки. Висновки вчених – 



дослідників про те, що найбільш вираженим спектром нозологій 

психологічних порушень у працівників правоохоронних органів залишається 

професійний стрес [3,с.23-27] в гібридності військового конфлікту на Сході 

України фаталізуються такою ж гібридною невизначеністю та внутрішнім 

почуттям постійної загрози особистому здоров’ю чи навіть життю. 

Враховуючи, що ціннісно-смислова сфера особистостей, що пройшли крізь 

воєнні дії, вже ніколи не буде такою, як цивільних, позаяк в тих умовах 

кожного дня військовослужбовці зіштовхуються з необхідністю робити 

вибір, що може коштувати їм життя [1, с.60], в поєднанні з нашими 

прикладними узагальненнями наштовхують на думку про ймовірну появу 

абсолютно нових маловивчених нозологічних особливостей психологічних 

травм війни як у всіх учасників - військовослужбовців загалом, так і у 

працівників поліції зокрема. 

Таким чином, нозології психологічних травм війни специфічні тим, що з 

одного боку визначаються типовими індивідуально-психологічними 

властивостями, а з іншого боку, можуть мати нестандартну етіологію на 

грунті цінностей та ідеалів, скоректованих пережитими ними обставинами, 

на що необхідно коректно зважати в організації реабілітаційних заходів для 

їх повернення до нормального психологічного стану. 
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ЗНАЧЕННЯ КОПІНГ-РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ 
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Згідно статистики, кожен п’ятий учасник бойових дій при відсутності 

будь-яких фізичних пошкоджень страждає нервово-психічним розладом, а 

серед ранених – кожен третій [2]. Отже, дослідження індивідуальних ресурсів 

психологічного подолання стресу військовослужбовцями відносяться до 

числа актуальних та перспективних напрямків в психології діяльності і 

організаційній психології.  

Як показано в роботах В. Бодрова, Р. Лазаруса, Ю. Постилякової, 

Н. Сироти, В. Ялтонського та інших, успішність адаптації до життєвих 

стресорів визначається розвитком копінг-ресурсів. Низький їх розвиток 

сприяє формуванню пасивної дезадаптивної копінг-поведінки, соціальній 

ізоляції й розвитку посттравматичних розладів. Як зазначає К. Муздибаєв, 

навіть просто їх наявність забезпечує адаптивну функцію: надає впевненості 

людині, підтримує самоідентичність,  підкріплює самоповагу. Неволодіння 

стресовою ситуацією в основному  пов’язано з недостатньою кількістю та 

якістю ресурсів. 

Як правило, виділяють два великих класи ресурсів за локалізацією їх 

джерела: особистісні та ресурси середовища. Іноді їй називають 

психологічними й соціальними. Особистісні ресурси включають навики і 

здібності індивіда, а ресурси середовища відображають доступність 

інструментальної, моральної й емоційної допомоги з боку соціального 

оточення. Більш детальна класифікація не тільки ідентифікує конкретні 

ресурси, але і вказує на їх джерела.  

Проаналізувавши роботи К. Кожевникової, Т. Крюкової, Є. Петрової, 

можна виділити такі характерні риси копінг-ресурсів: 1) ресурс завжди 

усвідомлений, переведений з потенційного, неусвідомленого стану на рівень 

усвідомлення. Людина усвідомлює ефект того чи іншого ресурсу й надалі 

свідомо до нього вдається; 2) корисний ефект для подолання стресу. Якщо яка-

небудь можливість, характеристика суб'єкта може сприяти вирішенню ситуації, 

але не використовується, – вона не є ресурсом; 3) ресурси людини утворюють 

систему і тому можуть компенсуватися, взаємно замінюватися без істотних 



втрат для ефекту стрес-долання; 4) використання ресурсів індивідуально, 

варіативно, кожен ресурс відрізняється за силою (ефективністю дії) і частотою 

використання, що характеризує його в системі доступних ресурсів; 5) гнучкість, 

мінливість індивідуальної системи (ієрархії) ресурсів дозволяє людині 

використовувати різноманітні ресурси, що адекватні ситуації та мають 

необхідний ефект для подолання складної життєвої події; 6) місце, «вага» 

ресурсу серед інших. Одні ресурси використовуються в широкому спектрі 

складних життєвих ситуацій, інші – ситуативно-специфічно залежно від 

обставин [1]. 

Можна стверджувати, що критерії ефективності копінг-ресурсів 

пов’язані з благополуччям суб’єкта, зниженням рівня його невротизації, що 

виражається у зменшенні депресивності, тривожності, послаблення відчуття 

вразливості до стресу, підвищення соціальної активності. 

Тобто, копінг-ресурс – психологічний, фізіологічний, професійний 

резерв, який дозволяє достатньо ефективно справлятися з життєвими та 

професійними труднощами, протидіяти розвитку посттравматичних розладів.  
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ КОГНІТИВНО-

ПОВЕДІНКОВИХ МЕТОДІВ ПСИХОТЕРАПІЇ ТА EMDR 

ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ 

 

Збройний конфлікт породжує багато стресових ситуацій, котрі пов’язані 

із загрозою життю, насамперед, це стосується переселенців, учасників 

бойових дій, свідків бойових подій. Як наслідок кількість людей із 

симптомами посттравматичного стресового розладу (ПТСР) збільшується. 



Оскільки різні дослідження в контексті ефективності різних терапевтичних 

заходів ПТСР є іноді суперечливими, а дослідження і пошуки найбільш 

ефективного метода виправдано сучасними реаліями, то критичний аналіз 

проведених досліджень ефективності методів лікування ПТСР є вкрай 

актуальним.  

Когнітивно-поведінкові методи психотерапії та EMDR ефективні в 

лікуванні ПТСР у дорослих. Вони ефективніші, ніж усі інші методи 

психотерапії ПТСР. Люди, які проходили EMDR та TF-CBT мали кращу 

динаміку, ніж ті, які не проходили. Це доводить дієвість цих методів терапії. 

Є дані, які вказують, що методи психотерапії такі, як EMDR, TF-CBT та 

позатравма - фокусовані когнітивно-поведінкові підходи показують у його 

клієнтів однаково виражену позитивну динаміку відразу після закінчення 

сесій терапії. Також ряд досліджень посилаються до того, що EMDR та TF-

CBT більш ефективні в пролонгованій перспективі, зокрема впродовж від 1 

до 4 місяців після терапії, аніж позатравма-фокусовані когнітивно-

поведінкові методи психотерапії, що триває один місяць [1]. 

Окрім дорослих, TF-CBT ефективна у лікуванні дітей та підлітків з 

ПТСР. Діти та підлітки із симптомами «репереживання» та «уникання» 

мають більшу чутливість (афінність) до TF-CBT засобів [3]. У дітей і 

підлітків, які отримували цю психотерапію, зафіксовано менше симптомів 

ПТСР та показано меншу ймовірність встановлення діагнозу ПТСР. 

Протягом місяця після лікування у підлітків, в порівнянні з тими, хто взагалі 

не отримував цю психотерапію, спостерігалися позитивні зміни. Отже, TF-

CBT може бути більш ефективною за інші методи психотерапії. Однак, й досі 

відсутні докази ефективності психологічних методів лікування терміном 

один та понад один місяць [2]. 

Серед недоліків цього напрямку психотерапії: невалідність отриманих 

результатів із-за малої чисельності вибірок, недостатня якість досліджень, 

відсутність досліджень, які порівнювали би психотерапію із 

фармакологічними методами лікування ПТСР, пошук найбільш ефективного 

методу психотерапії, який і досі триває, короткостроковість психотерапії з 

дітьми та підлітками (не більше місяця). 

Отже, аналіз зарубіжних праць довів ефективність різних видів 

когнітивно-поведінкових терапій, а також методу EMDR у опрацюванні 

ПТСР. Виділено області, які мало досліджені, вказано загальні недоліки 

більшості цих досліджень. Існує гостра необхідність у якісних і 

довгострокових дослідженнях ефективності різних методів ПТСР, притому 

як у дорослих, так і дітей та підлітків. 
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ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬК (СИЛ) ЗБРОЙНИХ СИЛ 

УКРАЇНИ ВІД НЕГАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ВПЛИВУ ПРОТИВНИКА З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 

Захист особового складу ЗС України від негативного інформаційного 

впливу противника в районах проведення антитерористичної операції (АТО) 

організований та здійснюється в загальній системі заходів інформаційно-

пропагандистського забезпечення штатними силами та засобами структур 

морально-психологічного  забезпечення військових частин (підрозділів), що 

залучені до виконання поставлених завдань, а також позаштатними групами 

інформаційного та психологічного забезпечення з використанням місцевої 

стаціонарної інфраструктури [1; 2].  

Основними заходами здійснення захисту особового складу частин 

(підрозділів) ЗС України від негативного інформаційного впливу 

противника є: 

цілодобовий  моніторинг інформаційного простору постами моніторингу 

від військових частин інформаційно-психологічних операцій; 



висвітлення позитивних моментів діяльності військовослужбовців в 

районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та 

Луганської областей у засобах масової інформації; 

розгортання мережі (відновлення роботи) телевізійних та радіомовних 

станцій FM-діапазону для цілодобового надання населенню Донецької та 

Луганської областей об’єктивної інформації з офіційних джерел України у 

взаємодії з Міністерством інформаційної політики України; 

дискредитація та компрометація керівництва самопроголошених “ДНР” 

і “ЛНР”, лідерів незаконних збройних формувань, військово-політичного 

керівництва Російської Федерації з використанням ЗМІ, в мережі Інтернет та 

шляхом поширення матеріалів (інформації) відповідного спрямування в зоні 

антитерористичної операції; 

проведення заходів з формування позитивної громадської думки щодо 

діяльності Збройних Сил України під час проведення АТО; 

вивчення місцевої інфраструктури та прогнозування її впливу на 

виконання військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил України 

завдань за призначенням, в районах проведення АТО; 

участь в аналізі соціально-політичної, економічної, релігійної, 

економічної, санітарно-епідеміологічної обстановки та прогнозування її 

впливу на виконання військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил 

України завдань за призначенням; 

щоденне доведення до військових частин інформаційних бюлетенів, 

інформаційних вісників, в яких висвітлюються основні події  в Україні та 

світі, в районах проведення  антитерористичної операції на території 

Донецької та Луганської областей, героїчні вчинки військовослужбовців ЗС 

України тощо [1]; 

оперативне реагування на негативну інформацію щодо діяльності 

Збройних Сил України та надання пропозицій командирам військових  

частин  щодо її спростування та нейтралізації; 

доведення до особового складу офіційних поглядів керівництва держави, 

патріотично налаштованих політичних лідерів, громадськості, керівництва 

Збройних Сил України під час бойового інформування на взводних та ротних 

опорних пунктах та інформування особового складу, який виконує  завдання 

у відриві від основних сил [1]. 

Основною метою зазначених заходів залишається підтримання 

морально-психологічного стану особового складу частин (підрозділів) 

Збройних Сил України на високому рівні та його здатності до виконання 

завдань за призначенням. 
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ДО ПРОБЛЕМИ “ПСИХІЧНОГО” ТА “ПСИХОЛОГІЧНОГО” У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  

 

У бойовій обстановці перед військовослужбовцем постають два 

завдання: вижити та виконати бойове завдання. Часто виконання бойового 

завдання є єдиним шляхом вижити. На думку дослідників, лише 25% 

військовослужбовців на полі бою адекватно оцінюють те, що відбувається та 

свідомо використовують свою зброю (Я.Агрель, 1981). Решта поділяється на 

осіб у стані збудження та у стані страху. Перша група характеризується 

хаотичними та марними діями, друга – паралізована страхом. Очевидно, що у 

25% особового складу, що адекватно діє, ймовірність залишитися в живих 

значно вища, ніж у решти військовослужбовців, яким необхідна 

психологічна допомога[1]. 

Проблема “психічного” та “психологічного” в процесі вивчення 

природи, функціонування та регуляції психічних станів може цілком бути 

описана в межах історичного протистояння “афекту” та “інтелекту”. В 

літературі не було знайдено прямого визначення “психологічний стан”. 

В.М. М’ясищев виділяв біопсихологічні стани – активація та сон, визначаючи 

активацію умовою свідомої діяльності [2]. Аналіз свідчить, що проблематика 

психічних станів обговорюється навколо умов виникнення, особливостей та 

тривалості їх динаміки та регуляції. Особлива увага в регуляції психічних 

станів приділяється адаптації. Важливим є визнання ролі механізму 

гомеостазу та процесу адаптації як чинників компенсації негативних 



наслідків перебігу психічних станів. Саме у напрямку розвитку психічної та 

особистісної саморегуляції спостерігається перспектива подальших 

досліджень. Починаючи з робіт В.М. М’ясищева, В.С. Мерліна[3] 

актуалізується роль індивідуальності та особистості в ієрархічній структурі 

саморегуляції людини, у взаємовпливі компонентів психодинамічного рівня 

(за В.С. Мерліним) та особистісного рівня (за В.М. М’ясищевим). Ці 

тенденції ще раз підкреслюють системність психіки людини, 

взаємопов’язаність психічних процесів, станів, властивостей і якостей 

особистості, її мотиваційно-вольовою сферою. 

Наявні у військовослужбовців на актуальному етапі їх життєвого 

шляху мотиви, ціннісні орієнтації та установки впливають через актуалізацію 

адаптаційних та регуляційних можливостей людини на процес створення (на 

фоні динаміки актуальних психічних станів) симптомокомплексів, що мають 

природу станів, але набувають психологічного характеру. Такі 

симптомокомплекси можуть описувати різні стани готовності до службово-

бойової діяльності, стани контрольованої бойової активності, стани 

свідомості тощо. Важливу роль у формуванні даних станів відіграє 

рефлексія, тому збереження когнітивних функцій в умовах бойової 

обстановки життєво важливе. На нашу думку, по аналогії з підходом 

динамічної трансформації “психічні процеси-стани-властивості” можна 

передбачити в умовах бойової обстановки виникнення у 

військовослужбовців специфічних адаптаційних станів, які за підтримки 

особистісного зростання на фоні реалізації механізмів психологічного 

захисту в процесі адаптації, також можуть набути психологічного характеру. 

Підтримка особистісного компоненту сприяє компенсації регресу у 

військовослужбовців в ситуаціях затяжної адаптації. Інший ефект полягає в 

реалізації активної саморегуляції психічних станів (позитивних і негативних) 

у військовослужбовців, формуванні стратегій саморегуляції, копінг-стратегій 

тощо. Б.М. Тєплов писав: “Стан смертельної небезпеки, що виникає у 

бойовій обстановці, неминуче викликає емоцію страху, люди хоробрі, мужні 

вміють перемагати цю емоцію та володіти собою: це досягається силою 

розуму, почуттям обов’язку” [4] (Теплов Б.М. Избранные труды. В 2-х тт. Т. 

1. С. 234-236.). 
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ 

ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ 

 

Під впливом глобалізації інформаційних потоків, просторових 

комунікацій та інтелектуального обміну, що стали ключовими векторами 

еволюції сучасного суспільства, суттєво змінюються характер і 

закономірності розвитку ринків, технологій, гнучких мережевих форм 

взаємодії всіх елементів соціально-економічних систем. На першому етапі це 

можна класифікувати як детерміновано-універсальні (хоча часто лише 

формальні) характеристики сучасності. У перспективі ці явища отримали 

інші ознаки: надмірність даних, когнітивна індивідуалізація публічних 

дискурсів, розширення форматів жанрово-технологічних рішень доданих 

реальностей, синергія партнерства real-time тощо. Процес децентралізації, 

затвердження пріоритетності горизонтальних артикуляцій глобального 

простору та його плюралізації, симетричної взаємодії рівнодостойних держав 

– домінанта зміни стратегічної спрямованості загального вектора глобальної  

еволюції [2]. 

Сучасна динаміка контентних потоків, інтенсивність проявів та 

впливовість принципово нових явищ і процесів, що відбуваються у 

суспільстві, потребують наукового осмислення, що виходить за межі 

простого опанування перспективних, але маловідомих інформаційних 

технологій. Мова йде про наукове і системне опрацювання нового формату 



 комунікаційно-контентного компонента інформаційної безпеки,  визначення 

індикаторів публічних негативів та втілення на практиці новітніх підходів до 

формування системи управлінських рішень стратегічного рівня. 

Незважаючи на активний інтерес наукової спільноти до трансформації 

процесів, що відбуваються у безпековому секторі, до теперішнього часу 

немає серйозних узагальнюючих робіт, присвячених комплексному аналізу 

технологій, які кардинально змінили форми і методи ведення сучасних 

протистоянь. Серед зарубіжних варто виділити -  Д. Гартска, Д. Альбертса, Б. 

Німмо, Дж. Айла,  Д. Райян, М. Шульцьке, Б. Алленбі, Д. Гарро, Д. 

Ротенберга, Дж. Херрманна, Ф. Хоффманна, Д. Пуйвельде та інших. 

Проблематика феномену гібридної війни досліджувалася вітчизняними 

науковцями - В. Горбулін, О. Їжак, Є. Магда, І. Рущенко, М. Требін, Г. 

Яворська, А.Курбан, Т.Андрієвський, Г.Почепцов,  питання протиборства 

наративних дискурсів порушувалися у працях М.Ожевана, окремі аспекти 

інформаційної безпеки, зокрема комунікаційно-контентної  безпеки, – 

В.Король, Г.Любовець, Р.Савчук, К. Малєєв. 

Ізраїльський історик-медієвіст Юваль Ной Харарі, виступаючи на 

Всесвітньому економічному форумі в Давосі, наголосив, що інформація - 

найважливіший актив у світі. «Ми досягли такого рівня, що можемо 

«зламувати» не тільки комп'ютери, але і людський організм. Для цього 

потрібні - обчислювальна потужність і величезний обсяг даних, зокрема, 

біометричних» [7]. 

Демократизація інтернету передбачала вільний діалог, що не залежав від 

нав'язаного політиками та ЗМІ порядку денного. І ніхто не зміг 

спрогнозувати, що споживачам інформації доведеться боротися не тільки з 

«людськими арбітрами фактів», а й з кодами і алгоритмами, які промоціюють 

певні типи контенту, відслідковуючи нашу поведінку, і ранжують ресурси у 

пошуковій системі, безвинно розподіляючи відео з котиками «Russia Today» і 

змодельовані кремлівськими "експертами" сценарії подій. 

Facebook, маючи понад 2 млрд щомісячних користувачів, домінує в 

медіа-індустрії і володіє не лише пулом персональних даних, а й найбільшим 

«соціальним графом» — списком своїх користувачів і схемою зв’язків між 

ними. Жодна компанія не може обійтися без Google, який у певних країнах 

обробляє понад 90% інтернет-запитів. На Facebook і Google припадає дві 

третини доходів від інтернет-реклами у США [5]. 

Google потрапив під шквал критики, коли виявилося, що зміни у роботі 

алгоритмів призвели до поширення фейкових новин за результатами пошуку. 

Компанія враховує CTR у ранжуванні і  на кожній позиції в пошуковій видачі 



очікується певний рівень клікабельності. Якщо результат отримує більше 

переходів, він зазвичай займає вищу позицію.  

Незважаючи на заклики до цифрової рекламної індустрії щодо фейків та 

шахрайства, сайти, що займаються дезінформацією,   як і раніше заробляють 

на великих рекламних мережах, у тому числі активно беручи участь у 

програмі Google AdSense.  За даними Storyzy, 644 всесвітньо відомих бренда 

як і раніше підживлюють екосистему фальшивих новин. Серед них – видання 

The New York Times, оголошення якого розміщені  на сайті RealtimePolitics і 

The Wall Street Journal, що рекламує себе на майданчику America's Freedom 

Fighters [3]. 

Боти у бізнесі, політиці, а також у дезінформаційній діяльності - 

звичне явище. Центр стратегічних комунікацій НАТО  (Stratcom) опублікував 

доповідь під назвою "Robotrolling", в якій зазначається, що  два з трьох 

Twitter-акаунтів, які пишуть російською мовою про присутність НАТО в 

Східній Європі, є ботами.  Загалом боти генерують 84% російськомовних 

повідомлень на цю тему. В англомовному сегменті на ботів припадає 46% 

всього контенту. Найчастіше у твітах згадуються чотири країни: Естонія, 

Латвія, Литва та Польща. При цьому найчастіше мішенню для ботів стає 

Естонія [6]. 

Неурядова організація "Альянс із захисту демократії" запустила в США 

сайт Hamilton 68 для моніторингу російської пропаганди у Twitter. У базу 

платформи включено близько 600 сторінок, серед яких офіційні блоги 

російських державних органів, МЗС Росії, деякі російські ЗМІ, які пишуть 

англійською мовою, а також приватні акаунти і бот-мережі [4]. 

Дослідники акцентують увагу на тому, що Twitter не є єдиним доменом 

для ботів. Вони ефективно працюють на інших платформах, таких як 

YouTube, Instagram і LinkedIn та керують інтерактивними  “chatbots” на 

мобільних додатках, що є доступними на Facebook. 

Сьогодні необхідно зрозуміти, що комунікаційно-контентна реальність – 

це відкрите глобальне середовище публічних змінних (суб’єктивних та 

інституційно-суб’єктивних), до яких, передусім, відносяться саме інституції 

безпекового сектору, зокрема, Міністерства оборони, на всіх рівнях свого 

функціоналу. Вони, ці змінні, вимагають комбінованої комплексної 

діагностики для ефективної дії не стільки на рівні управлінського 

менеджменту чи інфраструктури, як на рівні конкретного виконавця і 

найменшого військового підрозділу [1]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ 

У БІЙЦІВ АТО ТА СПОСОБИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ 

 

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є затяжною реакцією на 

стресову подію або ситуацію (короткочасну або тривалу) виключно 

загрозливого або катастрофічного характеру [3]. 

А. Меркер в своїй концепції ПТСР виділяє умови і чинники виникнення 

посттравматичного стресу у бійців [4]: 1. фактори, пов'язані з травматичною 

подією – ступінь тяжкості травми, її неконтрольованість, несподівані 

симптоми; захисні чинники – здатність до осмислення того, що сталося, 



наявність соціальної підтримки, механізми долання; фактори ризику – вік до 

моменту травмування, негативний минулий досвід, психічні розлади в 

анамнезі, низький соціо-економічний рівень травматизованої особистості. 

Основні симптоми та форми виявлення посттравматичних стресових 

розладів у військових особливо загострюються у разі перебування в епіцентрі 

бойових дій більше трьох місяців і включають такі: криза ідентичності, 

соціальна дезадаптація; загальна тривожність, надмірна пильність та 

перебільшене реагування; депресія, притупленість емоцій, провина того, хто 

вижив; порушення пам’яті та концентрації уваги; агресивність та напади 

люті; непрошені спогади та галюцинаторні переживання, проблеми зі сном; 

думки про самогубство [1]. 

Психологічна реабілітація (психокорекція) повинна включати чотири 

ключові етапи: діагностичний; психологічний; реадаптаційний; етап 

супроводу [5].  

Методи психологічної реабілітації включають в себе шість основних 

компонентів [3]: 

1) корекцію найбільш розповсюджених помилкових уявлень щодо 

стресової реакції; 

2) надання пацієнтові інформації про природу стресової реакції; 

3) фокусування на ролі надмірного стресу в розвитку захворювання; 

4) приведення пацієнта до самостійного усвідомлення прояву стресової 

реакції і характерних симптомів ПТСР; 

5) розвиток у пацієнта здатності до самоаналізу, для ідентифікації 

характерних для нього стресів; 

6) повідомлення пацієнту про ту активну роль, яку він сам грає в терапії 

надмірного стресу. 

Психологічна реабілітація бійців з ПТСР є важливим складовим 

елементом психологічної роботи в сучасних умовах військової служби. 

Оскільки в ситуаціях бойової взаємодії повністю уникнути психотравм серед 

військовослужбовців неможливо. Однак, за допомогою 

психопрофілактичних заходів, своєчасного надання психологічної допомоги 

та з використанням реабілітаційних заходів відсоток психологічних бойових 

втрат суттєво знижується. 
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ТРУДНОЩІ АДАПТАЦІЇ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ  КОЛИШНІХ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

На сьогодні перед українським суспільством загалом та кожним 

колишнім військовослужбовцем антитерористичної операції на Сході 

України зокрема, постає проблема адаптації до цивільного життя та їх 

соціальна інтеграція до чинного суспільства. 

Дане питання вивчається та розглядається вченими (О. Буряк, М. 

Гіневський, Г. Катеруша), практичними психологами (А. Козінчук, Т. 

Руденко) і самими колишніми військовослужбовцями [1;2;3] 

На основі аналізу книги «Голос війни. Історії ветеранів», виданого в 

рамках соціального проекту «Голос війни: школа публіцистики для ветеранів 

АТО» нами було виявлено та окреслено основні труднощі соціальної 

адаптації колишнього військовослужбовця. 

По – перше, це почуття «чужинності», «віддаленості» щодо цивільного 

населення. У дописах військовослужбовців зустрічаються характеристики: 

«залишився сам», «ми тут чужі», «на війні є побратими, свої, а тут усі чужі» 

[2]. 

У зв’язку з цим поява почуття тривоги та страху бути відстороненим, 

неприйнятим соціумом [2, с.206]. 



Гострою є реакція колишніх військовослужбовців на поширення 

інформації щодо появи посттравматичного стресового розладу та 

статистичних даних щодо кількості тих, у кого він виявлений [3]. 

З одного боку, подібна реакція може бути проявом заперечення як 

захисного механізму, а з іншого – спробою протистояння соціальній 

стигматизації. 

По – друге, це конфлікт цінностей. Невідповідність цінностей, які стали 

ключовими під час військових дій, за словами самих військовослужбовців: 

«життя», «виживання будь-якою ціною», «взаємопідтримка» з тими, які 

продовжують домінувати у суспільстві: збагачення, отримання задоволення. 

[2, с. 46]. Така розбіжність викликає почуття «інакшості», «ненормальності», 

поглиблюючи відстороненість та прагнення до соціальної ізольованості [2;3]. 

По – третє, це наслідки у вигляді флешбеків, дереалізації та інших 

симптомів гострої стресової реакції. Колишні військовослужбовці описують 

це фразами «до мене прийшла війна», «… був готовий до бою», «в душі 

смикається тривожний дзвіночок» [2, с. 210]. 

Одне з ключових питань, на нашу думку, у вирішення труднощів 

адаптації колишніх військовослужбовців полягає у створенні такого 

соціально-психологічного середовища, у якому присутня можливість для 

кожного демобілізованого учасника військових дій висловити власні 

переживання, бути почутим найближчим оточенням та соціумом в цілому з 

метою прийняття нової соціальної ролі ветерана та інтеграції отриманого 

досвіду.  Важливе значення у досягненні даної мети має подолання наявних 

стереотипів щодо звернення за психологічною допомогою як ознаку 

слабкості, стигматизації колишніх військовослужбовців та надмірного 

співчуття до них шляхом реалізації соціальних проектів, із залученням до 

них колишніх військовослужбовців, просвітницьких заходів серед населення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 

МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ 

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства, його численних 

соціально-економічних трансформацій та збройного конфлікту зростають 

вимоги до системи військової освіти, якості підготовки військових фахівців 

та рівня сформованості їх професійно-значущих характеристик, які значною 

мірою закладаються на вузівському етапі професійної підготовки. 

Одним із аспектів підготовки майбутніх фахівців професій типу 

“людина – людина” являється процес формування емоційної компетентності, 

як сукупності здібностей, знань, вмінь та навичок, що дозволяє людині  

управляти власними емоціями, створювати сприятливу емоційну атмосферу в 

процесі комунікацій.  

Високий рівень емоційної компетентності майбутніх військових 

психологів забезпечить ефективну міжособистісну взаємодію у професійній 

діяльності, сприятиме їх професійному становленню й особистісному 

вдосконаленню, актуалізації адаптивних здібностей, збереженню здоров’я та 

запобіганню “професійного вигорання”, гармонійному функціонуванню у 

соціумі, життєвим досягненням. 

Емоційна компетентність є суттєвою складовою емоційного інтелекту, 

що іноді призводить до вживання цих понять як синонімічних. Одна із 

перших публікацій із проблеми емоційної компетентності з’явилася у 

представника змішаної моделі емоційного інтелекту Д. Гоулмана. Автор 

вважає, що емоційна компетентність включає дві основні складові: 

особистісна компетентність (розуміння себе, саморегуляція та мотивація); 

соціальна компетентність (емпатія і соціальні навички) [2]. 

Емоційну компетентність виділяють серед багатьох понять, що 

характеризують процеси та результативність розпізнавання та ідентифікації 

патернів експресії вираження перебігу емоцій, емоційних станів та почуттів 

людини людиною при міжособистісному спілкуванні [1].  

У зв’язку з цим в сучасній військовій психології зростає інтерес до 

досліджень емоційної компетентності та емоціонального інтелекту, як 



сукупності ментальних здібностей до розуміння емоцій і управління ними, 

що справедливо розглядаються як одні із ключових факторів стресостійкості 

і психічного здоров'я (J. V. Chiarrochi, F. P. Dean, S. Anderson, 2002), 

задоволеності особистості життям (J. V. Chiarrochi, A. Y. C. Chan, P. Caputi, 

2000; N. S. Schutte et al., 2001) і успішності в професіональній діяльності (J. 

D. Mayer, 2008; Д. В. Ненашев, 2009 року; І. С. Степанов, 2010 року; Е. А. 

Хлівна, 2012, І.М. Андрєєва, 2017), оскільки мається на увазі гармонійне 

співвідношення між емоційними і когнітивними процесами. 

Таким чином, рівень якості підготовки спеціалістів визначається, поряд 

з іншими складовими професіоналізму, рівнем їх емоційної компетентності, 

яка забезпечує ефективне включення їх в активну діяльність, виступає 

умовою творчості, створення нового, самовдосконалення, швидкої адаптації 

до професійно обумовлених змін. Розвиток емоційної компетентності 

майбутніх військових психологів під час навчання у ВВНЗ є одним із 

пріоритетних завдань  у підготовці майбутнього кваліфікованого спеціаліста.  
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АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ 

ПОСТТРАВМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ ОСОБИСТОСТІ 

  

 Розглядаючи можливості арт-терапії в психологічній допомозі 

військовим з ПТСР, зупинимось більш детально на методиці, що активізує 

тактильні рецептори. Торкання предметів, активізує процес виникнення  

асоціацій, спогадів, відчуттів. В процесі обговорення цих відчуттів, 

асоціативних картинок, спогадів формуються  нові життєві цілі, перспективи. 

Актуальність такого методу в психологічній допомозі військових з ПТСР, 

підвищується в умовах перебування їх в реабілітаційних центрах. На 

прикладі застосування цього методу в реабілітаційному центрі (м. Хирів, 



Самбірського району, Україна 2016-2017 рік), можна виокремити 

найголовніші етапи, складові, його ефективність [1]. 

 Ефективність застосування цього методу може бути  в перші дні 

перебування в реабілітаційному центрі, Перше знайомство з персоналом 

центру, психотерапевтом,  передбачає  певне підвищення рівня соціально-

ситуативної тривоги. Для зниження емоційної напруги особистості, можна 

запропонувати вправу «Спогади». На стіл ставляться ємкості з різним 

наповненням (піском, крохмалем, землею, різними крупами, ватою та 

іншим), в центрі стола ємкість з водою та чисті серветки для витирання рук. 

Завданням є занурення пальців в кожну з ємкостей (почергово витираючи 

пальці після кожного занурення) і зосередження на відчуттях, асоціаціях, 

спогадах, що виникають. Після закінчення експериментування з останньою 

ємкістю - другий етап вправи  (обговорення того, що відбувалось під час 

занурення пальців).  

Перші враження від вправи пов’язуються зі спогадами з дитинства,   

приємними, позитивними, неприємними, негативними. Поступово 

знижується емоційна напруга, тривога, виникає довірливе ставлення до 

терапевта, можливості обговорення більш важливих, травмуючи спогадів. 

Поступово  обговорюються асоціації, спогади,  найбільш складні, травмуючи 

події. В момент торкання кінчиками пальців активізація відчуттів, що 

спонукає до побудови нових асоціацій, фантазій, спогадів. Цей метод 

застосовується з метою переведення цих переживань клієнта в історію його 

біографії. В основу техніки покладений механізм відновлення лінії часу через 

створення нової історії, наративу подій. Через реконструкцію життєвих 

подій, що травмували клієнта, проговорюються переживання, і 

усвідомлюється часова перспектива життєвих змін. Важливим стає 

готовність особистості до терапевтичних інтервенцій. Детальний опис подій 

активізує механізм поєднання окремих спогадів, усвідомлення цілісної 

картини. Цей засіб спрямований на механізм цілісності сприйняття подій. 

Переживання травм через відчуття, почуття, розповідь про них, діалог 

активізує відновлення образу Я, його цілісності. Витіснені переживання 

(агресія, гнів, злість, розгубленість і т.інш.) особистості, що викликають 

розбалансованість, мозаїчність спогадів, можуть перейти з підсвідомого в 

свідоме. Актуалізація потреби вивільнення заблокованих емоцій допомагає в 

роботі з посттравматичними розладами особистості. Побудова нових  цілей 

змінює смисложиттєві орієнтації особистості.  Орієнтація особистості на нові  

життєві цілі, побудову нових життєвих перспектив, осмисленість життя 

формує почуття благополуччя. Якщо у особистості  високий загальний 



коефіцієнт осмисленості життя, то підвищується почуття її життєвого 

благополуччя .  
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ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ БІЙЦІВ АТО ЯК ПРЕДИКТОР 

УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

За сучасного політичного стану України актуальним є питання допомоги 

бійцям, котрі задіяні у відкритих бойових зіткненнях в АТО. Воєнні події, які 

відбуваються в зоні військового конфлікту на сході України, 

характеризуються високою інтенсивністю, напруженістю, швидкоплинністю. 

Очевидно, що психіка військовослужбовців в таких умовах функціонує на 

межі допустимих навантажень, наслідком чого є швидке її виснаження. У 

свою чергу, в екстремальних умовах збройного протиборства це призводить 

до зниження ефективності функціонування професіонала як суб’єкта воєнної 

діяльності, його дезадаптації, появи в нього психічних травм і розладів 

короткочасного чи довготривалого характеру. Запобіжником такого розвитку 

адаптації бійців в умовах бойових дій, як вважають науковці, та ймовірним 

предіктором успішної адаптації є їхня долаюча поведінка [3].  

Здебільшого у вітчизняній психології дослідження долаючої поведінки, 

(копінгу) відбуваються на рівні емпіричного вивчення деяких її особливостей 

у певних конкретних учасників АТО. Проте, слід враховувати, що реакція 

військовослужбовців на вплив стресорів бойової обстановки, так само, як і 



долаюча поведінка бійців залежать як від психологічних особливостей 

долаючої поведінки конкретного учасника бойових дій, так і від значущості 

самих стресорів воєнної діяльності, а також особливостей їх професійних 

копінг-стратегій, що спрацьовують в умовах бойових дій. 

Копінг-стратегія особистості – це форма поведінки, що визначає 

готовність індивіда вирішувати не тільки життєві проблеми, а й 

професіональні, зокрема в сфері виконання бойових завдань актуальної 

військової діяльності на полях бойових зіткнень. На сьогоднішній день існує 

багато робіт, які описують види, особливості, складові копінг-стратегій та 

надають різноманітні визначення даного феномену, такі як: 

• готовність індивіда вирішувати особистісні життєві проблеми шляхом 

перетворювально-творчого пристосування до обставин (А. Маслоу); 

• стабільна характеристика, яка мало залежить від типу стресора 

( Д.Амірхан); 

• стратегія оволодіння та врегулювання взаємовідносин з навколишнім 

середовищем (Р.Лазарус, С.Фолькман); 

• усвідомлена можливість обирати стратегії дій в стресових ситуаціях 

(Т.Крюкова) [1]. 

Загалом можна виокремити наступні копінг-стратегії, які є основою 

стресостійкості бійців:  

• Конфронтація – агресивна установка людини по відношенню до 

складних життєвих ситуацій. 

• Дистанціювання – уникнення вирішення проблемної ситуації. 

• Самоконтроль – прагнення регулювати свої почуття і дії. 

• Пошук соціальної підтримки – звернення по допомогу до інших людей. 

• Прийняття відповідальності – визнання власних помилок і їх аналіз з 

метою неприпустимості повторення. 

• Планове вирішення проблеми – вироблення плану порятунку і чітке 

дотримання його. 

• Позитивна переоцінка того, що відбувається – будь-яку подію, навіть 

найбільш негативну, можна переоцінити в позитивному ключі, побачити в 

ній якийсь сенс і позитивні моменти [2]. 

Останні дослідження цього феномену підкреслюють зв'язок копінг-

стратегій зі здатністю вчасно реагувати на стресор: позитивні копінг-

стратегії запобігають виникненню негативних психологічних станів та 

розвитку виражених симптомів ПТСР у бійців, які є учасниками бойових дій 

в АТО [3]. На противагу вчасному реагуванню бійців в умовах бойових дій 

на стресор уникання проблем, використання негативних копінг-стратегій 

(ескапізм (втеча від дійсності, втрата реальності), екстерналізація) може 



лише посилити симптоми ПТСР у бійця, в той час як залучення зовнішніх 

(соціальних) ресурсів, пошук інформаційної, емоційної і дієвої підтримки 

«побратимів», орієнтованість на взаємодію з іншими людьми з зовнішнього 

оточення, очікування уваги, порад, співчуття чинять позитивну дію [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що долаюча поведінка і копінг-стратегії 

як складова механізму боротьби зі професіональним стресом бійців в умовах 

бойових дій грає важливу роль в адаптації бійців як професіоналів прямої 

вогневої взаємодії з противником у актуальній воєнної діяльності, але 

важливо відмітити, що негативні копінг-стратегії можуть призвести до вияву 

регресивних симптомів, які руйнують особистість бійців у її взаємодії зі 

стресовою ситуацією на полях відкритого зіткнення з противником. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ОСОБЛИВОСТЕЙ  ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ 

 

У сучасних умовах діяльність працівника ДСНС стала набагато 

складнішою, більш напруженою й небезпечнішою, тому що повсюдно 

пов'язана із застосуванням різних технічних засобів, озброєння і спеціальної 



техніки. Крім того, діяльність працівників ДСНС протікає у вкрай 

несприятливих умовах, що характеризуються підвищеною температурою, 

наявністю токсичних речовин у навколишньому середовищі, що вимагає 

застосування засобів індивідуального захисту. А періодичні цілодобові 

чергування є порушенням нормального режиму сну і неспання, що сприяє 

розвитку патологічних процесів. Ці обставини сприяють не тільки розвитку 

втоми, негативних функціональних станів, але і можуть бути причиною 

захворювань та травматизму [2]. 

Динаміка працездатності та ступінь стомлення особового складу 

пожежної охорони з урахуванням особливостей оперативно-службової 

діяльності свідчать про те, що праця пожежного за критеріями тяжкості 

відноситься до категорій важкої і дуже важкої праці [3]. 

Аналітична оцінка визначень класу екстремальних ситуацій дозволяє 

виявити, що їх психологія сутністю є невідповідність між рівнем впливу на 

психіку людини психотравмуючего фактору  та тими можливостями, який 

він має, щоб адекватно здійснювати регуляцію життєдіяльності та психічної 

активності.  Якщо говорити про найважливішу наукової задачі, - потрібен 

новий, більш високий рівень узагальнення, пошук системи - взаємозв'язків і 

взаємозалежностей, включення психології екстремальних ситуацій в 

структуру системного аналізу.  

Психологія безпеки вивчає соціопсихологічні явища та процеси, що 

виникають в ситуації загрози (небезпеки) та ризиків. Ми розглядаємо 

структуру психології безпеки в двох аспектах: психологічна безпека 

середовища та психологічна безпека особистості [1]. Таким чином, 

психологічна безпека, як стан збереження психіки, передбачає підтримку 

певного балансу між негативними впливами на людину навколишнього 

середовища та його стійкістю, здатністю подолати такі дії власними 

ресурсами або за допомогою захисних факторів середовища.  Потреба в 

безпеці домінує в напружених ситуаціях, спонукаючи людини всі сили 

мобілізувати на боротьбу з загрозою, а зовсім не на навчання та особистісний 

розвиток. 

Однією з перспективних завдань психологічної безпеки особистості є 

узагальнення та синтез підходів з метою визначення інтегративного ресурсу 

психологічних можливостей людини, що забезпечують його безпеку. Не 

менш важливими завданнями є пошук та розробка діагностичного 

інструментарію, що вимірює даний ресурс; виявлення вікових, гендерних, 

професійних особливостей, що впливають на психологічні аспекти безпеки 

людини. 
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ПОРУШЕННЯ СНУ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧНОМУ СТРЕСОВОМУ 

РОЗЛАДІ 

 

Пацієнти з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) 

повідомляють про широкий спектр скарг та симптомів низької якості сну, які 

часто вважаються симптомами ПТСР [1]. 

ПТСР може виникнути у будь-кого у будь-який час. Особливо це 

стосується військових. Насправді, одне дослідження показало, що люди, які 

спали шість або менше годин перед тим, як розпочати участь у військовій 

місії, були більш схильні до розвитку ПТСР згодом [4]. 

Більше 70% людей, які страждають на ПТСР, страждають на інсомнію 

або іншу проблему сну. Це, як вважають, відбувається, тому що мозок 

залишається в стані гіперзбудження або надмірної пильності. Це змушує, як і 

раніше, почувати себе наляканими чи під загрозою, навіть, якщо небезпека 

пройшла. Наприклад, якщо боятися нападу, стрілянини, можна чути кожен 

звук, а також тільки дрімати або спати поверхнево. Розум завжди в бойовій 

готовності. Якщо наявний ПТСР і не можливо нормально спати, маємо 

справу з нетиповою інсомнією. Часто, неможливо спати, тому що присутній 

страх спати [5]. 

Інсомнія та рецидивні нічні жахи традиційно розглядаються як 

симптоми ПТСР, але ця думка з часом змінювалася через кілька доказів. По-

перше, люди з інсомнією перед травмою частіше розвивають ПТСР після 
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травматизації, що вказує на те, що порушений сон підвищує вразливість до 

ПТСР. По-друге, інсомнія, що виникає внаслідок гострої травми, є важливим 

фактором ризику для подальшого розвитку ПТСР, що свідчить про те, що 

порушення раннього сну передує розвитку повного розладу. По-третє, 

останні дослідження показують, що інсомнія і рецидивні нічні жахи 

самостійно пов'язані з низкою негативних наслідків, включаючи суїцидальні 

міркування та поведінку, а також наслідки ПТСР та депресії [2]. 

Важливо усвідомлювати, що інсомнія та рецидивні нічні жахи часто не є 

єдиними порушеннями сну, з якими стикаються люди, які страждають ПТСР. 

Існує все більше доказів того, що ці люди також страждають від 

обструктивного апное сну (ОАС). ОАС включає повторювану блокаду 

дихальних шляхів, що веде до фрагментарного сну та зменшеного потоку 

кисню до мозку [2]. 

Підсумовуючи, проблеми сну дуже поширені у військових та ветеранів з 

ПТСР. Окрім симптоми ПТСР, проблеми зі сном, як правило, розвиваються в 

незалежні розлади, які також пов'язані зі значними диспропорціями та 

порушеннями, включаючи підвищений ризик суїцидальності. Інсомнія є 

фактором ризику та симптомом ПТСР. Крім того, посилює симптоми ПТСР, 

а також депресію та тривогу.  
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ТРИМАННЯ УВАГИ ЯК СТВОРЕННЯ НАРАТИВУ ДЛЯ 

СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

У світі, коли людям доводиться мати справу не просто з інформацією, а 

з інформаційними потоками, коли інформаційний вакуум не буває пустим, 

коли  журналістам доводиться боротися за аудиторію, постає гостре питання 

не просто інформування, а втримання уваги свого споживача. 

Головною метою цієї роботи є дослідження, як феномен уваги можна 

екстраполювати на діяльність стратегічних комунікацій, які сьогодні є одним 

із інструментів боротьби проти російської пропаганди.  

Спеціалістам зі стратегічних комунікацій та журналістам доводиться 

працювати з аудиторією впливу, яка постійно розширюється. Саме це робить 

їх залежними від поняття уваги. Сьогодні вони боряться за те, хто довше 

втримає увагу споживача. Це є головним завданням. 

З цього приводу висловився відомий спеціаліст з комунікаційних 

технологій Георгій Почепцов: «Коли інформації було мало, увага не була 

вагомим фактором. Коли сьогодні інформації стало занадто багато, 

критичним фактором стала увага, точніше, її відсутність». Він акцентує на 

тому, що і стратегічні комунікації мають стати конструкторами уваги, які у 

глобальному відкритому інформаційному світі будуть не виконувати 

функцію просвітителя і виховувати свою аудиторію. 

Не дивно, що традиційні медіа втрачають свою вагу, а весь простір 

захопив Інтернет, який диктує свої правила поведінки, особливо для 

масового споживача. Оскільки люди стають все більше комп’ютерно 

орієнтованими, то за Алексом Пентлендом «індивідуально ми 

непередбачувані, а колективно - так». Тобто передбачити поведінку маси в 

інформаційних потоках можна, а відхилення окремих індивідів можна не 

приймати до уваги.  

Повернімося до стратегічних комунікацій і чому для них важливо стати 

конструкторами уваги. 

За В. І. Страховим, увага - зосередженість діяльності суб'єкта в певний 

момент часу на якомусь реальному або ідеальному об'єкті - предметі, події, 

образі, міркуванні тощо. Функції уваги полягають у тому, що людина серед 

безлічі подразників, що діють на неї, обирає потрібні, важливі, а інші 

гальмує, виробляє програми дій та зберігає зосередженість, контроль над 

їхнім протіканням.  

Поняття ж самих стратегічних комунікацій виникло у 2001 році у США. 

Звичайно, розглядаються вони в першу чергу як питання національної 

безпеки країни. І їхня суть зводиться до мереж впливу.  



Дослідники виділяють три основних напрямки впливу: 

- емоції, цінності і «гарячі» когнітивні процеси, де мета – серце;  

- раціональні, когнітивні і «холодні» процеси, де мета – «голова»; 

- тиск на користь соціальної слухняності.  

Оскільки західний світ намагається відійти від жорстких дій, то місце 

чітко регламентованих інформаційних операцій займають операції з 

інформування та впливу. Тут одним із інструментів втримання уваги 

виступає створення наративу.  

Тут варто згадати Й. Гербарта, який вказав на той факт, що увага 

залежить від сили нового уявлення та від того, як воно співвідноситься зі 

старими уявленнями, а також зумовлена виникненням відповідних спогадів. 

Саме на ці постулати спирається основа про наратив. Адже його головною 

метою є розказати історію на рівні емоцій, обов’язково з співвідносячи з вже 

відомим історичним тлом, провести містки між минулим і майбутнім. А 

емоційне забарвлення як раз і є чинником, що втримує увагу.  

Таким чином, стратегічні комунікації, забезпечуючи ефективність 

роботи державного апарату і впливаючи на національну безпеку України в 

умовах російської агресії, повинні виробити систему впливу на суспільство 

через втримання уваги на досягненні потрібного (ідеального/бажаного) 

результату.  

 

 

Дмитриковська А.С., Дрозач О.В. 

Дніпровський національний університет імені О. Гончара, факультет 

психології, студентки 1 курсу магістратури (м. Дніпро, Україна) 

 

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПТСР 

 

Наявність значної кількості людей з діагнозом ПТСР у всьому світі та в 

Україні, зокрема, спонукає до детальнішого дослідження критеріїв даного 

діагнозу, диференційної діагностики ПТСР з ГСР й іншими психічними 

розладами [1, c.212].  

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це непсихотична 

відстрочена реакція на травматичний стрес, здатний викликати психічні 

порушення практично у будь- якої людини. Вченими виділені наступні 

чотири характеристики травми, здатної викликати травматичний стрес:  

1) подія, що сталася, усвідомлюється, тобто людина знає, що з нею 

сталося, і через що у неї погіршився психологічний стан; 



2) цей стан обумовлений зовнішніми причинами; 

3) пережите руйнує звичний спосіб життя; 

4) подія, що сталася, викликає жах і відчуття безпорадності, безсилля 

що-небудь зробити або не зробити [3, с. 9]. 

Існують значні гендерні відмінності значущих етіологічних чинників, 

епідеміології і перебігу посттравматичного стресового розладу. 

Виникнення посттравматичного стресового розладу після негативної 

стресогенної дії у жінок приблизно в два рази вище, а ніж у чоловіків, що 

корелює з гендерними відмінностями і при виникненні депресивної 

симптоматики. Крім того, особливістю посттравматичного стресового 

розладу у жінок є їх резистентність, у порівнянні посттравматичного 

стресового розладу у чоловіків, до терапії, що проводиться, і триваліший їх 

перебіг. Жертви жіночої статі складають одну з найбільших груп, 

страждаючих від посттравматичного стресового розладу. До основних 

етіологічних чинників виникнення посттравматичного стресового розладу у 

жінок відносяться насильство, в першу чергу, зґвалтування, сексуальний 

напад і побутове фізичне або психологічне насильництво, а також 

несподівана смерть дитини або улюбленої людини [с. 59].  

Психологічні наслідки характерні практично для жертв будь-якого виду 

насильництва: втрата віри і пошани до себе і оточуючих, хворобливе не- 

прийняття свого тіла; багато жертв переживають сильне почуття обурення, 

яке з часом переростає у відчуття провини або ненависті до себе [2, с. 62] 

Основними ознаками переживання ПТСР у чоловіків є: порушення сну 

та прояви депресії, загальна тривожність, агресія, невмотивована пильність, 

зловживання алкогольними напоями та лікарськими препаратами, 

невимушені (непрошені) спогади, почуття провини, «вибухова» реакція, 

порушення пам’яті, концентрації уваги та притупленість емоцій [4, с. 247]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ВІЙСЬКОВОГО 

ПСИХОЛОГА 

 

Психокорекція за змістом близька до психотерапії, проте між ними є 

суттєві відмінності. В Україні психотерапія розвивалася як галузь медицини, 

а поняття психологічної допомоги вживалося, як розуміння «корекції». Тому 

виникла необхідність уточнення цих термінів.  

Психотерапія (грец. –душа і лікування) – спосіб пізнання суб’єктивної 

реальності людини, предметною метою якого є лікування або подолання 

страждання і (або) розширення ідентичності та самореалізації. 

Предмет психотерапії – психологічні проблеми психічно здорових і 

психічно нездорових людей, що перешкоджають їх особистісному, 

соціальному і духовному розвитку, благополуччю, самореалізації та 

розширенню ідентичності. [1]  

На відміну від психотерапії корекція пов’язана з поняттям «норма 

психічного розвитку» і орієнтована на дискретні характеристики 

внутрішнього світу людини. 

Термін «корекція» має більш вузьке і конкретне значення, а 

психологічна корекція як вид діяльності практичного психолога полягає в 

тактовному втручанні у внутрішній світ людини з метою подолання її 

психологічних проблем і труднощів розвитку. 

Психологічна корекція (лат. – виправлення, поліпшення) – спрямований і 

обґрунтований вплив на певні психологічні структури для забезпечення 

повноцінного розвитку і функціонування особистості. 



Предметом психокорекції є шляхи і засоби розв’язання психологічних 

проблем особистості. [2]  

Перед військовим психологом постає питання: яким чином розібратися 

серед тих проблем, які існують у військовому підрозділі та як їх вирішити? 

Головною особливістю є те, що формування військових підрозділів 

відрізняється від тих, які були ще 3-4 роки тому. Що мається на увазі? 

Наявність у підрозділі учасників бойових дій, різна вікова категорія 

військовослужбовців, різний досвід військової служби на різних посадах, 

наявність високопрофесійних фахівців, сімейні, мають свої дітей тощо. Ті 

соціально-психологічні процеси, які відбуваються у військових колективах є 

новими і до кінця не вивченими. Тобто перед військовим психологом постає 

багато проблем, які крім нього ніхто не вирішіть.  

Для початку військовому психологу треба визначитися з 

психологічними особливостями вікових категорій: зріла юність (18-20 років) 

– категорія військовослужбовців строковою служби, рання дорослість (від 20 

до 40 років)(перша фаза 3 20 до 30 років, друга фаза від 30 до 40 років), зріла 

дорослість (від 40 до 60 років) (криза середині життя 40-45 років). 

Визначення особистісних та поведінкових проблем відповідно віку та 

визначення методів практичної психологічної корекції, які широко 

використовуються в процесі психологічної допомоги. На ту саму 

психологічну проблему, труднощі кожен військовослужбовець реагує по-

своєму, тому потребує індивідуального підходу. Ситуація ускладнюється ще 

й тим, що у Збройних Силах України немає достатньо фахівців із 

психоаналізу, гештальттерапії, поведінкової терапії, психодрами тощо. Тому 

для сучасної психокорекції характерні взаємне проникнення й доповнення 

різних психологічних підходів і методів. Вибір методу корекційного впливу 

має підпоряковуватися особистій інтуїції і професійній мудрості військового 

психолога. 
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АПРОБАЦІЯ УКРАЇНОМОВНОЇ МЕТОДИКИ  “ОПИТУВАЛЬНИК 

ЗМІН У ПОГЛЯДАХ” 

 

У психологічній науці ідея про можливість позитивних наслідків досвіду 

страждань та пережитих травматичних подій вперше з’явилася у наукових 

творах психологів-гуманістів середини XX століття. З того часу організована 

та проведена значна кількість емпіричних та теоретичних досліджень по цій 

тематиці. За узагальненими оцінками від 40 до 70% осіб, які пережили 

травматичну подію, повідомляють про певну форму психологічних 

позитивних змін. Зокрема, існують емпіричні дані про їх появу після 

техногенних катастроф, смерті близьких осіб, онкологічних захворювань, 

сексуального насильства та участі у бойових діях [2]. 

Першою психодіагностичною методикою, створеною для кількісної 

оцінки посттравматичних позитивних психологічних змін був  

“Опитувальник змін у поглядах” (Changes in Outlook Questionnaire, CiOQ )[1].   

Це – методика розроблена  групою британських вчених на чолі С.Джозефом 

у 1993 році. Вона складається з 26 пунктів, що призначені для оцінювання як 

позитивних, так і негативних реакцій на травматичні життєві події. Методика 

створювалась в межах дослідницького проекту з вивчення психологічних 

наслідків переживання катастроф Інституту психіатрії Королівського 

коледжу Лондона, зокрема, морської катастрофи на судні “Вісник свободи 

підприємництва” (6 жовтня 1987р.) та на судні “Юпітер” (21 жовтня 1988 р.) 

[1]. 

С.Джозеф повідомив  про достатньо хороші психометричні властивості 

методики. Принаймні надійність за внутрішньою узгодженістю для шкали 

позитивних змін була 0.90; для шкали негативних змін 0.83, відповідно. 

Окрім цього, авторами було продемонстровано високі показники 

дискримінативної валідності. Однак, не зважаючи на прийнятні 

психометричні властивості опитувальника на англомовних вибірках 

досліджуваних, їх перевірка в інших соціокультурних умовах не 

проводилася.  

В межах нашого дослідження було організовано перевірку 

психометричних властивостей україномовної  методики “Опитувальник змін 

у поглядах” на вибірці військовослужбовців учасників АТО. У вибірку 

увійшли 132 особи (110 чоловіківта 32 жінки)  віком  від 24 до 56 років. 

Перевірялися такі психометричні показники методики, як внутрішня 



узгодженість та конвергентна валідність. Проблема конвергентної валідності 

вбачалася особливо важливою, оскільки у оригінальному дослідженні вона 

була вивчена недостатньо.   

Результати перевірки внутрішньої надійності продемонстрували 

наступні дані: для 11 пунктів шкали позитивних змін коефіцієнт α-Кронбаха 

– 0,79; для 15 пунктів шкали негативних змін коефіцієнт α-Кронбаха – 0,84. 

Ці показники задовільняють існуючі психометричні вимоги та, як наслідок, 

підтверджують відповідність отриманого україномовного перекладу. 

Для перевірки конвергентної валідності розраховувалась кореляція між 

шкалою позитивних змін “Опитувальника змін у поглядах” та 

україномовною версією “Опитувальника посттравматичного зростання”. 

Отримані дані засвідчили кореляцію на рівні r=0,50 (n=132, p<0,001). Окрім 

цього,  кореляційний аналіз продемонстрував відсутність кореляції між  

шкалою позитивних та негативних змін (r = - 0,023). Цей результат  співпадає 

з теоретичною позицією розробників методики про те, що шкали позитивних 

та негативних змін є статистично незалежними змінами [1]. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Joseph S. Changes in outlook following disaster: Preliminary development 

of a measure to assess positive and negative responses / S. Joseph,  R.Williams, 

W. Yule  // Journal of  Traumatic Stress. – 1993. – 6. –  P. 271–279. 

2.  Joseph S. Assessing positive and negative changes in the aftermath of 

adversity: psychometric evaluation of the changes in outlook questionnaire / S. 

Joseph, P. A. Linley, L. Andrews, G. Harris, B. Howle, C. Woodward,  M. Shevlin 

// Psychological assessment. – 2005. – 1. – Vol. 17. – P. 70–80. 

 

 

Іванова О.В. 

Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки 

підрозділів Національної гвардії України, начальник відділення професійно-

психологічної підготовки, к.психол.н., доцент (м. Київ, Україна) 

 

ПРОБЛЕМА СУПЕРВІЗІЙ ПСИХОЛОГІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ  

ТА ОБОРОНИ 

 

Сучасні виклики щодо територіальної цілісності, державної єдності та 

вирішення складних соціальних, політичних та економічних конфліктів в 

Україні поставили ряд вимог щодо швидкого оновлення принципів 

функціонування сил безпеки та оборони нашої країни. Провідним шляхом 



реалізації для підвищення ефективності діяльності силових структур в 

усьому прогресивному світі є саме психологічна наука та практика.  

Фахова майстерність психологів в Україні, що залучені до 

екстремальних видів діяльності, набувається не лише в процесі отримання 

базової освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, але й гострим 

попитом сьогодення на реалізацію здобутих знань, умінь та навичок. Понад 

чотири роки фахівці-психологи беруть участь у супроводженні військових 

дій на сході нашої країни, забезпечують реалізацію питань професійного 

відбору особового складу, професійно-психологічної підготовки щодо 

застосування зброї, формування психологічної пружності до наслідків 

війни, роботі з психологічною травмою та супутніми явищами: 

алкоголізацією, наркотизацією, проявами так званої адреналінової 

залежності – з агресією, синдромом військового життя, зростанням 

розлучень та суїцидів. Однак, реалізація поставлених суспільством завдань 

перед психологами стикається з рядом суттєвих проблем. Зокрема: 

тенденція призначення на посади психологів без базової освіти, студентів 

заочної форми навчання призводить до ускладнення системи надання 

допомоги та навіть дискредитації професії. Робота з особовим складом 

інколи перетворюється на «гру в поради», або, навпаки, в занурення в 

паперову складову службової діяльності психолога. Оскільки виклик на 

фахівців-психологів виявився досить різким, то й система вищої 

психологічної освіти для силових структур виявилася дещо не готовою до 

змісту освітньо-професійних програм та формування практичної складової 

ЗУН. Водночас, також гострий попит на психологічну допомогу у 

суспільстві призвів до гіперактивної позиції осіб, що визначили себе  

«психологами» без наявної психологічної освіти, на підставі різного роду 

сертифікатів (на кшталт сертифікату про курси манікюру), які впевнено 

почали «спричиняти добро» на основі власних уявлень про зміст 

психологічної допомоги,  причому саме  ефект Даннінга-Крюгера в 

допомагаючих професіях є найбільшою небезпекою, оскільки наслідки 

подібні онкології в живому організмі. І, нарешті, проблема професійного 

вигорання на емоційному фоні роботи з явищами психотравматизації, втрат 

та горювання, специфічної проблематикою військової та екстремальної 

психології; когнітивною напругою вирішення питань психологічної 

допомоги особовому складу підрозділів силових структур в умовах гостро 

обмежених ресурсів.  

Таким чином, постала проблема формування груп фахових інтервізій та 

створення системи якісної супервізійної підтримки військових та 



правоохоронних психологів, відповідного координуючого, контролюючого 

органу - Асоціації психологів сил безпеки та оборони України. 
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СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

Сьогодення вимагає від психологів – науковців поглибленого вивчення 

психоемоційних станів та поведінкових особливостей учасників бойових дій. 

Негативні психологічні наслідки участі в бойових діях проявляються в 

різноманітних проявах залежної поведінки. Хімічна залежність (наприклад, 

паління, алкоголізм) формується під впливом факторів оточуючого 

середовища (обставини, особливості виховання, вплив друзів, рівень 

стресостійкості та ін.) та спадковості. Роль зовнішніх факторів 

підтверджується тим, що саме соціальна підтримка дозволяє протистояти 

певним видам залежності. Роль спадковості дуже складна. Є думка, що 

відповідним за це може бути ген, який контролює синтез серотоніну[2]. 

Особливо поширеною серед учасників бойових дій стає схильність знімати 

напругу "звичними" способами: палінням, переїданням або навпаки 

ігнорування їжі, вживанням алкоголю. Деформації поведінки учасника 

бойових дій – це і труднощі індивідуальної соціально-психологічної 

адаптації до служби, міжособистісних відносин у новому колективі, 

особливості типу нервової системи бійця, його психологічного стану та 

психічного здоров’я, що зазнає постійного психотравмуючого впливу. 

Найчастіше ці наслідки проявляються у втраті сенсу життя, відчутті 

нереальності свого існування, виникненні почуття наближення 

катастрофічних змін в житті, в неадекватному зниженні або завищення 

самооцінки, у втраті почуття самоідентичності, в відчутті відчуження від 

самого себе, своїх близьких родичів і свого минулого, в підвищеній 

дратівливості, запальності і агресивності в поведінці, в замкнутості.  

Дослідження проводилось на базі Університету повітряних сил України 

ім. Кожедуба І. та однієї з військових частин Донецької області. Респондентів 

було поділено на дві групи: ті, що перебували в зоні АТО і ті, які не 

приймали участь в АТО. Метою дослідження стало визначення схильності до 



поведінки, що відхиляється від норми, для досягнення якої використана 

відповідна методика. (О.Н. Орла). Аналіз отриманих результатів, свідчить 

про те, що для 60% досвідчених бійців характерна помірна тенденція до 

адиктивної поведінки. Тобто у них може спостерігатись досить часте 

вживання шкідливих речовин, що впливають на психоемоційний стан, а 

також схильність до різних проявів адикції у поведінці. Що стосується 

військовослужбовців без досвіду участі у бойових діях, то така тенденція 

притаманна 40% респондентів. Суттєві відмінності спостерігаються серед 

респондентів за результатами шкали вольового контролю емоційних реакцій. 

У військовослужбовців, що не брали участь в бойових діях лише у 6,7% 

сформована здатність контролювати прояви емоційних реакцій на відміну від 

досвідчених бійців, що у 50% випадків здатні до жорсткого контролю будь-

яких емоційних реакцій. У 40% військовослужбовців без досвіду участі в 

боях здатність до самоконтролю емоцій є відсутньою, а у 53,3% - помірною. 

Натомість серед бійців АТО лише 10% респондентів не схильні до контролю 

емоційних реакцій, а у 40% ця здатність помірно розвинена. Зміна звичних 

умов життя, постійний стан психологічної напруженості, пов'язаний із 

загрозою життю та здоров’ю, сприяє загостренню тих негативних 

психологічних особливостей, які існували і до моменту участі в бойових діях, 

проте не були яскраво виражені. Небезпечні умови життя призводять до того, 

що слабко виражені прояви залежної поведінки набувають більшої сили і 

звичайна форма зняття напруження набуває рис схильності, а з часом і 

залежності, адикції. 

Нами розроблена психокорекційна програма, спрямована на зниження 

рівня психоемоційної напруженості. Ми вважаємо, що психокорекція та 

реабілітація має важливе значення не тільки для самих військовослужбовців, 

а й для всього суспільства. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2001. – 

752 с. 

2. Николаева Е. И. Психофизиология / Е. И. Николаева. – М. : ПЕР СЭ; 

Логос, 2003. – 544 с. 

 

 

Кердивар В.В. 

Національний університет цивільного захисту України, НДЛ 

екстремальної та кризової психології НДЦ, ад’юнкт (м. Харків, Україна) 

 



ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВИМУШЕНОГО ПЕРЕЇЗДУ В ІНШИЙ 

РЕГІОН КРАЇНИ 

 

Серед найважливіших питань українського сьогодення залишається 

проблема розбудови ефективних механізмів підтримки та соціальної 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Серед цих проблем основними, є – 

відновлення психічного здоров'я, що похитнулося в результаті перенесених 

травмуючих подій, пристосування до нового соціокультурного середовища, 

відновлення мотиваційно-потребової сфери, подолання кризи ідентичності, 

встановлення позитивних відносин з місцевим населенням. 

Пошук дієвих шляхів і способів психологічної допомоги людям, 

вимушеним в результаті вимушеного переселення пристосовуватися до 

життя в новому культурному середовищі, постійно вимагає вивчення 

психологічного стану вимушених переселенців і виявлення основних 

психологічних чинників, що перешкоджають успішній адаптації. 

По-перше, переселенці перебувають у постійному стресі. Вони 

отримують інформацію від родичів, друзів, знайомих, які залишились в зоні 

військових дій. Унаслідок війни у людей втрачається інстинкт 

самозбереження і вони готові навіть повертатись туди, де на них чекає 

смертельна небезпека. 

По-друге, переселенців переслідує постійний страх і підвищена 

тривожність. Психологічні травми, отримані у зоні військових дій, 

накладаються на абсолютну невпевненість у своєму завтрашньому дні. 

Окрім того, вони мають постійний інформаційний дисонанс – із місцевих 

ЗМІ отримують одну інформацію, а від родичів та знайомих – зовсім іншу. 

По-третє, у більшості переселенців відмічається гіперболізоване 

відчуття справедливості. Будь-яку затримку соціальних виплат (навіть не 

тривалу і спричинену цілком об’єктивними причинами) вони сприймають не 

лише як порушення своїх прав, а і як особисту образу. Реагують болісно. 

Часто після таких новин у людей зовсім «опускаються руки». 

По-четверте, конфронтація між корінним населенням та вимушеними 

мігрантами часто виникає через те, що переселенці відчувають себе чужими, 

а до усього чужого людина зазвичай ставиться вороже. 

По-п’яте, часто спілкування з вимушеними мігрантами переростає у 

вислуховування скарг на їхнє теперішнє життя, а також про те, як багато 

вони мали та втратили з приходом війни. Розмова, позбавлена конструктиву, 

заходить у «глухий кут» [1]. 

Психолог, як «посередник», повинен знайти стратегію психологічної 

допомоги, при якій би ослаб або навіть зовсім зник бар’єр «свої» - «чужі». 



Для цього психолог змушений виростити особливу посередницьку культуру - 

культуру толерантності, що дозволяє мігрантам і корінному населенню 

зрозуміти і прийняти один одного, а не сприймати появу переселенців як 

навалу варварів.  
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ВПЛИВ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО 

КОНФЛІКТУ НА ПОДРУЖНІ СТОСУНКИ У СІМ’ЯХ ВОЛОНТЕРІВ 

 

Актуальність. Волонтерський рух в Україні з початку Революції 

Гідності набув небувалого розмаху. Впродовж 2014-2017 року утворилися 

сотні волонтерських спільнот, що взяли на себе реалізацію значимих завдань, 

з якими не здатна була впоратися держава: матеріально-технічне 

забезпечення військових в зоні бойових дій, тактична медицина, пошук 

зниклих без вісті, допомога переселенцям, пораненим, мешканцям 

прифронтових територій тощо. 

Волонтерський рух об’єднав людей, які самовіддано працювали над 

вирішенням поставлених завдань, емоційно переживаючи суспільно значимі 

справи як першочергові. Втім, ціною такої активності для багатьох 

волонтерів стали негаразди в сімейному житті. Кожна п’ята родина, у якій 

один із подружжя активно займався волонтерською діяльністю, розпалася. 

Метою дослідження, проведеного нами спільно з Михальчук Г.О., було 

виявлення oсoбливoстей подружніх стосунків у волонтерському середовищі, 

аналіз конфліктогенних чинників та чинників, що негативно впливають на 

характер подружніх стосунків у волонтерських сім’ях. 

На рівні теоретичного дослідження були проаналізовані роботи, 

присвячені питанням психологічної складової волонтерської діяльності. 

Значна увага в них приділяється проявам соціально-психологічного 

дискомфорту у волонтерів. Його поява зумовлюється рядом причин, зокрема 

відсутністю державного регулювання та підтримки волонтерства, 



суперечливим сприйняттям волонтерів оточенням, проблемами із 

матеріальним забезпеченням тощо [2]. Відзначається також наявність значної 

соціальної напруженості у самому волонтерському середовищі [4; 52]. У 

роботах Д. Хоєрта, М.М. Зельцера [3; 79] визначено особливості 

життєдіяльності сімей волонтерів. Серед них можна виділити:  специфічні 

стреси, викликані причетністю сім’ї до певних екстремальних обставин 

волонтерського життя, особливо в умовах військового конфлікту, а також 

прогресуючими соціально-економічними труднощами; обмеженість 

спілкування, свого роду «дистантний» стиль життєдіяльності сім’ї, 

обумовлений особливими умовами волонтерства (зайнятість, відсутність 

системного відпочинку);  наявність непередбачуваних виїздів, частих розлук. 

Окрім вищенаведених факторів, відповідно до праць Дж. Вілсона, М.А. 

Мюзіка, впливати на якість подружнього життя може і ряд особистісних 

чинників [5]: підвищена чутливість волонтера і схильність до емоційного 

вигорання; зниження підтримки зі сторони партнера, відсутність 

взаєморозуміння, як наслідок - відчуття покинутості та самотності; зміна 

цінностей, які можуть відрізнятися від цінностей партнера; збільшення 

конфліктогенних чинників,  пов’язаних з виконанням сімейних обов’язків 

(партнерських, батьківських) на тлі волонтерської діяльності. 

Дослідження Е. Каковскі, Дж. Сандерса, Д. Стаєра [1], демонструють, 

що у випадку, коли волонтерство стає сімейною цінністю, до нього 

залучаються по можливості усі члени сім’ї, подружні стосунки навпаки – 

зміцнюються, це проявляється у збільшенні проведеного спільно часу, 

покращенні комунікації та атмосфери у сім’ї, зростанні поваги один до 

одного, гордості за родину, самореалізації кожного із подружжя як окремого 

індивіда, та сім’ї в цілому. 

Проаналізувавши результати теоретичного дослідження, нами був 

висунутий ряд гіпотез щодо основних чинників, які могли позначитися на 

характері подружніх стосунків учасників волонтерського руху 2014-2017 

років в Україні, до яких можна віднести: стаж та спрямованість 

волонтерської діяльності, ступінь емоційної залученості, підтримку, 

відсутність підтримки шлюбного партнера, стать волонтера та ін. Для 

перевірки висунутих гіпотез було проведене емпіричне дослідження. У 

дослідженні взяли участь 156 учасників волонтерського руху з усієї України. 

Було визначено, що найвищі середні показники задоволеністю шлюбом 

притаманні тим, хто активно займається волонтерською діяльністю разом з 

родичами та чий сімейний статус впродовж 2014-2017 років залишився без 

змін, а найнижчі – у тих, хто здійснював волонтерську діяльність без 

підтримки близьких і зрештою розлучився. Значний відсоток незадоволених 



шлюбом є і серед волонтерів чий сімейний статус не змінився (15% не 

задоволені шлюбом). Множинний лінійний регресійний аналіз 

продемонстрував взаємозв’язок волонтерської діяльності з 

неконструктивними установками на шлюб та зниженням рівня задоволеності 

шлюбом. 

Серед розлучених волонтерів найбільший відсоток жінок-волонтерів 

(89%) середнього віку (84% – 35-55 років). Розлучені є найбільш активною 

частиною волонтерської спільноти, (94% займаються волонтерством з 2014 

року і до цього моменту, 67% здійснюють системну допомогу, 16% є 

очільниками благодійних організацій), мають широкі особисті контакти 

серед підопічних, здійснювали неодноразові поїздки в АТО. 

Характерно, що у розлучених найнижчий показник допомоги членів 

родини у здійсненні волонтерської діяльності (у 28 % волонтерів члени 

родини взагалі не підтримують їхню діяльність, у 72% – здійснюють тільки 

епізодичну допомогу; в той час як у сталих сім’ях у 61% волонтерів члени 

родини здійснювали епізодичну чи системну допомогу, а в 18% це стало 

сімейною справою). Розлученим більш властиві протективні механізми та 

особливо дефензивні механізми в ситуації розуміння сімейних конфліктів, а 

також фіксація на психотравмі. Розлучені демонструють стало низькі 

показники за шкалами емоційної близькості та авторитетності партнера в 

останні місяці шлюбу та низькі показники за шкалою розуміння партнера. 

У всієї вибірки, незалежно від характеру подружніх стосунків, виявлені 

загалом високі показники за шкалою соматизація тривоги та достатньо високі 

показники за шкалами депресії.  Цікаво при цьому, що найвищі середні 

показники депресії притаманні категорії осіб, які працювали на місці, а 

найнижчі у тих, хто найчастіше їздив в зону АТО.  

Не підтверджено було припущення про те, що жінки, які активно 

займаються волонтерською діяльністю «мілітаристського» спрямування, є 

групою ризику з позиції родинного благополуччя. Доведено, що емоційна 

включеність таких жінок поширюється як на волонтерське середовище, так і 

на власну сім’ю. Активна волонтерська діяльність, значна емоційна 

залученість та часті від’їзди в АТО загалом не суттєво впливають на 

орієнтацію таких жінок на конструктивні подружні стосунки. 

Висновки. Результати проведеного дослідження засвідчили суттєвий 

вплив волонтерської діяльності на сферу подружнього життя волонтерів, що 

часто позначається на рівні задоволеності шлюбом, емоційній близькості та 

взаєморозумінні з партнером і, зрештою, може стати причиною родинних 

конфліктів та навіть призвести до розлучень. Відповідні результати 

вказуються на необхідність розробки цільових програм психологічної 



допомоги сім’ям-учасникам волонтерського руху в період переживання 

кризових ситуацій, в тому числі програм, спрямованих на гармонізацію 

сімейних стосунків, подолання депресії та соціально-психологічного 

дискомфорту. 
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ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

 

Професійно-психологічний відбір полягає в проведенні комплексу 

заходів, спрямованих на забезпечення відбору громадян, які призиваються 

(приймаються) на військову службу до Національної гвардії України (далі 



НГУ), і військовослужбовців з професійно важливими якостями, що 

відповідають вимогам службово-бойової діяльності. 

Головним завданням професійного психологічного відбору є оцінка 

професійної придатності кандидата за психологічними показниками та 

складання на цій основі довголітнього прогнозу ефективності його подальшої 

службово-бойової діяльності. 

Завдяки науковим напрацюванням науково-дослідної лабораторії 

морально-психологічного супроводження службово-бойової діяльності (далі 

СБД) Національної гвардії України (далі НГУ), важливим вирішеним шляхом 

удосконалення якості професійного психологічного відбору, є його 

автоматизація, що порівняно недавно розглядалася багатьма як бажана, але 

необов’язкова “прикраса” системи професійного відбору, а на теперішній час 

завдяки нашим напрацюванням є вибуховим розвитком психологічної 

служби НГУ. 

Співробітниками науково-дослідної лабораторії розроблені 

автоматизовані психодіагностичні комплекси “Професійний відбір_2.1”, 

“Психологічна готовність особистості”, “Психологічна готовність 

особистості до ризику” [1-2]. 

Загальна схема проведення професійно-психологічного відбору 

військовослужбовців НГУ до виконання СБЗ в екстремальних умовах 

відображено на рисунку 1. 





 

Рис. 1. Професійно-психологічний відбір військовослужбовців НГУ до 

виконання СБЗ в екстремальних умовах 

 

За допомогою профілю, який закладений у комплекс «Професійний 

відбір_2.1.», розраховується загальний бал придатності до військової служби 

в НГУ. Максимально можливий бал за профілем – 70, це сума максимальних 

балів за сьома методиками діагностичної батареї комплексу. Мінімальний 

прохідний бал – 35 балів (50%), бали нижче 35 свідчать про непридатність 

кандидата до військової служби в НГУ. 

Оцінка рівня (високий, середній, низький) сформованості психологічної 

готовності військовослужбовців НГУ до діяльності в екстремальних умовах 

та психологічної готовності до ризику при виконанні службово-бойових 

завдань в бойових умовах дозволяє розподілити військовослужбовців НГУ на 

групи з подальшим визначенням залучення даної категорії 

військовослужбовців в службово-бойової діяльності. 

Таким чином ефективний професійно-психологічний відбір кандидатів 

на службу в Національній гвардії України ґрунтуватися на врахуванні не 

стільки психофізіологічних особливостей претендентів, як це робилося 

донедавна, скільки на урахуванні їх особистісних якостей – соціально- і 

професійно-мотиваційних та ціннісно-смислових якостей, самосвідомості, 

морально-психологічної підготовленості, що є основою здатності до 

правоохоронної діяльності. 
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ЗМІЦНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ 

СПІЛЬНОТИ ДО НАСЛІДКІВ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ 

 

Сьогодні існує нагальна потреба в просуванні поняття «громадське 

здоров’я» в теоретичну та практичну площину соціальної психології, що 

дозволить переосмислити та доповнити  теоретичні основи розуміння 

громадського здоров'я та його індикаторів; сприяти діяльності із поліпшення 

громадського здоров’я; усвідомити важливість відповідального ставлення до 

здоров’я на всіх його рівнях, необхідність дій щодо збереження і зміцнення 

як особистого, так і громадського здоров’я, особливо в умовах суспільних 

змін унаслідок  воєнного конфлікту. 

Аналіз проблеми та результатів емпіричного дослідження психологічних 

стратегій адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту в 

процесі зміцнення громадського здоров’я дозволив встановити, що в основі 

соціально-психологічного ресурсу спільноти, який забезпечує успішність її 

адаптації і зміцнення громадського здоров’я лежать: переконання членів 

спільноти щодо самоефективності, зарадності, сенсовності життя, готовність 

до посттравматичного зростання, здатність структурувати інформацію і 

прогнозувати розвиток подій, відчуття благополуччя. 

За результатами дослідження визначено психологічні стратегії адаптації 

спільноти, які актуалізуюся в процесі підтримання громадського здоров’я: 

стратегії, спрямовані на стабілізацію емоційних станів та підвищення 

відчуття благополуччя, які характеризуються мотивацією виживання та 

досягнення безпеки, використанням випробуваних, стереотипних засобів, 

підвищенням самоконтролю; стратегії пошуку соціальної підтримки та 

підкріплення, для яких характерні орієнтованість на взаємодію, очікування 

підтримки та співчуття; стратегії активізації адаптаційного потенціалу, які 

характеризується актуалізацією здібностей, навичок та ресурсів для 

збереження благополуччя незважаючи на негаразди, їх спрямування  на 

досягнення індивідуальних і колективних цілей; стратегії перетворювальні, 

інноваційні, основу яких складає готовність змінюватися, зростати, брати 

відповідальність на себе, орієнтація на розвиток нових сил і ресурсів 

адаптації та екзистенційну переоцінку, надбання знань та навичок, які 

сприяють підвищенню благополуччя. У соціально-психологічному плані 

ефективна адаптація спільноти в процесі зміцнення громадського здоров’я 

полягає у розширенні мережі зв’язків між її членами, активізації процесів 

самоорганізації, громадської участі тощо. 

В цьому контексті актуалізується потреба розробки програм, 

спрямованих на підвищення соціальної згуртованості і подолання 



відстороненості у питаннях здоров’я, підвищення відповідальності в 

ставленні до нього. Побудовано модель зміцнення громадського здоров’я в 

умовах воєнного конфлікту орієнтовану на самовизначення щодо здоров’я та 

підвищення відповідальності в ставленні до нього; сприяння тій чи іншій 

формі комунікації, спрямованій на поліпшення інформованості з питань 

здоров’я та набуття компетентності щодо його збереження; посилення 

рефлексивних процесів та підвищення готовності до змін. 

Отже визначаємо, що громадське здоров’я є характеристикою 

життєдіяльності спільноти як соціального організму, а його зміцнення 

полягає в підвищенні психологічного благополуччя членів спільноти, 

індивідуальної і колективної самоефективності, адаптаційного потенціалу, 

психологічної пружності чи «резилієнс» спільноти, як здатності її членів 

ефективно розв’язувати не тільки завдання адаптації до наслідків воєнного 

конфлікту, а й завдання розвитку, вміння віднаходити та використовувати 

сильні сторони і ресурси, намагання повернути та підвищити благополуччя, 

яке є базовою ознакою як індивідуального, так і громадського здоров’я. 

 

 

Копин В.В. 

Інститут професійної освіти і освіти дорослих Національної академії 

педагогічних наук України, священик, науковий кореспондент  

 

СИНДРОМ АТО»: РИЗИКИ ЕМОЦІЙНОГО ТРАВМУВАННЯ 

 

Майже кожна пересічна людина нині перебуває у стані емоційного 

переживання чи тривоги, через соціальні зміни, які відбуваються у нашій 

країні. Найбільш гострою соціальною ситуацією є політичний конфлікт, який 

виник у 2014 році, вносячи з кожним роком  певний дисбаланс у всі сфери 

життєдіяльності  пересічних людей – економічні і матеріальні втрати, 

безробіття, втрата сенсу життя, і найбільші  – втрата рідних і близьких 

людей. Вище наведене породжує  психологічні розлади, масову істерію, 

провокування нездорового ажіотажу навколо ситуацій, які щоденно лунають 

з гострих точок –призводить до появи так званого  синдрому «АТО». За 

даними директора Інституту психічного здоров'я О. Романчуком, людей, які 

стикаються з психологічними наслідками війни в чотири рази більше, аніж 

фізично уражених. Ми взяли  інтерв’ю у пересічних українців, щоб з’ясувати, 

що вони вкладають у зміст поняття «АТО». Вибірку складали особи, які або 

самі були в зоні ризику, або хтось із їхньої родини. Наведемо  достойні уваги 

коментарі. Так, капелан о. Михайла був впевнений, що війна з Московією 



буде однозначною, але не такою затяжною, і не такою жорстокою, 

немилосердною, в якій кожен день гинуть достойні молоді юнаки, які б 

могли буди корисними у розбудові української держави. І в 2004 році, і 2013-

2014р. я відстоював загальні українські цінності. Будучи на Майдані, 

виконуючи свою духовну місію, місію пастора, допомагав, чим міг.   

Про стан, у якому знаходяться мешканці окремих з регіонів, з 

непокоєнням і  емоційною тривогою висловлює свої міркування  фармацевт 

Катерина. «Я не відчуваю впевненості в майбутньому,  дуже переживаю за 

всіх тих, хто став жертвами ситуації, яка склалася. Найбільше вболіваю за 

маленьких дітей і юнаків, які перебувають в зоні «АТО». Невпевненість у 

майбутньому призводить до нестабільності,  викликаної стресом».  

«Синдром АТО»  примусив  мене більше турбуватися про сім’ю і своїх 

рідних, цінувати кожну хвилину життя;  що  жити  в країні не варто чогось 

чекати від когось, а об'єднуватись з однодумцями і ставати на  її захист, 

боротись за  ідеї справедливості, незалежності», –  підкреслила науковець 

Людмила (34 р. м. Київ).  

Почуття відповідальності, патріотизму, гідності – риси, які стали 

важелем  для воїнів, які перебувають нині на передових, «гарячих точках». 

«Спочатку був страх: чи зможемо ми вижити з таким рівнем бойової 

підготовки. Потім захотілося довести цим гадам, що це мій дім і нема чого 

сюди лізти. В зоні АТО  доводилось робити такі речі, яких я ніколи не робив 

у цивільному житті. Після АТО питання де відпочити, що одягти і так далі 

для мене втратили сенс», – каже командир батальйону Сергій  (38р., м. 

Полтава). 

Підсумовуючи наголосимо, що синдром «АТО» у більшості  громадян 

асоціюється  із страхом, болем, переживанням за майбутнє України. В разі 

відторгнення суспільством цих фантомних емоційних травм існує ризик 

деформації свідомості підростаючого покоління, небажання співчувати, 

виявляти агресивність до переборення викликів, які можуть позначитися на 

їхніх життєвих цінностях. 

 

 

Косікова Є.С. 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 

факультет психології, студентка 1 курсу магістратури. 

 

ОСOБЛИВOСТІ ВЗАЄМOЗВ’ЯЗКУ МOТИВАЦІЇ ДOСЯГНЕННЯ 

УСПІХУ З ПСИХOЛOГІЧНИМ БЛАГОПОЛУЧЧЯМ У СТУДЕНТІВ-

МІГРАНТІВ 



 

Діяльність студентів спрямoвана на oвoлoдіння пізнавальним і 

сoціальним дoсвідoм. Саме у вищoму навчальнoму закладі здійснюється 

підгoтoвка дo прoфесії вищoї ланки, щo вимагає часу, трудoвих і вoльoвих 

зусиль, фізичнoгo і духoвнoгo благополуччя. Прoцес прoфесійнoгo 

станoвлення являє сoбoю пoслідoвність взаємoпoв'язаних дій, які 

забезпечують викoнання прoфесійних завдань, безпеку праці та збереження 

здoрoв'я. У студентів фoрмуються специфічні пoтреби, які вимагають певних 

умoв збереження ідентичності і чіткoї oрганізації навчальнoгo прoцесу. 

Все більшoгo значення набувають дoслідження благополуччя в 

кoнтексті гуманітарних дисциплін, oсoбливo сoціальнoї психoлoгії, яка 

займається дoслідженням механізмів, щo oрієнтують на здoрoвий спoсіб 

життя, прoпагандoю превентивнoї пoведінки. 

Oб’єктoм дoслідження виступають студенти як нoсії характеристик 

психoлoгічнoгo благополуччя. Предмет дoслідження: oсoбливoсті 

взаємoзв’язку мoтивації дoсягнення успіху з психoлoгічним благополуччям у 

студентів.  

Кoнцептуальна гіпoтеза: існує взаємoзв’язoк між психoлoгічним 

благополуччям та мoтивацією дoсягнення успіху у студентів-мігрантів. 

Емпіричні гіпoтези : 1. Мoтивація дoсягнення успіху не впливає на 

психoлoгічне благополуччя студентів-мігрантів. 2. Мoтивація дoсягнення 

успіху впливає на психoлoгічне благополуччя студентів-мігрантів. 

Для перевірки пoставленoї гіпoтези нами булo oбранo такі метoдики як 

Метoдика діагнoстики oсoбистoсті на мoтивацію дo успіху Т.Елерса, 

oпитувальник "Шкали психoлoгічнoгo благoпoлуччя" К. Ріфф «Стабільність 

психічнoгo здoрoв’я – кoрoтка фoрма» (MHC-SF-UA). 

Теoретикo-метoдoлoгічна oснoва рoбoти: мoтивація В.К. Вилюнас, В.І. 

Кoвальoва, Е.С. Кузьміна, Б.Ф. Лoмoва, К.К. Платoнoва, структура і зміст 

мoтивації дoсягнення, її сoціальна oбумoвленість (Дж.Аткінсoн, Б.Вайнер, 

Т.В. Кoрнілoва, К. Левін, М.Ш.Магoмед-Еміне, Д. Мак-Клелланд, 

Дж.Рoттера, Х. Хекхаузен та ін.); теoрії навчальнoї діяльнoсті студентів (В.В 

Давидoв, К.Двек, В.А Іваннікoв, Є.П. Ільїн, А.К Маркoва, А.А Реан, С.Д. 

Смирнoв, Р.Стернберг, В.Д. Шадрикoв та ін.); сoціальнo-психoлoгічних 

механізмів і чинників фoрмування мoтивації дoсягнення студентів в умoвах 

навчальнoї діяльнoсті (Д. Мак-Клелланд, А. К. Маркoва, Т.А.Матіс, 

А.Б.Oрлoв, Х. Хекхаузен та ін.); кoнцепцій oсoбистoсті в сoціальній 

психoлoгії (Г. М. Андрєєва, B.В.Нoвікoв, Б. Д. Паригін, К. К. Платoнoв, 

Е.В.Шoрoхoва). 



Прoвoдилoсь oпитування студентів-мігрантів, які приїхали на навчання 

до юридичнoгo факультету Дніпрoвськoгo націoнальнoгo університету ім. 

O.Гoнчара. 

Булo встанoвленo статистичнo значущий дoдатній кoреляційний зв’язoк 

між показниками метoдики психoлoгічне благoпoлуччя К. Ріфф та метoдики 

діагнoстики мoтивації дoсягнення успіху Елєрса. Це oзначає, щo існує 

прямий зв’язoк між цими характеристиками (r=0,835; p<0,01). Тoбтo чим 

вища мoтивація дoсягнення у студента, тим краще йoгo психoлoгічне 

благoпoлуччя. 

Такoж булo встанoвленo від’ємний статистичнo значущий зв’язoк між 

прoцвітанням та задoвільним рівнем стабільнoсті психічнoгo здоров’я (r=-

0,843; p<0,01), щo мoже oзначати, щo задoвoлена людина не прагне 

прoцвітання, а прагнуча дo прoцвітання людина, скoріш, все більше стає 

незадoвoленoю.  

Таким чинoм, ми oбрoбили всі дані за дoпoмoгoю критерію рангoвoї 

кoреляції r-Спірмена та підтвердили нашу гіпoтезу прo наявність  

статистичнo значущoгo зв’язку між пoняттям психoлoгічнoгo благoпoлуччя 

та  мoтивацією дoсягнення успіху у студентів-мігрантів юридичнoгo 

факультету. Також ми виявили ще oдну цікаву oсoбливість – від’ємний 

статистичнo значущий зв’язoк між прoцвітанням та задoвільним рівнем 

стабільнoсті психічнoгo благополуччя. Це наштoвхує на думку, щo чим 

вищий рівень стабільнoсті психічнoгo здоров’я, тим вище прoцвітання, а 

якщо рівень стабільнoсті психічнoгo здоров’я є задoвільним, то рівень 

процвітання є теж задoвільним. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В 

ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

Дослідженню питань емоційного інтелекту, розробці його концепції 

присвячені роботи західних вчених: Д. Гоулмена, Дж. Майєра, Д. Карузо, 

Г. Гарднера, С. Хейна, Р. Купера, А. Савафа. В Україні вивченням феномена 

емоційного інтелекту займались: Е. Носенко, Г. Березюк, О. Власова, 

В. Оськин, О. Філатова та інші.  

Емоційний інтелект - це здатність усвідомлювати власні почуття, 

почуття інших людей, мотивувати себе та інших, керувати емоціями як 

наодинці з собою, так і стосовно інших [3, с. 27]. 

За теорією Р. Бар-Она емоційний  інтелект  визначається  як  сукупність  

найрізноманітніших  здібностей,  які забезпечують можливість успішно діяти 

в будь-яких ситуаціях. Вчений виділив п'ять субкомпонентів,  які 

характеризують структуру емоційного інтелекту: 1) саморозуміння 

(усвідомлення власних емоцій, впевненість у собі, самоповага, 

самоактуалізація); 2) комунікативний потенціал (емпатія, соціальна 

відповідальність); 3) власне адаптаційні здібності (вміння вирішувати 

проблеми, долати труднощі, емоційна лабільність); 4) антистресовий 

потенціал (стійкість до стресів, самоконтроль); 5) загальний настрій 

(оптимістичність) [1, с.7]. 

Ключовим психологічним механізмом емоційного інтелекту є здатність 

здійснювати емоційну саморегуляцію, яка в системі розумових і вольових 

дій, спрямована або на активізацію емоційних процесів, або на гальмування, 



стабілізацію. Це дає можливість людині більш ефективно управляти своїм 

емоційним станом (володіти собою, своїм самопочуттям, настроєм, голосом), 

швидко реагувати на переживання і поведінку інших людей, уміння 

приймати рішення у зміненій, нестандартній ситуації (А. Бандура, 

Д. Гоулмен, К. Ізард ). 

На сьогоднішній день, в ході проведення заходів психологічної 

підготовки особового складу недостатньо уваги приділяється проблемі 

розвитку емоційного інтелекту військовослужбовців.  

На нашу думку, постає актуальним питання щодо розвитку емоційного 

інтелекту військовослужбовців, актуалізації у свідомості еталонів, які 

базуються на цінностях та смислах  мотивації до військової служби, потреби 

у навчанні комунікативних навичок військовослужбовців. Також від уміння 

військовослужбовців керувати емоційними станами, корегувати прояв 

негативних емоцій, залежить їх психічне здоров’я, здатність гармонійно 

співіснувати з самим собою та адекватно реагувати на екстремальні ситуації.  

Таким чином, одним із важливих завдань в ході проведення 

психологічної підготовки є розвиток емоційного інтелекту 

військовослужбовців, який формує здатність ідентифікувати емоції, 

мотивацію щодо прийняття рішень, визначати власні цілі та життєві цінності, 

здійснювати емоційну саморегуляцію та налагоджувати соціальні зв’язки з 

іншими, що забезпечує якісне виконання завдань за призначенням. 
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СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ОФІЦЕРА 

 



Професійне становлення сучасного офіцера супроводжується зміною 

уявлень про себе, своє місце в професійному та соціальному світі – набуттям 

професійної ідентичності, професійною самоідентифікацією його 

особистості. Професійну ідентичність більшість науковців визначають як 

сферу самосвідомості особистості, динамічну психологічну категорію, що є 

результатом професійного самовизначення, виявляється в конструюванні 

знання власної приналежності до певного соціально-професійного 

співтовариства, усвідомлення і переживання себе як професіонала, що 

впливає на успішність самореалізації в професії, психологічне благополуччя і 

особистісний розвиток.  

Розглядаючи структуру професійної ідентичності особистості сучасного 

офіцера варто відмітити, що структурними компонентами можуть бути різні 

елементи та психологічні утворення. В структурі професійної ідентичності 

О.П. Єрмолаєва визначає інструментальний, ментальний та соціальний 

компоненти [3]. В запропонованій А.С. Борисюк моделі професійної 

ідентичності структурними компонентами визначено: 1) особистісний 

(когнітивний, ціннісно-мотиваційний) та 2) соціальний (операційно-дієвий, 

афективно-оцінний), що інтегруються в життєвий та професійний досвід 

через утворення, об’єднані у три підсистеми: ставлення до себе як до 

професіонала, ставлення до професії, ставлення до професійної спільноти [2]. 

Українські науковці (Г.О. Балл, В.Л. Зливков, С.О. Копилов) визначають 

потреби, інтереси, установки, переконання та інші структурні 

характеристики особистості серед елементів професійної ідентичності, що 

поєднуються в когнітивні, мотиваційні та ціннісні компоненти  [1, с. 33–34]. 

Структуру професійної ідентичності офіцера як багатовимірного 

інтегративного психологічного феномена (що є результатом процесу 

усвідомленого ототожнення себе з професією офіцера і військово-

професійним середовищем та передбачає розвинене відчуття професійної 

компетентності, самостійності й самоефективності, професійної цілісності й 

визначеності; усвідомлену інтеграцію у військово-професійне середовище та 

оволодіння смислами військово-професійної діяльності), ми розглядаємо у 

сукупності когнітивного (професійні знання та переконання, професійний 

“Я-образ”), мотиваційно-ціннісного (ціннісні орієнтації, самоставлення до 

себе-професіонала, ставлення до професійної групи, рефлексія), операційно-

діяльнісного (військово-професійна спрямованість, функціонально-рольова 

поведінка) компонентів. Професійна ідентичність формується у процесі 

професійного розвитку та є одним із важливих показників становлення 

особистості військового професіонала як суб’єкта військово-професійної 



діяльності й більш повно розкривається в досягненні професійної суб’єктної 

позиції, що характеризує його тотожність, визначеність і цілісність. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «ФРУСТРАЦІЙНОЇ 

ТОЛЕРАНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ» 

 

Несприятливі чинники службової діяльності створюють емоційну 

напругу, яка виникає внаслідок подолання фруструючих ситуацій, під час 

прийнятті відповідальних рішень в умовах дефіциту часу і інформації, а 

також за наявності серйозного ризику, коли помилкові дії можуть привести 

до непоправних наслідків для власного життя і здоров'я  або інших осіб. 

Особливими є умови діяльності, пов'язані з епізодичною дією 

екстремальних факторів невеликої інтенсивності або високою 

усвідомленністю ймовірністі їх появи. При цьому мобілізуються резервні 

можливості компенсаторного типу. Екстремальні умови діяльності 

характеризуються потенційною або постійною дією інтенсивних 

екстремальних факторів, коли резервні можливості організму не запобігають 

виникненню виражених негативних функціональних станів та потребують 

відновлювальних заходів.  

Необхідними ознаками фрустраційної ситуації, як зазначає 

Л. Ф. Бурлачук, є наявність сильної мотивованості досягти мети 

(задовольнити потребу) та перепони, що перешкоджає цьому досягненню. 

С. Є. Лукін і А. В. Суворов називають і два інших, найбільш поширених 

визначеннь фрустрації: перше з них - неможливість (або ситуації 



неможливості) задоволення вже активованої потреби через будь-які 

перешкоди, друге - як психічний стан, що виникає внаслідок суперечності 

факторів, які блокують задоволення потреби. Виходячи з поняття фрустрації 

як психічного стану, ми даємо їй таке визначення: фрустрація - стан людини, 

що виражається в особливостях переживань, поведінки і викликається 

об'єктивно непереборними (або, які суб'єктивно  розуміються такими) 

труднощами, що виникають на шляху до досягнення мети або до вирішення 

завдання. 

Діагностування «фрустарійної толерантності» базувалося на теорії 

раціонально емотивної терапії Еліса, який є автором методики 

діагностування «ірраціональних установок» (Irrational Belief Scale). 

Зважаючи на той факт, що «фрустраційна толерантність»  є характеристикою 

реагування на «фрустратор» мова йтиметься про її зв`язок із механізмами 

психологічного захисту особистості. 

Низький рівень фрустраційної толерантності має значущі кореляційні 

зв’язки з параметрами, наведеними у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Коефіцієнти кореляції між досліджуваними показниками 

 Витіснення Заміщення Компенсація Раціоналізація Загальна  Агресія 

Низька 

«Фрустраційна 

толерантність» 

-0,708 -0,805 -0,816 -0,654 -0,806 -0,774 

0,022 0,005 0,004 0,040 0,005 0,009 

Варто також наголосити, що усе перераховане вище супроводжується 

виразною агресивністю (R=-0,774). Установка низької фрустраційної 

толерантності пов'язана з неготовністю до раціональної оцінки ситуації, 

зниженим самоконтролем і підвищеною схильністю до реакції розпачу, 

низькою впевненістю у сприятливому прогнозі розвитку ситуації, схильністю 

до відволікання від проблем, відмовою від підтримки в складних ситуаціях. 

Схожим чином проявляє себе і  нездатність до відстроченого гедонізму 

(неготовності до оцінки, невпевненості в сприятливому прогнозі, 

відволіканні), однак за цієї установки емоційне відреагування має інший 

неадаптивний вектор - схильність до агресії, а не до розпачу. 

Фрустраційна толерантність і коефіцієнт групової адаптації  обстежених 

військовослужбовців характеризується низьким рівнем індивідуальної 

адаптації до свого соціального оточення. У більшості військовослужбовців 

виявлена сильна «фрустраційна завантаженість». Опитані відрізняються 

високим рівнем агресивності, схильністю звинувачувати зовнішню 

перешкоду чи інших людей. 



Диференційне діагностування особливостей «фрустраційної  

толерантності» військовослужбовців покликане покращити якість їх 

психологічної  підготовки та формувати ефективні поведінкові копінг-

стратегії та захисні механізми військово-професійної діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ 

 

Розкриття  проблеми психологічного забезпечення майбутнього офіцера 

до  діяльності в особливих умовах  потребує  визначення того як виникають і 

розвиваються професійні  наміри,  як вони реалізуються  в діяльності,  які  

чинники  їх визначають.  Дуже важливою є мотивація професійної діяльності 

військовослужбовця, яка спонукається декількома мотивами, що складають 

певну структуру. Виявлення особливостей мотиваційної сфери  як у 

професійній діяльності, так і поза нею, дозволяє визначити, наскільки готові 

курсанти виконувати професійні функції в військових підрозділах, а також 

створювати ситуацію контрольованого розвитку особистості 

військовослужбовця. 

Ускладнення професійної сфери пред’являє все більш високі вимоги до 

розумової діяльності особистості майбутніх офіцерів технічного профілю, 

тому процес професійної підготовки повинен  включати розвиток їхніх 

інтелектуальних можливостей, формування технічного і технологічного 

мислення як складової їх готовності до професійної діяльності.  Необхідно 

навчити курсантів застосовувати отримані знання та уміння при вирішенні 

технічних і технологічних завдань, що виникають у реальній професійній 

діяльності, тому що в ході їх розв'язання формуються необхідні якості 

технічного і технологічного мислення.  Процес застосування знань - це 

складна розумова діяльність, яка здійснюється в ході вирішення 

вищеназваних завдань.  Розвиток мислення перебуває у прямій залежності 

від організації професійного навчання.   



Особливу увагу потрібно приділяти результатам адаптації випускників 

до умов реальної діяльності, які залежать від рівня розвитку багатьох 

психологічних параметрів котрі забезпечують готовність до виконуваних 

завдань, мотивації поведінки фахівця.  Процес адаптації може бути 

прискорений за рахунок ознайомлення курсантів з можливими ситуаціями 

майбутніх дій, активізації суспільних та професійних  мотивів поведінки, 

формування знань, умінь і навичок, яких спочатку бракує, високої активності 

пізнавальних процесів.    

У психологічному забезпечені успішності виконання майбутнім 

офіцером професійних функції  відіграє величезну роль урахування 

індивідуальних стилів професійної діяльності, що потребує застосування 

різноманітних критеріїв успішності діяльності, а відповідно і різноманітних 

методик їх визначення.  При цьому необхідно враховувати динамічність 

критеріїв, пов'язану зі змінами в психофізіологічній і психологічній структурі 

діяльності як у процесі навчання, так і при набуванні професійного досвіду.  

Дані напрямки будуть вивчатися в наших подальших  дослідженнях. 
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ПРОФЕСІЙНО - ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЧЛЕНІВ ТАНКОВОГО 

ЕКІПАЖУ ДО ДІЙ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГУ 

 



Готовність до діяльності в екстремальних ситуаціях – одна з 

найважливіших умов забезпечення особистої безпеки кожної людини і 

суспільства в цілому. Сьогодні ця проблема стає найактуальнішою у зв’язку з 

проведенням антитерористичної операції (АТО) на сході України. Тенденція 

збільшення кількості різних загроз обумовлює необхідність формування у 

особового складу навичок безпечної поведінки та психологічної готовності 

до дій в умовах проведення АТО. 

Відомо, що до найбільш екстремальних видів професійної діяльності 

відноситься професія військового. Безпосередня участь у проведенні АТО 

вимагає від членів танкового екіпажу постійної готовності до діяльності в 

умовах вітальної загрози. 

В сучасній психологічній науці вже розроблені прийоми, форми і методи 

організації підготовки та формування готовності людини до діяльності в 

екстремальних ситуаціях (В. Барко, В. Корольчук, В. Лефтеров, В. Осьодло, 

В. Пономаренко, Є. Потапчук, О. Тімченко, М. Томчук, О. Хміляр, 

Ю. Широбоков та ін.). Однак питання психологічної готовності членів 

танкового екіпажу  до бойової діяльності під час проведення АТО не 

знайшли належного відображення в сучасних психологічних дослідженнях. 

Цільова психологічна готовність членів танкового екіпажу  до бойової  

діяльності у процесі проведення АТО є складною системою 

багатокомпонентних потенціалів особистості, яка у формі специфічного 

вольового акту забезпечує залучення внутрішніх та зовнішніх ресурсів 

особистості для успішної реалізації виконання завдань у вітально стресових 

умовах бойової діяльності. 

Розроблений тренінг «Психологічна готовність членів танкового екіпажу 

до дій в умовах проведення АТО на сході України» має позитивний вплив на 

динаміку компонентів цільової психологічної готовності членів танкового 

екіпажу до бойової діяльності при проведенні АТО.  

Головний методичний підхід до організації тренінгу ґрунтується на 

моделюванні ситуацій професійної (бойової) діяльності із застосуванням 

відеозаписів та надання зворотного зв’язку. Під час використання 

модельованих ситуацій існує потрібна система взаємного зв’язку між 

суб’єктом, тренером і моделлю, в якій суб’єкт відіграє активну роль, що діє 

на тренера та модель. Нами використовуються дві форми моделювання 

ситуації: часткові та комплексні моделі. 

 

 

Лазоркін В.І. 
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ВІЙНА ЧИ АТО: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 

20 лютого 2014 року Російська федерація здійснила акт збройної агресії 

проти України, захопивши Автономну Республіку Крим та окупувавши 

окремі території Донбасу. Керівництво ж України у відповідь на дії 

Російської Федерації, які мали всі явні ознаки збройної агресії, обмежилось 

оголошенням Антитерористичної операції (далі – АТО) та визначенням меж 

зони АТО. 

Дії агресора офіційно не були оголошені війною, воєнний стан не був 

введений, що зняло мотивацію виконання норм чинного законодавства у 

сфері оборони України. Був створений штаб АТО, а керівництво 

проведенням АТО було покладене на заступника голови Служби безпеки 

України. 

Таким чином, керівництво України здійснило підміну поняття «війна» 

на поняття «АТО», які мають зовсім різні правові та мотиваційні смислові 

наповнення та політично-правові наслідки для населення окупованих 

територій та для військових, які зі зброєю в руках боронять Україну, і 

членів їх родин. 

Така підміна понять є суттєво спотворила соціально-психологічні 

аспекти військової мобілізації та соціально-психологічні засади діяльності 

військових колективів. Тому на начальному етапі ведення збройного 

захисту України від агресора в зоні АТО роль Збройних Сил України взяли 

на себе добровольчі батальйони, які зупинили ворога і не дали йому 

просунутись далі вглибину території України. І саме найбільших втрат 

зазнали бійці-добровольці під Іловайськом і Дебальцево.  

Надалі збройна боротьба отримала характер позиційного протистояння 

на лінії розмежування з окупованою територією з постійним обстрілом 

позицій захисників України з боку ворога та постійними втратами наших 

бійців, що суттєво вплинуло на загострення психоемоційного стану і 

поведінку військовослужбовців у бойових умовах. 

Тривале невиконання норм чинного законодавства з боку керівництва 

держави у сфері оборони України та невизнання війни війною створило 

правові перепони для бійців-добровольців у визнанні їх учасниками 

бойових дій, та поставило під загрозу законність їх дій як легітимних 



захисників України в умовах збройної агресії проти України. Почастішали 

випадки ухиляння молоді від призову на військову службу серед мирного 

населення в Україні, збільшилась кількість громадян України, що виїхали за 

межі України. 

З іншого боку, невизнання війни війною дозволяє іноземним 

дипломатам кваліфікувати події на Сході України не як збройну агресію 

Російської Федерації проти України, а як такий собі внутрішній 

громадянський конфлікт з усіма міжнародними політико-правовими та 

соціально-психологічними наслідками як для військовослужбовців 

Збройних Сил України, для громадян окупованих територій, так і для 

України у цілому. 

Крім того, створює правові перепони для притягнення президента 

Російської Федерації і його оточення до кримінальної відповідальності в 

міжнародному суді як військових злочинців, які порушили всі норми 

міжнародного права щодо недоторканності державних кордонів у повоєнній 

Європі та розпочали збройну агресію проти України, в якій загинули 

десятки тисяч українських громадян і мільйони громадян України стали 

біженцями. 

Все це лише підкреслює необхідність керівництву держави 

переглянути своє ставлення до виконання норм чинного законодавства у 

сфері оборони України та до виконання своїх прямих обов’язків під час 

збройної агресії проти України, що дозволить докорінно змінити соціально-

психологічні аспекти та покращити психологічний стан захисників України.  

 

 

Леонова І.М. 

к.психол.н. (м. Київ) 

 

ВПЛИВ СТЕРЕОТИПІВ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ НА 

МІЖГРУПОВЕ СПРИЙНЯТТЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З 

ДОНБАСУ 

 

Один із найважливіших аспектів соціалізації – міжгрупова взаємодія 

представників як великих, так і малих груп. Основою міжгрупової взаємодії і 

міжгрупових стосунків є міжгрупове сприйняття різноманітних соціально-

психологічних зв'язків, що виникають між соціальними групами, а також 

психологічні закономірності поведінки і взаємодії між людьми, які зумовлені 

їхньою приналежністю до тих чи інших соціальних груп (великих і малих) 

[3]. 



Вчений У. Самнер, досліджуючи психологічні закономірності відносин 

між групами, виділив і описав феномен етноцентризму. 

Особливістю міжгрупових відносин виступає суб'єктивність оцінювання 

та упередженість міжгрупового сприйняття, що проявляється в феноменах 

стереотипів і забобонів. 

За останні кілька років, коли тривають військові дії на території 

України, ми стали свідками формування в масовій свідомості стереотипу 

щодо поняття «переселенець», яке сприймається спрощено і клішовано, має 

заздалегідь запрограмовану оцінку – радше негативну або нейтральну, ніж 

позитивну. Підставою для такої оцінки стала недовіра представників 

приймаючої спільноти до самих «переселенців», яких вони звинувачують у 

проросійських поглядах, небажанні говорити державною мовою, працювати 

нарівні з місцевим населенням, у цілому – в ситуації, що склалася на Сході. 

Дослідник В. В. Мяленко розробив типологію ставлення українського 

суспільства до внутрішньо переміщених осіб: 1) біженеці; 2) переселенеці; 3) 

ідейні; 4) авантюристи; 5) «халявщики» [4]. Можна стверджувати, що, 

залежно від того, до якого типу місцевий мешканець віднесе переселенця, й 

буде сформовано ставлення до нього та його оцінка. 

Також істотну роль в оцінці суспільства відіграє наявність соціального 

стереотипу. В даний час найбільший внесок в його формування в процесі 

міжгрупового сприйняття робить інформація, яку поширюють медіа, тим 

самим створюючи «другу реальність» в суб'єктивному світі людини [5; 6]. 

Надана ними недостовірна інформація сприймається людьми як така, що 

відбиває реальну дійсність. Це пояснюється тим, що в сучасному світі для 

більшості населення телебачення є основним джерелом інформації про 

соціальні групи. Тому місцеве населення має певні соціальні очікування від 

вимушених переселенців з Донбасу. Завдяки проекту «Діалог і примирення в 

регіонах України», було проведено пілотажне дослідження ставлення до 

внутрішньо переміщених осіб, що дозволило виявити такі стереотипи: «чужі 

по духу»; ворожі до місцевих мешканців; небажаючі працювати; нездатні 

інтегруватися до нового соціального середовища внаслідок розбіжності 

поглядів на ситуацію, що виникла на Донбасі; переконані в тому, що вони є 

жертвами і всі їм винні тощо [1]. 

Соціальний стереотип, що виник, породжує процес стереотипізації [6], 

який, у свою чергу, є різновидом процесу категоризації. При цьому 

використання соціальних стереотипів виглядає як підведення об'єкта під 

узагальнююче поняття, яким є соціальний стереотип. 

Багато дослідників відзначають, що чим вище рівень освіти і культури 

людей, тим нижче прагнення робити узагальнення щодо різних соціальних 



груп. А засвоєні особистістю ригідні соціальні установки можуть бути як 

позитивними, так і негативними. Негативні установки прийнято позначати як 

упередження. 

Таким чином, більшість соціальних стереотипів можна вважати 

упередженнями, визначивши їх як ворожу чи негативну установку щодо 

окремої групи людей. Також можна говорити про те, що забобони, 

стереотипи і упередження – це так званий «людський фактор», який впливає 

на сприйняття інформації (спотворюючи її) і на процес прийняття рішень 

(суб’єктивізуючи його). Отже, стереотип може виявитися помилковим і 

виконувати консервативну, а часом і провокаційну роль, спотворюючи досвід 

і знання людей, тим самим деформуючи міжособистісні і міжгрупові 

взаємини і взаємодії. 

Ще однією особливістю міжгрупових відносин виступає однобічна 

внутрішньогрупова упередженість, яка полягає в тенденції прихильного 

ставлення до групи «МИ», об'єднаної почуттям спільної ідентичності за 

різними ознаками (місце проживання, мова комунікації, освіта, професійна 

приналежність тощо), яка протиставляється групі «ВОНИ» – групі, яку «МИ» 

сприймають як несхожу на себе та ізольовану від неї. Отже, дана 

особливість, як ми можемо спостерігати в нашому сучасному суспільстві, 

сприяла формуванню стереотипу «свої – чужі», що вже саме по собі формує 

певний бар'єр і дистанцію у взаємовідносинах українського народу. 

Особливої уваги заслуговує той факт, що наразі медіа змагаються за 

кожного споживача, використовуючи при цьому весь арсенал методів 

інформаційно-психологічного впливу. Виявляючи великий вплив на 

суспільну свідомість, вони суттєво впливають на формування дистанції між 

місцевим населенням («свої») і переселенцями з Донбасу («чужі»). 

Інформація в текстових або відеоповідомленнях, які транслюються медіа, 

диференційована і розрахована на різні категорії населення, в більшості своїй 

спрямована радше на створення саме образів фактів та реальних подій, ніж на 

об'єктивне відображення реальності. Тому, як об'єктивний і неминучий 

наслідок, «вимушений переселенець» постає не тільки в образі жертви, а й 

людини, яка робить замах на повсякденне життя і ринок праці місцевого 

населення. 

Вивчаючи медіаресурси, М. М. Єфременкова виділила три типи образу 

мігранта: 

• перший тип забарвлений, переважно завуальовано, негативними 

характеристиками (загроза економічному становищу місцевого населення, 

загострення ситуації із соціальними благами, такими як робочі вакансії, місця 

в школах, садочках, вищих навчальних закладах тощо). Журналісти та 



кореспонденти, транслюючи для широкої аудиторії негативний соціально-

психологічний фон ситуації, що склалася на Донбасі, підсилюють 

переживання тривоги, побоювання і страх щодо переселенців; 

• другий тип носить співчутливий характер, оскільки більшість 

переселенців з Донбасу – це звичайні люди, співвітчизники, які опинилися в 

складній життєвій ситуації, жертви військових дій; 

• третій тип, який рідко зустрічається в мас-медіа – це внутрішньо 

переміщені особи, що близькі за мовою, культурою, цінностями і звичаями, 

серед яких багато кваліфікованих фахівців, які мають бажання і готовність 

працювати [2]. 

Таким чином, ми можемо говорити про те, що під впливом стереотипів і 

типів, які транслюють медіа, в суспільному середовищі формуються стійкі 

образи, що породжують установки негативного очікування у ставленні до 

різних соціальних груп. Для мігрантів створюються образи, що 

підкреслюють їхню некомпетентність, неосвіченість, абсолютну 

дезінтеграцію в приймаючому суспільстві. При цьому саме негативно 

забарвлена інформація про мігрантів найчастіше транслюється в медіа і 

асоціюється з ними, в результаті чого в аудиторії формуються стереотипи і 

упередження. 

Існує досить багато досліджень, які підтверджують, що ставлення 

місцевого населення до переселенців не завжди є толерантним і коректним, а 

найчастіше носить амбівалентний характер: симпатія–антипатія, співчуття–

агресія, допомога–протидія тощо [1]. Причиною є те, що населення, як 

правило, схильне орієнтуватися на громадську думку, а не на власний досвід. 

Цьому сприяє медіа-інформація, що надходить першою, представляючи 

переселенців або в образі агресорів, або ж як «вимушених заручників 

ситуації, що склалася, тобто постраждалих», тим самим беззаперечно 

впливаючи на формування амбівалентних відносин між групами. 

М. Шериф в своїх експериментах показав, що ситуація конкурентної 

взаємодії, в основу якої покладений об'єктивний конфлікт інтересів, 

призводить до посилення проявів міжгрупової агресії, ворожості, і 

одночасного посилення внутрішньогрупової згуртованості. Адже внутрішньо 

переміщені особи дійсно створюють конкуренцію на ринку праці, 

скорочують кількість місць в дитячих садах і в університетах, що вже саме по 

собі викликає напругу з боку приймаючого суспільства. 

Як показало дослідження Т. Адорно [3], на вороже і агресивне ставлення 

до представників інших груп впливають певні особистісні риси: 

• установка на неухильне шанування внутрішньогрупових авторитетів; 

• надмірна заклопотаність питаннями статусу і влади; 



• стереотипність суджень і оцінок; 

• нетерпимість до невизначеності; 

• схильність підкорятися особам, що наділені владою; 

• нетерпимість до тих, хто знаходиться на нижчому статусному рівні. 

Таким чином, ми стикаємося з одним із феноменів міжгрупової 

взаємодії – міжгруповою диференціацією, яка складається з двох 

взаємопов'язаних процесів: внутрішньогрупового фаворитизму і 

міжгрупової дискримінації [3]. 

Дослідження Г. Теджфела і Д. Тернера показали, що одного лише факту 

розподілу людей на групи, які подібні за певною малозначущою ознакою, 

досить для того, щоб люди демонстрували більш позитивні установки по 

відношенню до «своїх» і більш негативні по відношенню до «чужих». 

Відповідно до теорії соціальної ідентичності Г. Теджфела і Д. Тернера, 

причиною феномена міжгрупової диференціації є когнітивні процеси: 1) 

соціальна категоризація; 2) соціальна ідентифікація; 3) соціальне 

порівняння [3]. 

Процеси міжгрупової диференціації не відбуваються без інтеграції. Тому 

іншим феноменом міжгрупової взаємодії є міжгрупова інтеграція – такі 

зв'язкі і залежності між групами, що сприяють їхньому об'єднанню і 

сприянню одна одній. Феноменами міжгрупової інтеграції виступають: 

групова аффіліація, групова відкритість, міжгрупова толерантність, 

міжгрупова референтність [3]. 

Аналізуючи феномени міжгрупової інтеграції, ми можемо говорити про 

те, що якщо група надмірно відкрита, то це призведе до втрати групової 

соціальної стійкості; якщо ж група надмірно закрита – вона приречена на 

застій і стагнацію. Отже, це вказує на те, що процеси груповий інтеграції і 

диференціації співіснують разом в будь-якій групі. 

Таким чином, на міжгрупове сприйняття між приймаючим населенням 

і вимушеними переселенцями вирішальний вплив здійснюють соціально-

психологічні та культурні особливості сприйняття однією групою іншої, в 

результаті чого формуються соціальні стереотипи, забобони, упередження, 

категоризація тощо. Дані феномени ґрунтуються як на суб'єктивному 

оцінюванні та однобічній внутрішньогруповій упередженості, так і на думці, 

що формується за допомогою інформації медіа. У разі, коли така інформація 

не в повній мірі відповідає дійсності, постійне її транслювання накладає свій 

відбиток на свідомість приймаючого населення, а сформовані у нього 

стереотипи досить міцні і архаїчні, тому їх зміна можлива лише в разі 

трансформації ставлення до переселенців. 
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ДОВІРА В ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Феномен довіри перебуває в тематичному авангарді зарубіжних та 

вітчизняних наукових досліджень з початку 90 рр. минулого століття і 

представлений у різноманітних фахових спрямуваннях. Довіра є 



фундаментальним поняттям в психологічній науці і активно вивчається в 

психології управління, організаційній, соціальній, педагогічній, економічній 

та інших галузях психології. Розглянемо окремі з них.  

Психологічна енциклопедія (за ред. О. Степанова) дає визначення довіри 

як морально – психологічної категорії, якою характеризують ставлення 

індивіда до іншої особи і її дій. Довіра є необхідним компонентом взаємин у 

колективі або іншій згуртованій соціальній групі [1, с. 110].  

В соціальній психології довіра розглядається переважно як соціально-

психологічне відношення, яке фіксує психологічні результати взаємодії 

соціальних суб'єктів: як необхідна умова авторитету [2, с. 204], як умова 

виникнення дружби [3, с. 127], як психологічне відношення [4, с. 55-56], як 

психічне утворення суб'єкта, яке відображає його позитивне відношення до 

об'єкта з якістю зустрічної позитивності еквівалентного характеру [5, с. 208], 

як соціально- психологічне явище, яке є однією з умов соціалізації 

особистості [6, с. 235]. 

В економічній психології феномен довіри розглядається здебільшого як 

один з факторів (регуляторів) економічної активності, який має раціональну 

природу. Довіру визначають як особливе внутрішнє почуття, засноване на 

механізмі емоційної, міжособистісної, інтерсуб’єктивної прихильності людей 

один до одного [7, с.10-13], як структурний компонент психологічної 

дистанції, яка є результатом категоризації індивідом навколишнього світу [8, 

с. 182-184], як поведінку, що виходить за рамки раціонального підходу до 

прийняття рішень [9, с. 34].  

В педагогічній психології довіра розглядається як важлива якість 

особистості педагога та вагомий інструмент виховання учнів [10, с. 75], 

внутрішня впевненість учителя в можливостях і здібностях кожного учня 

(педагогічний оптимізм) [11, с. 10-13]. 

В психології управління довіра є необхідною умовою ефективного 

управління людськими ресурсами і визначається як готовність бути 

залежним від інших людей в ситуації невизначеності та в очікуванні певної 

вигоди від цього [12, с. 117-121], позитивне відношення між партнерами, яке 

ґрунтується на емоційній основі [13, с. 212].  

Вивчення сутності довіри здійснено у працях представників різних 

напрямків психоаналізу. Установку людини до світу (почуття базисної 

довіри) пов’язують із досвідом першого року життя: актами годування та 

доглядом матір'ю за дитиною [14, с. 106].  Становлення довіри у дитини 

пов’язують з її автономністю від матері: надмірна залежність затримує 

становлення довіри до себе, помірна -  надає дитині самостійності та посилює 

у неї довіру до себе та світу. [15, c. 66]. Довіру ототожнюють із вірністю 



власному закону (довіра людини до себе), яка відіграє вирішальну роль у 

становленні особистості [16, c. 193 - 194].  

Великий спектр вивчення довіри зумовлений її широким проявом в 

різних сферах життя та діяльності як окремих людей, так і суспільства 

загалом. Коло наукових інтересів, що визначають значущість та важливість 

вивчення довіри як психологічного феномену, безперервно зростає, а 

проблема довіри  буде завжди актуальною у багатьох напрямках наукового 

знання. 

Доводиться констатувати, що спеціальних досліджень проблеми довіри 

в міжособистісних взаємовідносинах представників силових структур в 

екстремальних умовах діяльності у вітчизняній психології не проводилось. 

Тому подальша розробка даної тематики набуває особливої теоретичної та 

практичної значущості. 
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ОБРАЗ ОФІЦЕРА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

Ставлення до армії та її дій значною мірою обумовлено тим, які 

уявлення про неї сформувався у  цивільного населення. Образ військового 

створюється під впливом цілої низки факторів: особистий досвід, інформація 

у ЗМІ, літературні твори, кінофільми тощо. Особливо багато такої інформації 

з’явилося у ЗМІ впродовж останніх років, що обумовлено війною в Україні. 

Можна віднайти публікації та телесюжети, у яких українські військові 

представлені у позитивному світлі, також зустрічаються публікації, у яких 

йдеться про проблеми української армії. Крім ЗСУ обговорюються також 

військові НАТО та РФ.  

У ході нашого дослідження було проаналізовано особливості уявлень 

про образ офіцера. У дослідженні взяли участь 36 осіб, які здобувають вищу 

освіту, жіночої статі віком 18-22 роки. Досліджуваних просили назвати по 5 

асоціацій на слова-стимули «український офіцер», «офіцер НАТО» та 

«російський офіцер».  



На стимул «український офіцер» було названо 17 асоціацій. Аналіз 

відповідей дозволив виокремити такі категорії: «позитивні якості» – 56% 

відповідей (найпоширенішими якостями стали «мужній» - 9%, «захисник» та 

«сміливий» -  по 7 %); «статус» (наприклад, «військовий», «чоловік», 

«командир») – 8% асоціацій; «зовнішні ознаки» (наприклад, «форма», 

«зброя») – 8%; «жертва» (наприклад, «пушечне м'ясо», «змушений») – 7%; 

«АТО» - 3%; «слабкість» - 4%; «негативні прояви» («пияцтво», «розстріли») 

– 3%; інше – 12 %.   

Досліджувані мали певні труднощі  з тим, щоб назвати асоціації на 

стимул «офіцер НАТО», оскільки це поняття було для опитуваних 

недостатньо чітким. Тому як альтернатива також пропонувався стимул 

«американський офіцер». Цей образ у досліджуваним був зрозумілішим. 

Аналіз асоціацій на стимул «офіцер НАТО» показав, що найбільший відсоток 

асоціацій можна віднести до категорії «позитивні якості» - 58%. Названі 

якості є доволі різноманітними за своєю семантикою, найпоширенішими є 

характеристики «сильний» (6%) та «мужній» (6%). Несподіванкою стало 

приписування офіцерам НАТО якостей доброти та толерантності, що можна 

пояснити тим, що війська НАТО представляють у ЗМІ як свого роду 

рятівник.  Також були виокремлені категорії «зовнішні ознаки» 

(12%),зокрема підкреслюється їх привабливість та добре технічне 

оснащення; «статус» (9%), «професіоналізм» (6%), інше (13%).  

Стимул «російський офіцер» дав такі асоціації: 31% має категорія 

«негативні якості», серед яких переважають характеристики жорстокості, 

злості, ворожості. Категорія «позитивні якості» (наприклад, сила, мужність, 

патріотизм) отримала 16%. Специфічною, але цілком зрозумілою у ситуації 

війни стала категорія «агресор» - 16% (вбивство, беззаконня, загарбник, 

війна). Категорія «зовнішній вигляд» має 6%. По 5% асоціацій вказують на 

шкідливі звички (алкоголізм), формальний статус та відданість своїй країні. 

У 3% асоціацій йдеться про їх роль жертви («на чужих мотузках»). 

Таким чином, порівнюючи наведені асоціації, можна зробити висновок, 

що в образі українського офіцера переважають позитивні якості, хоча разом з 

тим згадуються й негативні прояви їх поведінки та позиція жертви. Образ 

російського офіцера найбільш контраверсійний: поряд з негативними 

якостями та звичками, агресивною позицією зазначаються також їх позитивні 

якості. Найбільш однозначно сприймається офіцер НАТО, його наділяють 

позитивними якостями та зазначають високу професійну підготовку.    

 

 

Марусинець М. М.  



Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

д.пед.н, професор (м. Київ, Україна)  

 

ОСОБЛИВОСТІ  КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРИ 

ПРИЙНЯТТІ  РІШЕНЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Проблема формування критичного мислення є актуальною упродовж  

багатьох десятиліть  у філософських, психологічних, педагогічних науках  

(Е.де Боно, Дж. Дьюї, М. Ліпман, Д. Халперн, Д. Клустер, Р.Х. Джонсон, П. 

Фрейре, Дж. Стіл, Д. Спіро, К. Меридіт, Ч. Темпл). Лише в останні 5–10 років 

вона привернула увагу вітчизняних учених (В. Болотов, А Коваленко, А. 

Коржуєв, В. Моляко, Г. Соріна) з точки зору необхідності і можливості 

формування критичного мислення майбутніх фахівців, хоча дослідження 

щодо формування критичного мислення школярів були розпочаті ще в 70-ті 

роки минулого століття (М.Векслер, В. Синельников, А. Ліпкіна, Л. Рибак, У. 

Мунчаева, А. Байрамов) і відновлені в кінці 90-х років. 

Критичне мислення має свої особливості, свою понятійну систему, що 

відрізняють його від інших видів і типів мислення. Незважаючи на цю 

особливість,  ми розглядаємо критичне мислення лише у взаємозв'язку з 

іншими видами мислення, в поєднанні і зіставленні з такими його видами: 

продуктивне, проблемне, творче, логічне, системне, оперативне  та ін. Як 

особистісна якість, критичне мислення вплетене до контексту різних видів 

діяльності і забезпечує розвиток  логічності, доказовості, цілісності, 

гнучкості, мобільності у прийнятті рішень під час виконання того чи іншого 

завдання в екстремальних умовах.  

Крім того,  критичне мислення не існує без рефлексії – без діалогу. 

Людина завжди перебуває в діалозі із тим, що було, що відбувається зараз, 

що буде, як буде? Як діяти і чи діяти взагалі? Механізмом вияву критичного 

мислення є  «думка про думку», яку обирає людина для розв’язання тієї чи 

тієї ситуації відносно себе чи інших учасників взаємодії. В контексті 

навчальної діяльності майбутнього фахівця - з опертям на мисленнєві 

процеси: аналіз, порівняння, узагальнення та заперечення. Без критичної 

оцінки ситуації неможливий розв’язок, який тяжіє до  висунення припущень 

чи сумнів; пошуку найбільш раціонального способу вирішення проблеми. 

Саме з цього етапу – аналізу проблемної ситуації –  починається прийняття 

рішення і пошук оптимальних варіантів розв’язку. Вчені в галузі психології 

стверджують, що оволодіння студентами  теоретичними знаннями  і 

застосуванням їх на практиці найбільш інтенсивно відбувається в ситуаціях, 

що вимагають прийняття рішень. У цьому сенсі процес прийняття рішення є 



основним механізмом освоєння професії. Саме розвиток вміння приймати 

рішення повинне бути покладене в основу розробки психотехнології 

розвитку критичного мислення, що є професійно важливою якістю майбутніх 

фахівців екстремальних професій. 

 

 

Маціонова Ю.Р. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

факультет психології, студентка 3 курсу. 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЛІ СІМЕЙНОЇ ПІДТРИМКИ 

ВОЇНІВ АТО 

 

Переважна більшість сімей переживають за ветеранів війни, тому що 

схильні сприймати все близько до серця. У той же час така турбота є 

необхідним елементом у терапії, так як допомагає цим ветеранам війни 

відновитися. Незважаючи на труднощі, сім'ї, у яких є ветерани з ПТСР [1. с. 

105], як правило, неохоче шукають професійної допомоги. Можливо, 

причиною цього небажання є той факт, що вони вважають себе експертами з 

особистісних питань та міжособистісних проблем. На основі вже існуючих 

думок провідних вчених з питань реабілітації військовослужбовців, зокрема 

Зорана Комара, Френка Пьюселика, Василя Ягупова, доцільно зробити 

висновок: для надання соціальної підтримки, для пом'якшення і навіть 

запобігання стресових реакцій та розладів, підтримка родин та близьких 

людей, дозволила ветеранам відновитись від стресу після участі у військових 

діях. 

Коли член сім'ї зазнає катастрофу, він або вона досить часто починають 

по-іншому себе поводити. [3. с. 186]. Навіть коли член сім'ї виявляє 

симптоми посттравматичного стресового розладу, для якого причина може 

бути ще невідома, інші члени сім'ї майже відразу виявляють змінений 

характер поведінки. Наприклад, ніжний, м'який, оптимістичний молодий 

чоловік повернувся як агресивний, песимістично налаштований. 

Поспілкувавшись із дружиною ветерана війни, було відмічено такі слова: “Я 

могла вже із впевненістю сказати, що війна змінила його, коли я вперше 

зазирнула до нього в очі. І він знав, що я знала, без різниці що він мені 

скаже”. 

Як тільки травматичні або посттравматичні стресові реакції були 

помічені, члени сім'ї зобов’язані допомогти травмованій людині. Це можна 

зробити, просто пов'язуючи його дії з війною. Метод конфронтації, обраний 



близькими, часто використовується з урахуванням потреб та стилю життя 

ветерана. Для одних - використовується прямий підхід, проте, для інших 

ветеранів, їхній багаторічний досвід є важливим джерелом керівництва для 

вибору саме потрібного часу та місця, щоб вказати, що вони бачили чи 

переживали. Так, було зазначено наступне: “Коли Олексій почав мати 

проблеми, які були пов’язані з війною, то став депресивним та замкненим. 

Мої перші інстинкти були направлені на те, щоб допомогти знайти йому його 

справжнє обличчя. Проте те, що справді спрацювало було скеровано на інше 

– я розповіла йому як я та діти були налякані поведінкою. Саме це 

привернуло його увагу”. 

Якщо ж члени сім'ї прагнуть забезпечити соціальну підтримку та 

полегшити відновлення після травм, то окрім вищеперерахованих дій варто 

допомогти травмованому членові сім’ї переглянути травматичні події: 

підсумувати те, що сталося [1. с. 90]. Цей процес передбачає допомогу у 

наданні відповідей на щонайменше п'ять фундаментальних питань: 

• що сталося зі мною, що було таким травмуючим? 

• чому це сталося саме зі мною? 

• чому я діяв у тій ситуації так, як і інші? 

• чому я поводив себе саме так  з того часу? 

• якщо щось подібне станеться знову, то чи зможу я більш ефективно 

впоратись? 

Інколи новознайдена інформація є досить болючою, однак у більшості 

випадків – приносить полегшення. Це пояснюється тим, що ветерани війни 

вірять, що члени сім’ї не хочуть нічого знати, або переживають про те, що 

коли вони проінформують їх, то вони стануть критикувати, відмовлятися чи 

боятися. 

Члени родини можуть бути досить корисними у допомозі ветеранам 

пройти травматичні спогади і вирішити особистісні конфлікти. Важливо, щоб 

родичі допомогли перефразувати або запропонувати альтернативні шляхи 

при розгляді високо емоційних ситуацій чи наслідків, які з ними пов’язані у 

більш позитивному та оптимістичному шляху. На всі п’ять попередньо 

зазначених питань, мають бути надані відповіді [1. с. 93].. Цей процес 

вимагає достатніх знань про травматизованого члена родини. Володіючи 

такою інформацією, допомога родичів стає пріоритетною над допомогою 

терапевтами чи іншими особами, які намагаються допомогти жертві.  

Принаймні три окремі заходи у сім'ях з високорозвиненими навичками 

соціальної підтримки, можуть сприяти зціленню: роз'яснення інсайтів, 

виправлення викривлень (більш об'єктивне висвітлення обвинуваченнь), а 

також надання або підтримка нових та більш "щедрих" чи точних перспектив 



погляду на катастрофу [2. с. 19]. Саме ці природні дії всередині сімейної 

системи або будь-якої іншої системи соціальної підтримки є основою для 

нашого підходу до допомоги сім'ям. Варто пам’ятати, що методи 

ідентифікації, які визначаються ефективними в одних сім'ях, також можуть 

допомогти й іншим, однак не завжди так відбувається в реальності. Але в той 

же час великого значення надається турботі. Трапляються і такі ситуації, що 

члени родини спробували, проте не змогли допомогти своїм учасникам війни 

емоційно відновити себе, і в цьому процесі були травмовані самі. У таких 

випадках варто залучати до допомоги професіоналів. 

Таким чином було виділено такі основні аспекти. Будучи основним 

джерелом соціальної підтримки, члени сім'ї сприяють відновленню 

принаймні чотирьох окремих і в той же час пов'язаних між собою аспектів: 1. 

виявлення травматичного стресу; 2. протистояння травмі; 3. заохочення до 

повторення переживань; 4. сприяння вирішенню конфліктів, що викликають 

травму. 
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТІЛЕСНО-ДИНАМІЧНИХ 

ВПРАВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВІЙСЬКОВИХ 

ПОДІЙ 

 

Сучасне соціальне середовище все більше набуває стресогенних ознак, 

які прямо впливають на сприйняття людиною власного тіла, спотворюють 

свідомість та відбиваються на усій організації її життєвого простору. 

Протягом життя сучасна людина стикається з низкою соціальних, 

економічних, екологічних, світоглядних «переворотів», у які вона, переважно 



не маючи внутрішньої цілісності, «занурюється» зовсім не готовою. Крім 

того, зміщення уваги з реального середовища до віртуального, порушує 

природню рухову активність людини, спотворює сприйняття себе, створює 

звичку до недбалого способу проживання, вчить “нелюдського”, 

інструментального ставлення до власного тіла, а згодом і до стосунків з 

собою та оточенням. Сучасний спосіб життя не вимагає від людей 

об’єднання в групи і тілесного місцезнаходження в певному просторі. Усі ці 

несприятливі тенденції загострюються під впливом кризових обставин, які 

нині характерні для нашої країни: соціально-економічна криза, військові 

події. Діти, які зростають у таких умовах, є особливо вразливою категорією 

населення, у яких швидко розвиваються симптоми психотравми чи 

посттравматичного стресового розладу.  

У зв’язку з військовими подіями, ми вирізняємо дітей за ступенем дії 

стресового чинника: діти, які безпосередньо були очевидцями гострого 

воєнного конфлікту; діти, які були вимушено переселені, у зв’язку із 

загрозою їхньому життю; діти, які потерпають від несприятливого 

мікроклімату у родині через ПТСР когось із близького оточення (особливо це 

стосується дітей військовослужбовців); діти, які перебувають у кризовому 

середовищі через соціально-економічну нестабільність [2]. Особливості 

реагування дітей на кризові обставини полягають у тому, що вони найбільш 

часто переживають наслідки надмірного стресу через тілесний вимір, що 

проявляється у виникненні м’язових затисків, порушення постави та ходи, 

розвитку психосоматичних захворювань тощо[1,3]. Отже, з метою 

психологічної допомоги дітям у сучасних умовах, доречно застосовувати 

детально зважені і продумані тілесні вправи, які сприятимуть поступовому, 

екологічному відновленню здорового функціонуванню дитячої психіки.  

З огляду на це, нами розроблено систему тілесно-динамічних ігрових 

вправ «Сонячне зернятко» для постраждалих дітей, яка базується на тілесно-

зорієнтованому підході[3], але має суттєве спрямування у бік розкриття 

вродженої здатності дітей до руху, гнучкості, чутливості як до себе, так і до 

інших; навчає реагувати на будь-яку складну ситуацію вчасно та адекватно; 

сприяє відновленню долаючої інтенції[1], яка є природньою і центральною 

рушійною силою подолання наслідків впливу надмірних стресових чинників.  

У результаті практичного застосування «Сонячного зернятка», нами 

вирізнено психотерапевтичні механізми, які сприяють цілісній реабілітації 

травмованих дітей: поєднання тілесного, динамічного та ігрового вимірів в 

одній психотехніці; поєднання тілесного та психоемоційного вимірів 

пропрацювання психотравми; застосування тіла як символу для 

пропрацювання психотравми; створення сприятливого середовища для 



можливості актуалізації та відновлення плавності лінії онтогенетичного 

розвитку, що має викривлення, перешкоди чи фіксації у результаті 

психотравм; спеціальна послідовність вправ, яка сприяє активізації долаючої 

інтенції та запускає механізм посттравматичного зростання; застосування 

спеціальних вправ, що прицільно працюють з центральним наслідком 

психотравмування дітей – станом безпорадності та безпомічності; феномен 

наявності спеціально зорієнтованого соціального оточення, що сприяє 

подоланню негативних наслідків психотравм; соціокультурний ресурс, який 

розкривається у доборі вправ та ігор, що походять із традиційної української 

культури. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ЕТАПІ ЇХ АДАПТАЦІЇ ДО ВІЙСЬКОВОЇ 

СЛУЖБИ 

 

Одним із основних завдань професійно-психологічного відбору 

особового складу до підрозділів Державної спеціальної служби транспорту є 

своєчасне виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю, схильних до 

суїцидальної поведінки, емоційного зриву та асоціальних установок. Поряд з 



проведенням контент–аналізу,  індивідуальної бесіди, особистого 

спостереження, діагностування [1, с. 4] є важливим методом у діяльності 

військового психолога щодо дослідження особового складу і надання 

своєчасної інформації керівному складу військової  частини належних 

висновків та рекомендацій щодо виявлених груп ризику.  

Так, до "групи ризику" військовослужбовців відносять за наступними 

критеріями: наявність негативних сімейних обставин; невідповідний вимогам 

стан здоров'я і фізичного розвитку; наявність негативних психологічних 

характеристик та незадовільного психофізичного стану; ознаки 

антисоціальної поведінки; результати службової діяльності (конфлікти з 

командирами або начальниками, низький інтелектуальний рівень). 

Включення військовослужбовців в групу ризику може носити тимчасовий, 

довготривалий або постійний характер. 

Впровадження ефективної моделі психологічного супроводу та 

своєчасне застосування з даними військовослужбовцями алгоритму 

ефективних психокорекційних заходів може привести до покращення їх 

адаптації і, як наслідок, виключення частини з них із групи ризику. 

 Психологами Чернігівського 8 навчального центру Державної 

спеціальної служби транспорту було проведено психодіагностичне 

обстеження, 368 військовослужбовців, що призвалися восени 2017 року за 

методиками «Прогноз», опитувальник Кеттела (форма С), проективними 

методиками (геометричні фігури, малюнок людини, «дерево») та анкетою 

особистісної самооцінки. На основі отриманих даних було виявлено п’ять  

піддослідних груп: група «стійких», група додаткової уваги, група 

«нещирих», група неготових до застосування зброї  та група ризику, яка мала 

у наявності вищеописані критерії. 

Після застосування профілактично-корекційних заходів, на рівні 

тактичної одиниці взвод, а саме психоосвіти, тренінгів (з комунікації, 

психосаморегуляції та задіяння особистісного та групового ресурсу), 

проведення індивідуальної консультативної роботи було проведено повторне 

психодіагностичне обстеження молодого поповнення 

Результати повторного обстеження показали, що: «група ризику» 

зменшилась на 17% (7 осіб), відповідно з  41 особи до 34 

військовослужбовців; 2) група «додаткової уваги» зменшилась на 62% з 47 

осіб до 18 осіб; 3) група «нещирих» зменшилась на 75% з 32 осіб до 8; 4) 

група військовослужбовців, які були неготові до застосування зброї на 60 % з 

35 до 14 осіб. П’ята  група «стійких» збільшилась  на 10 % з 273 осіб до 308 

осіб (з 74%  до 84 % від загальної кількості обстежених), що підтвердило 

ефективність психологічного супроводу та застосування  відповідного 



алгоритму заходів на етапі адаптації військовослужбовців до вимог 

військової служби та підвищення рівня їх психологічної стійкості та 

виконання ними службових обов’язків.  

Особи, які залишились у складі вищезгаданих груп  потребують 

проведення  подальших  заходів психологічного супроводу на етапі вже 

військово-бойової підготовки та навчання. 
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ПОСТТРАВМАТИЧНІ СТРЕСОВІ РОЗЛАДИ (ПТСР) У ДРУГОМУ 

ПОКОЛІННІ: ЯК БАТЬКО ВОЇН МОЖЕ ДОПОМОГТИ СИНУ ДОЛАТИ 

РИЗИКИ ВТОРИННОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ 

 

Проблема допомоги воїнам у подоланні негативних психологічних 

наслідків надмірних бойових стресів є надзвичайно актуальною в часи війни. 

В Україні ця проблема загострена як через недостатню ефективність надання 

психологічних послуг (система психологічних послуг все ще знаходиться на 

стадії становлення), так і в зв’язку з певними культурними особливостями, 

коли населення не має в масі позитивного досвіду фахової психологічної 

допомоги. Суспільство, керівництво силових відомств, фахова психологічна 

спільнота максимально мобілізують протягом останніх років усі можливі свої 

ресурси, залучають міжнародну допомогу для розв’язання проблеми ПТСР 

учасників бойових дій. Одною і найбільш вагомих проблем є сьогодні 

низький рівень звернень за психологічною допомогою, що призводить не 

тільки до зростання рівня коморбідних розладів у бійців (алкоголізм, 



тривожні, депресивні розлади), але й погіршує сімейну ситуацію, зокрема  

негативно впливає на умови розвитку дитини. На жаль, питання вторинної 

травми членів сімей воїнів, зокрема становлення дітей в сім’ях бійців, ще не 

знаходяться в такому ж фокусі уваги вітчизняних фахівців і суспільства 

загалом.  

Метою нашого дослідження став аналіз міжнародного досвіду 

вивчення впливу ПТСР батька на розвиток дитини. У результаті такого 

аналізу ми маємо виявити – чи існують, і якщо так, то які саме ризики 

негативного впливу проблем батька, пов’язаних з бойовим досвідом,  на його 

дитину. Спостерігаючи тільки за своєю дитиною навіть найбільш 

відповідальні батьки не можуть виявити загальних тенденцій, які 

проявляються у зміні частоти тих чи інших проблем у дітей, які зростають в 

умовах перебування батька (чи батьків) на передовій, їхнього повернення 

додому із зони бойових дій, реадаптації до мирного життя і долання наслідків 

травматичних переживань. Тільки аналіз багатьох випадків і спеціальні 

дослідження дають можливість окреслити особливості емоційних і 

соціальних потреб дітей, чиї батьки воюють, знайти ефективні шляхи 

допомоги дитині. Наш аналіз спрямовано на виявлення суттєвих елементів і 

соціально-психологічних механізмів, які застосовують у інших країнах для 

зниження ризику вторинної травматизації дітей у сім’ях воїнів.  

Вивчення наслідків травми, яку зазнали батьки, її впливу на членів 

сім’ї, зокрема дітей, ведеться вже досить довгий час. Бойовий стрес і ПТСР 

воїнів створюють особливий набір проблем для членів сімей, який 

дослідники характеризують як трансмісію (передачу) вторинного 

травматичного стресу (Figley, 1998). Часто дружина стає своєрідним 

«буфером» між воїном та рештою членів сім’ї, американські фахівці 

відмічають, що дружини військових частіше інших страждають на депресію 

навіть у випадку недіагностованого ПТСР їхніх чоловіків (Everson, Herzog, 

2011). У дітей вторинна травматизація проявляється по-різному в залежності 

від віку і того, наскільки сформовані уміння ідентифікувати свої емоційні 

проблеми і обговорювати їх. Симптоми вторинної травматизації дітей схожі 

на ПТСР симптоми, але мають меншу інтенсивність, включають уникнення, 

інтрузії і збудження (Motta та ін., 1997); візуальні образи (флешбеки), 

проблеми сну, депресивність  (Figley, 1997). Дослідники, які вивчали дітей 

ветеранів ІІ Світової, в’єтнамської, іракської воєн, уважають, що ці симптоми 

з’являються внаслідок візуалізації травматичного досвіду батьків. Описують 

особливості 10-річних хлопчиків, які демонструють симптоми вторинної 

травматизації: інтенсивне залучення до емоційного життя батька, 

дефіцитарний розвиток его-границь (надмірна ідентифікація з батьком), 



високий рівень почуттів провини і тривоги, агресивність, свідома і несвідома 

стурбованість подіями, які були травматичними для батька (Rosenheck, 1985). 

Навряд чи ці особливості 10-річного сина викликатимуть занепокоєння у 

батьків, які будуть вважати це нормальною реакцією дитини на ненормальні 

події її життя. Тривога, складності концентрації уваги, дратівливість, 

емоційні вибухи – класична картина реагування дитини на ПТСР батька.  

Проте, якщо менші діти проявляють вторинну травматизацію насамперед в 

соматичних і поведінкових симптомах, для старших підлітків зростають 

соціальні проблеми, можуть знижуватися вітальні почуття і навіть 

формуватися суїцидальна тенденція.  

Зважаючи на гендерні особливості реагування на проблеми, дочки 

довше (до 10 років і більше) зазнають впливів від проблем батька 

(наприклад, суїцидальна спроба батька індукує суїцидальні думки у дівчат). 

Проте, на нашу думку, найбільшої уваги потребують хлопчики. У 10-11 

річному віці вони особливо сензитивні до стосунків із батьком, оскільки 

відбувається перебудова соціальної категоризиції в психосексуальному 

розвитку хлопчика: до цієї межі всі чоловіки сприймаються таким, як батько, 

а після – батько сприймається як всі чоловіки. Втручання батьківської травми 

(як і розлучення батьків чи іншого розладу в сімейній системі) у цей період 

життя хлопчика може суттєво змінити подальшу долю дитини, в той час, як у 

більш ранньому, чи в пізнішому віці такі впливи не матимуть настільки 

радикального впливу на формування гендерних настанов, важливих для 

подальшого дорослого життя. Щодо розвитку суїцидальних тенденцій, 

критичним стає період 14-15 років, оскільки саме в цьому віці в рази зростає 

кількість суїцидів. На відміну від дівчат, хлопчики обирають більш фатальні 

способи самоушкоджень. На жаль, в Україні відсутні статистичні дані щодо 

спроб суїцидів (таку службу варто налагодити), але дані Держкомстату щодо 

смертей, причиною яких є самоушкодження, демонструють зростання 

кількості суїцидів протягом останніх років, а хлопчиків-підлітків гине значно 

більше, ніж дівчат. 

На нашу думку, питання того, що саме може зробити батько для 

запобігання негативним наслідкам впливу  власної травматизації на своїх 

синів, є надзвичайно актуальним. Особливо в умовах, коли власне здоров’я і 

якість життя не стають для воїнів приводом до перебудови стратегії 

нехтування ознаками ПТСР. Інформаційна кампанія з роз’яснення ризиків 

ПТСР у другому поколінні – на часі. 

Головне, що батько може зробити для зменшення ризиків розвитку 

вторинної травматизації власних дітей – це своєчасно допомогти собі, 

звернувшись по фахову допомогу. У контексті зазначених проблем дієвою є 



системна сімейна травмофокусована психотерапія, доказовий досвід 

застосування якої накопичено в роботі з сім’ями військових на різних етапах 

розгортання (Blaine та ін., 2011).  

Важливо розуміти, що ПТСР батька не є обов’язковою умовою 

настання ризиків для синів. Діти зазнають впливу загалом від воєнного 

стилю життя сім’ї за кількома чинниками: вони вимушені постійно 

адаптуватися до розлуки, довгої відсутності і повернення батька(батьків), 

часто страждають від пов’язаних з цими процесами хронічної тривоги і 

депресивних розладів. Також наслідком перевантаження адаптаційних 

механізмів у дітей сім’ї воїнів стає нездатність приєднуватися, 

налаштовуватися на інших, вони страждають емоційно і мають поведінкові 

розлади. Молодші підлітки часто демонструють поведінкові симптоми, 

особливо коли ще нездатні артикулювати відчуття, пов’язані з досвідом 

фрустрації. Коли стають старшими, їхня тривога стає все більш 

генералізованою, з постійною стурбованістю і панічними симптомами 

(Barrios& Hartmann, 1977). Оскільки у підлітків є актуальною потреба 

афіліації, підтримки з боку інших, зростає ризик їхнього залучення в 

підліткові банди, з відповідними кримінальними наслідками, зростання 

вживання субстанцій тощо.  

Аналіз досвіду надання системної допомоги дітям з сімей військових 

показує, що в таких дітей існують специфічні проблеми і потреби, на які має 

реагувати освітнє середовище. Цікавим у цьому плані є досвід Австралії, де 

існують спеціальні програми допомоги дітям, батьки яких  - військові, що 

знаходяться в зоні бойових дій (на різних стадіях розгортання) – Defence 

School Transition Aide (DSTA). У 2015 р. такою програмою було охоплено 

біля 11 тис. школярів, з 2001 р. програму впроваджено у понад 130 школах, 

які допомагають сім’ям пристосуватися до воєнного життя їхніх батьків, 

зокрема коли вони якийсь час відсутні, бо  знаходяться на військових 

позиціях, чи коли діти вимушені переїздити в нову школу у зв’язку з 

переїздом батьків у нові точки дислокації, тощо.  Програми сприяють 

підтримці спілкування дітей з відсутніми батьками і розбудові мережі 

взаємопідтримки школярів з сімей, які знаходяться у схожих умовах. Фахівці 

з цих програм проводять роз’яснювальні кампанії в школах з іншими дітьми 

щодо особливих потреб дітей військових, надають індивідуальну допомогу 

дітям учасників бойових дій (допомагають ідентифікувати і підтримати  їхні 

соціальні, емоційні та інші потреби, працюють безпосередньо з дітьми, 

вчителями, членами сімей - як в класі, так і поза школою).  

Ці фахіві стають тими важливими для підлітка дорослими, які знайомі з 

військовим життям і готові витрачати час зі школярами, що робиь цінний 



внесок у благополуччя дітей, батьки яких на війні (Астор, Де Педро, Гілірех, 

Ескада, Бенбенішти, 2013; Ммарі, Рош, Судханарасе, & Blum, 2009). Крім 

того, дослідники (Easterbrooks  та ін., 2013) вважають, що для тих дітей, котрі 

зіткнулися з нещастям (травми, хвороби батьків), наявність сприятливого і 

чутливого дорослого допомагає пом'якшити стрес і сприяти їхній стійкості. 

Підтримка дорослих забезпечує моделювання ситуації і майбутнього та 

наставництво, які в свою чергу допомагають переосмислити стресові 

обставини в контексті цінностей. Ці типи стосунків особливо важливі для 

підлітків, що зазнали надмірного тиску обставин, пов’язаних із перебуванням 

батьків на війні, тому що вони більш вразливі і для них найбільш важливо 

скористатися розумінням дорослих та однолітків у школі (Fitzsimons & 

Krause-Parello, 2009). Позитивний шкільний клімат здатний бути своєрідним 

буфером для емоційних та академічних факторів ризику школярів, чий 

батько на війні (De Pedro, Astor, Gilreath, Benbenishty, & Berkowitz, 2015). 

Дослідження виявило, що попри те, що діти з військових сімей мають більше 

депресивних симптомів, ніж невійськові учні, однак вони можуть 

справлятися зі стресом, пов'язаним з перебуванням батьків на війні, якщо 

дорослі в школі забезпечують їм емоційну підтримку та заохочення. 

Розуміння освітянами життєвого стилю сімей, пов’язаних з війною, 

реалізується в більш гнучкій реалізації шкільних процесів, зокрема вимог 

щодо відвідування і контролю знань у процесі побудови взаємності і більшої 

емоційної підтримки дітей, батьки яких знаходяться в зоні бойових дій. 

Посилення суб’єктивного і об’єктивного залучення сімей військових у життя 

школи підвищує взаємність, сенс шкільної згуртованості, дає можливість 

дітям гордитися своїми батьками, - це сприяє доланню тих важких емоційних 

станів, які пов’язані з перебуванням батьків на війні. 

Попри те, що психологічний клімат у школі є дуже важливим 

чинником підтримки дітей атошників, ми вважаємо, що нині ні адміністрація 

школи не має часу для планування додаткових дій для забезпечення 

необхідної дітям підтримки, ні вчителі, які безпосередньо спілкуються, не 

поінформовані про ті особливі потреби, які мають ці діти. Тому другий 

напрям допомоги власним синам може полягати в активності воїнів щодо 

формування свідомого замовлення силових відомств до системи освіти щодо 

усвідомлення і врахування особливих потреб дітей воїнів, надання допомоги 

сім’ям у період перебування батьків у зоні бойових дій.   

Висновок. Існують специфічні потреби дітей, батьки яких перебувають 

на війні, ризик негативного впливу ПТСР батька на здоров’я і розвиток 

дитини, зокрема хлопчиків-підлітків. Відповідальні батьки можуть 

зацікавленим ставленням до власного психологічного здоров’я і 



благополуччя запобігти розвитку негативних наслідків для своїх синів. 

Актуальними є роз’яснювальна кампанія щодо ПТСР в другому поколінні та 

формування відповідного запиту для системи освіти.  
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ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-

САПЕРІВ 

 

Провідний вітчизняний вчений М. Макаренко професійно-

психологічний відбір військових спеціалістів розглядає як провідну складову 

системи відбору, спрямовану на виявлення осіб, психологічні, 

психофізіологічні та професійні здібності яких відповідають вимогам 

конкретних спеціальностей. Психологічний відбір – важливий резерв з 

підвищення якості діяльності, забезпечення і підтримання високої 

ефективності й надійності сучасних військово-технічних систем [1]. 

Вивчення умов діяльності військовослужбовців-саперів інженерних 

підрозділів має носити науково-практичне підґрунтя, основу якого складає 

професіограма. Так, в умовах Південного Лівану професійна діяльність 

сапера здійснювалась у надзвичайно складних географічно-кліматичних 

умовах, в постійному контакті з вибухонебезпечними речовинами, тобто 

була пов’язана з високими нервово-емоційними навантаженнями та 

перевантаженнями на організм людини. Не всі сапери, навіть з належним 

досвідом діяльності, можуть пристосуватись до таких умов служби. Перш за 

все слід відбирати тих, які мають не лише достатньо розвинуті 

індивідуально-психологічні властивості, але й організм яких може 

адаптуватись до таких умов у максимально стислі терміни без особливої 

шкоди для здоров’я та працездатності. 

Важлива роль у визначенні професійної придатності саперів повинна 

відводитись вивченню їхніх соціально-психологічних особливостей. 

Результати досліджень саперів, що діють в АТО, засвідчують, що майже 

протягом всього періоду виконання бойового завдання сапери перебувають в 

стані тривоги. Для з’ясування домінуючих рівнів тривожності саперів перед 

виконанням бойового завдання та в ході практичної роботи на позиції радимо 

використовувати восьмикольоровий тест М. Люшера, тест Ч. Спілбергера-

Ю. Ханіна та методи спостереження. Виконуючи бойові завдання з 



розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів найбільш 

ефективно справлялися з своїми професійними обов’язками сапери з 

середнім (30-45 б.) рівнем тривожності. Саме тому в процесі професійно-

психологічного відбору саперам з середнім рівнем реактивної тривожності 

слід віддавати перевагу відносно саперів з низьким та високим рівнем 

тривожності. Також варто враховувати, що в ході виконання бойового 

завдання інтенсивність тривожності постійно зростатиме на 5-6 б. 

Інтенсивність тривожності під час розмінування залежатиме не лише від 

характеру бойового завдання, але й від індивідуальних особливостей сапера, 

його професійного досвіду, знань, навичок, основних властивостей нервової 

системи, домінуючих акцентуацій характеру, рівня емоційної стійкості [2]. 

Результати наших досліджень засвідчили, що найвищий рівень 

виконання бойових завдань з розмінування демонструють сапери з 

гіпертимним та демонстративним типом акцентуації. Непоганих результатів 

також досягали сапери з циклотимічним, педантичним та екзальтованим 

типом акцентуації характеру. Виходячи з цього, в процесі комплектування 

інженерних підрозділів, перевагу доречно надавати військовослужбовцям із 

зазначеними вище типами акцентуацій. Військовослужбовці-сапери також 

мають бути психологічно сумісні між собою, що суттєво знизить 

домінування негативних психічних станів й призведе до ефективного 

виконання бойових завдань. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРА 

ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

  

Актуальність даної теми зумовлена: розвитком подій на Сході України, 

окупацією та захопленням Криму, зростаючими загрозами державі і 

суспільству; необхідністю дослідження проблеми формування психологічної 

готовності військовослужбовців Збройних Сил України до застосування зброї 

та потребою розробки та впровадження інноваційних ефективних програм 

психологічної підготовки офіцерів до дій в екстремальних умовах. 

Психологічна готовність офіцера до застосування зброї – це 

багатокомпонентна система, складовими якої є рівень професійної 

підготовленості, мотиваційні, вольові й особистісні особливості 

військовослужбовців.  

Структура психологічної готовності до застосування зброї в 

екстремальних умовах виступає предметом посиленої уваги ряду напрямків 

сучасної психологічної науки. Крім того, психологічна готовність до 

діяльності в екстремальних умовах розглядається, як стан і як стійка 

особистісна характеристика. 

Відповідно до цього, стан психологічної готовності має складну 

структуру, яка включає: інтелектуальні, емоційні, мотиваційні, вольові 

компоненти психіки у їх співвідношенні з зовнішніми умовами і 

поставленими завданнями. 

Основні структурні елементи: мотиваційні, емоційні, вольові. 

Готовність до застосування зброї розуміється, як: стан, що передує 

діяльності; стан, в якому концентруються особистісні можливості, що 

досягають найвищого ступеню; стан, який виражається в здатності приймати 

самостійні рішення під час виконання завдань. 

На стан психологічної готовності впливають наступні зовнішні і 

внутрішні умови, в яких виконується діяльність: поставлені завдання 

(складність та новизна); прагнення до досягнення результату; особливості 

стимулювання дій і результатів; поведінка оточуючих; особистий досвід; 

самооцінка власної готовності; стан здоров’я та фізичне самопочуття; 

здатність до саморегуляції психічних станів. 

Структура психологічної готовності до застосування зброї складається з 

наступних взаємопов’язаних елементів: усвідомлення поставленого завдання; 

усвідомлення мети, досягнення якої призведе до задоволення потреб і 

виконання поставленого завдання; оцінка умов, в яких будуть здійснюватись 

доручені дії; визначення способів вирішення завдань; оцінка власних 



можливостей, рівня домагань, необхідності досягнення певного результату; 

налаштування на досягнення поставленої мети. 

Основними особистісними особливостями (якостями) 

військовослужбовців з високою психологічною готовністю до застосування 

зброї є: самовпевненість, розвинені емоційно-вольові, комунікативні якості, 

зібраність (зосередженість, спрямованість на досягнення мети), висока 

нормативність, розвинені здібності до планування, моделювання, 

програмування, прогнозування, оцінки результатів, гнучкість і високий 

загальний рівень саморегуляції. 

Психологічна готовність до застосування зброї в екстремальних 

ситуаціях та особливих умовах виступає як стійка властивість особистості і 

як цілісний психічний стан, що зорієнтовані на послідовне виконання 

постійних або раптово виникаючих завдань, що можуть характеризуватися 

різною тривалістю, ступенем інтенсивності, складності й напруженості. Крім 

того, психологічна готовність може виступати як багатокомпонентне 

утворення зі своїми особистісними особливостями (якостями) 

військовослужбовців до їхньої діяльності в екстремальних умовах. 

Формування психологічної готовності до застосування зброї забезпечує 

успішне виконання поставлених завдань в будь-яких умовах. Але, не 

дивлячись на це, в першу чергу все залежить від особистості офіцера як 

командира, керівника, лідера, який власним прикладом в ставленні до 

виконання завдань є взірцем для підлеглих. 
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АНАЛІЗ ВІДХИЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛУ В ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

Вже четвертий рік на сході нашої країни тривають бойові дії і, як 

показує досвід проведення Антитерористичної операції, у 

військовослужбовців, котрі тривалий час перебувають під впливом 

емоціогенних чинників відбуваються зміни як фізіологічні так і психічні, що 

викликають відповідні реакції та зміни в поведінці воїна. Саме ці зміни, що 

відбуваються, продукують зростання злочинності, наркоманії і алкоголізму, 

безробіття, агресію, депресію та інш. Статистика втрат за час проведення 



Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей 

безумовно вказує на гостру проблему своєчасного виявлення, діагностики та 

попередження будь яких проявів відхильної поведінки, що на рівні бойових 

втрат є однією з передумов загибелі військовослужбовців. Частота психічних 

порушень, прояви девіацій корелюють з числом втрат ( убитих, поранених). 

Всього з початку АТО кількість військовослужбовців, причини загибелі 

яких не пов’язані з безпосереднім веденням бойових дій, складає понад 1300 

осіб, з них внаслідок самогубств – 259[3, с. 4].  

У 2016 році кількість не бойових втрат склала 256 осіб, в той час як 

бойових – 211. З них 63 військовослужбовці загинули внаслідок скоєного 

суїциду. Саме самогубства перебувають на першому місці як причина 

загибелі військовослужбовців не в умовах безпосереднього ведення бою[3, с. 

4].  

Не менш гострою є проблема попередження випадків пияцтва та 

наркоманії серед військовослужбовців. Наприклад, у першому півріччі 2017 

року злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотичних речовин складали 

5,6% (78) від загальної кількості. В зоні проведення АТО, за цей же період, 

вони склали 15% (42) від загальної кількості злочинів[3, с. 4]. Серйозною 

проблемою також є замах на самогубство, кількість яких значно перевищує 

кількість випадків завершених самогубств. Вони тягнуть за собою незворотні 

порушення здоров’я військовослужбовців, нездатність виконувати службові 

обов’язки[2, с. 262].  

Аналіз відхильної поведінки військовослужбовців у бойовій обстановці 

дає змогу зробити висновок про те, що ці негативні явища завжди присутні 

не тільки в тих підрозділах, що перебувають на лінії безпосереднього 

зіткнення з противником, але й на полігонах, навчальних центрах та місцях 

постійної дислокації військових частин.[2, с. 16].   

Однак це дуже важлива проблема, адже від деяких девіантних вчинків 

нерідко залежить життя багатьох військовослужбовців та успіх бойових 

операцій. Саме гострота та актуальність вищезазначеної проблеми обумовили 

здійснити узагальнення сутності явища відхильної поведінки у 

військовослужбовців, пошук найбільш дієвих та ефективних форм діагностики 

та організації профілактичної роботи щодо її недопущення. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ 

ПІДЛІТКІВ-МІГРАНТІВ З ЇХ ПСИХОЛОГІЧНИМ ЗДОРОВ’ЯМ 

 

Підлітковий вік характеризується як важкий етап формування 

особистості, а саме – психіки, світогляду, відношення до людей, до себе та до 

світу в цілому. У цей період закладаються  типологічні характеристики 

індивіда через подолання акцентуацій характеру. Загострення рис характеру 

веде до дезадаптації особистості в повсякденному житті та в умовах 

вимушеного переселення та негативно впливає на її психологічне здоров’я. 

На сьогоднішній день, в умовах війни питання психологічного здоров’я 

підлітків особливо вимагає детального аналізу. 

Теоретичний аналіз робіт З. Фройда, Р. Мейя, К. Юнга, А. Маслоу, К. 

Роджерса, С. Грофа, А. Адлера, В. М. Бехтєрєва, І. В.Дубровіної, Д. О. 

Леонтьєа, Г. Братуся, Г. Нікіфорова та інших щодо визначення та 

встановлення ознак психологічного здоров’я, а також К.Леонграда, А. Лічко, 

П.Б. Ганнушкіна, Л.Б. Шнейдера,  С.Л. Євенко, А.А. Реана,Ю.А. Клейберга 

та інших щодо розуміння акцентуацій характеру та їх впливу на формування 

особистості, дозволив конкретизувати та чітко сформулювати мету 

дослідження, а саме – прослідкувати зв’язок акцентуацій характеру та 

психологічного здоров’я у підлітковому віці. 

Було встановлено, що характер – це сукупність стійких індивідуальних 

особливостей особистості, які складаються і виявляються в діяльності та 

спілкуванні, зумовлюючи типові для неї способи поведінки. Акцентуації – це 

дисгармонійність розвитку характеру, яка проявляється в надмірній 

вираженості окремих його рис або сполук, яка обумовлює підвищену 

вразливість особистості відносно певного роду дій і ускладнює її адаптацію в 



деяких специфічних ситуаціях. Ця проблема характерна саме  для 

підліткового віку [4; 5].   

Проблема психологічного здоров’я найбільш гостро постає у період 

формування особистості, зокрема у підлітковому віці. Підлітковий вік, в 

цілому, характеризується дисбалансом розвитку окремих психофізіологічних 

і особистісних функцій. Стан психологічного здоров’я підлітка слід розуміти 

не як міру «нормальності» чи «хворобливості» індивіда, а як показник його 

психологічного благополуччя, особливостей індивідуального розвитку. Таке 

розуміння суті психологічного здоров’я сприяє розширенню меж поняття, що 

дає змогу описати різноманітність психологічних станів людини, та дає 

можливість якісно охарактеризувати особистісне становлення підлітка. 

Особливістю психологічного здоров’я підлітків є нерівномірність розвитку 

його компонентів, що може впливати на цілісність особистості. Залежність 

підлітка від оточуючого середовища, особливо впливових факторів, 

наприклад, таких, як війна, може призводити до розвитку аддикцій та 

девіацій. Тому виникає необхідність досліджень реального стану 

психологічного здоров’я сучасних підлітків та факторів його впливу [3; 6]. 

Виходячи з аналізу компонентів психологічного здоров’я, можна 

стверджувати, що психологічно здорова людина має такі якості  як 

адаптивність; здатність до комунікації, відчуття потреб інших людей; повага 

до власних інтересів; прагнення мати спільні цілі, уподобання, загальну 

професійну чи якусь іншу спрямованість з людьми; вміння встановлювати 

конструктивні стосунки, запобігати конфліктів; емоційне благополуччя 

особистості [1].  

Проаналізувавши вплив акцентуацій кожного типу на психологічне 

здоров’я підлітків, можна зазначити, що майже всі акцентуації впливають 

негативно.Зокрема, нами було виявлено, що гіпертимний тип акцентуації 

позитивно впливає на стан психологічного здоров’я, та навіть сприяє 

досягненню життєвих успіхів.  Акцентуації, які негативно впливають  на стан 

психологічного здоров’я підлітків – циклоїдний, лабільний, істероїдний, 

психастенічний, шизоїдний, нестійкий і конформний типи. Згубний вплив 

мають астено-невротичний,  сензитивний та  епілептоїдний типи акцентуацій 

характеру. Загалом акцентуації створюють труднощі в  процесі адаптації та 

комунікації, деякі з них пригнічують власні інтереси та повагу до себе,  

заважають будувати конструктивні стосунки та створюють труднощі при 

конфліктах. Інші ж– заважають процесу соціалізації, згубно впливають на 

психоемоційний стан підлітка,  сприяють збільшенню стресових ситуації та 

виникненню субдепресій [2]. 



 Отже, за результатами теоретичного дослідження зв’язку акцентуацій 

характеру та психологічного здоров’я підлітків, можна стверджувати, що 

надмірний розвиток окремих рис характеру в шкоду іншим,  в цілому, 

негативно впливає на психологічне здоров’я підлітків. 
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ФОРМУВАННЯ НАДІЙНИХ СТОСУНКІВ ПСИХОТЕРАПЕВТА З 

ДІТЬМИ ЯК УМОВА ПОДОЛАННЯ СИМПТОМІВ ПТСР 

 

На сьогоднішній день, можна впевнено говорити про те, що у нашому 

суспільстві тривають хронічні кризові обставини через масові заворушення 

та соціально-економічну нестабільність. Однією із вразливих категорій 

населення, яка підпадає під вплив кризових обставин у суспільстві, є діти. На 

сьогодні можна вирізнити такі групи дітей, що мають загрозу розвитку 

симптомів ПТСР через вплив надмірних стресових чинників: діти, що 

перебувають чи перебували у зоні гострого воєнного конфлікту, діти з 

внутрішньо перемішених родин, діти військовослужбовців, діти, які 

перебувають у ситуації хронічного напруження дорослих через соціально-

економічну нестабільність. Разом з тим діти часто не можуть відкрито 



обговорювати те, що їх турбує, особливо коли мова йде про травмуючи, 

кризові обставини. Тому найчастіше діти виражають своє напруження у 

поведінці, емоційних станах, соматичних проявах, грі та художніх образах 

тощо [4], а також у порушених стосунках насамперед з власним внутрішнім 

світом, з іншими, життєвою ситуацією загалом та кризовою обставиною 

зокрема.  

Саме тому, спостерігаючи та аналізуючи стосунки під час 

психотерапевтичної сесії, фахівець має змогу визначити стан дитини [3,4] та 

специфіку проживання нею кризових обставин. Водночас, стосунки  є 

потужнім засобом для подолання дитиною кризових обставин та зцілення 

травми. Можливість чи неможливість створювати з пацієнтом безпечні, 

константні та надійні стосунки[1] є діагностичним показником для 

дослідника, разом з тим є терапевтичною метою, що є основою для одужання 

пацієнтів.  

У результаті діагностичного обстеження дітей[3], що зазнали впливу 

надмірних стресових чинників, було виявлено, що переважна кількість дітей 

мали порушені стосунки з оточуючими, що проявлялось у амбівалентному та 

уникаючому типах прив’язаності[1] з іншими. Незначна кількість дітей 

зберігала надійний тип прив’язаності[1] у стосунках. З огляду на це, нашими 

завданнями у психотерапевтичному процесі були підтримка хороших 

стосунків та позитивних тенденцій відновлення у дітей з надійним типом 

прив’язаності та побудова надійних стосунків з дітьми, що мали порушення 

прив’язаності. Оскільки такі порушення мали, як правило, доволі глибинну 

причину і посилились або виникли у зв’язку з втратою відчуття надійності 

об’єкту через надмірний стрес[3], то основною нашою стратегією було 

створення надійного, безпечного, сприятливого середовища та побудова 

стосунків з дітьми через образ об’єкту достатньо хорошої матері[2]. 

Узагальнюючи практичний досвід, вдалося вирізнити основні умови, 

якими варто керуватися у взаємодії з дітьми, що перебувають у кризових 

обставинах, для відновлення надійних стосунків та забезпечення процесів 

самовідновлення та самозцілення маленьких клієнтів: безпечність, 

константність, ритмічність, послідовність, передбачуваність, панування 

атмосфери поваги. Саме ці умови стосунків важливі для трансформації 

порушеного первинного об’єкту, оскільки вони пов’язані з рисами достатньо 

хорошої матері. 
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ФЕНОМЕН ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЯК 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ДОСЛІДЖЕНЬ У ВІТЧИЗНЯНІЙ 

ВІЙСЬКОВІЙ ПСИХОЛОГІЇ 

 

На сьогоднішній день українське суспільство постало перед складним 

викликом – гібридною війною. Вона виходить за межі традиційних понять 

про збройний конфлікт. Набуває комбінованого характеру, перетворюючись 

на клубок політичних інтриг, запеклої боротьби за політико-економічне 

домінування над країною, за території, ресурси й фінансові потоки. У цій 

новій реальності існування нашого соціуму, як ніколи раніше, 

актуалізувалась потреба розуміння змін, які відбуваються на індивідуально-

психологічному рівні життєтворення кожного учасника збройного конфлікту. 

Традиційно, досвід збройного протистояння асоціювався з негативними 

психологічними змінами. Тривалий час вважалося, що участь у бойових діях 

виключно негативно впливає на особистість військовослужбовця, змінюючи 

її внутрішній світ, емоційні стани, цінності, погляди на життя тощо. Однак в 

останні роки у світовій психологічній науці спостерігається стрімка зміна 



парадигм. На противагу традиційній “патологізованій” парадигмі, все 

активніше протиставляється нова – позитивно орієнтована. З’являється все 

більше досліджень, у яких не лише констатується деструктивний бік участі у 

бойових діях, але й емпірично підтверджуються позитивні, адаптаційні зміни 

особистості внаслідок переживання подібного досвіду.  

У західній психології позитивні наслідки травматичного досвіду 

знайшли своє представлення у концепції посттравматичного зростання 

(posttraumatic growth). Піонери дослідження цього феномену Р. Тедескі та 

Л. Калхоун визначають посттравматичне зростання як “досвід позитивних 

змін, унаслідок боротьби зі значною життєвою кризою” [3, с.1]. 

На сьогоднішній день феномен посттравматичного зростання 

особистості займає провідне місце за кількістю щорічних досліджень та 

публікацій. Для прикладу можна навести наступні статистично-аналітичні 

дані. Якщо в своїй оглядовій статті 2004 року С. Джозеф та А. Лінлей 

констатували наявність 40 наукових робіт на цю тематику, то  в аналогічній 

за спрямуванням роботі, але опублікованій у 2006 році, В. С. Гелгесон та К. 

А. Рейнольдс  налічують вже 87 таких наукових робіт [1]. Зараз ця цифра 

збільшилася в сотні разів. Лише на вище зазначену наукову статтю в 

пошуковій системі “Google Scholar” налічується близько 1360 наукових 

посилань. Така ж тенденція спостерігається і по статті Р. Тедескі та 

Л. Калхоун “Анкета посттравматичного зростання: вимірювання позитивних 

наслідків травми” (1996 р.), у якій вперше було розроблено інструментарій 

для вимірювання цього феномену [2]. На сьогодні ця робота налічує близько 

4050 наукових посилань . 

Розглядаючи феномен посттравматичного зростання, слід провести чітку 

диференціацію між ним та деякими пов’язаними чи подібними концептами. 

Зокрема, феномен посттравматичного зростання повинен бути чітко 

диференційований від таких відомих теоретичних концептів, як психологічна 

резільєнтність, життєстійкість, диспозиційний оптимізм та почуття 

узгодженості. Всі ці концепти описують певні особистісні характеристики, 

що дозволяють людині доволі успішно протистояти негараздам різного 

походження. На противагу цьому посттравматичне зростання, в першу чергу, 

відображає якісну трансформацію функціонування людини.  

На сьогоднішній день посттравматичне зростання як психологічний 

феномен концептуалізується в трьох теоретичних моделях: функціонально-

дискриптивна модель запропонована Р.Тедескі й Л. Калхоун, особистісно-

центрована модель запропонована С. Джозефом та біопсихосоціальна модель 

М.Крістофер. На нашу думку, найбільш повною та вичерпною є 

функціонально-описова модель [3].  



Функціонально-дескриптивна модель посттравматичного зростання була 

розроблена в світлі теоретичних поглядів соціально-когнітивного підходу до 

посттравматичного стресу сформованного відомою американською 

дослідницею Р. Янофф-Бульман. Цей підхід припускає, що у своєму 

функціонуванні людина керується загальним набором базисних уявлень 

(basic assumptions) про світ та себе. Вони спрямовують людські дії, 

допомагають зрозуміти причино-наслідкові зв’язки між подіями та формують 

розуміння сенсу й мети життя. На думку авторів функціонально-

дескриптивної моделі, травматична подія завдає руйнівного впливу всім 

основним базисним уявленням.  В особи руйнується більшість схематичних 

структур, які керували розумінням, прийняттям рішень і осмисленням світу.  

Відбувається повне нівелювання значення фундаментальних уявлень про 

доброзичливість, передбачуваність та контрольованість останнього. 

У межах функціонально-дискриптивної моделі посттравматичне 

зростання розглядається як потенційний наслідок когнітивної спроби 

переоцінити та реконструювати початкові, дотравматичні уявлення про світ. 

Шлях від травматичної події до травматичного зростання пролягає 

насамперед через когнітивну обробку набутого досвіду: спочатку 

запускається процес автоматичного пригадування травматичної події, у 

свідомість мимовільно втручаються мимовільні думки та спогади, що 

супроводжується помітними симптомами емоційного дистресу. Згодом, коли 

долається дистрес та досягається певний рівень усвідомлення того, що 

трапилося, автоматичне пригадування поступається місцем довільному 

рефлексивному переосмисленню травматичного досвіду. Обробка інформації 

в такий спосіб дозволяє особистості зосереджуватися на розумінні набутого 

досвіду, зрештою віднаходити смисли  у створенні нового життєвого 

наративу. Таким чином, змістом феномену посттравматичного зростання є 

перебудова світоуявлення, що похитнулося внаслідок пережитої травми, з 

акомодацією набутого досвіду 

Прийнято вважати, що позитивні ефекти посттравматичного зростання 

проявляються у трьох основних сферах.  

Перша сфера прояву посттравматичного зростання представлена 

позитивною зміною в сприйняті й ставленні до себе та зростанні емоційної 

експресивності. Спостерігається більш зв’язна Я-концепція, яка включає не 

лише усвідомлення персональної сили та опірності негативним подіям, а і 

краще розуміння власних обмежень та вразливості .  

Друга сфера прояву посттравматичного зростання - це зміна в 

міжособистісних відносинах, а саме: більш тісні стосунки з родиною та 

іншими значущими людьми, зростання цінності стосунків, альтруїзм і 



відданість, здатність приймати допомогу, підвищена чутливість до інших та 

відкритість до нових форм поведінки. Зміни в міжособистісних відносинах 

виражаються у більш глибокому сприйнятті важливості сімейних зв’язків, 

підвищенні цінності оточуючих, особливо найближчих родичів та друзів.  

Третя сфера прояву посттравматичного зростання - це поява більш 

інтегрованої життєвої філософії, світогляду, що включає підвищення 

значущості власного існування, зміну пріоритетів, зміцнення переконань і 

почуття смислу, цілковите оновлення світосприйняття. Зміни в життєвій 

філософії виражаються у зміні  життєвих пріоритетів, умінні цінувати життя 

в цілому та в дрібницях, духовному рості та мудрості. Особи, що 

демонструють позитивні зміни такого типу, повідомляють про підвищення 

цінності власного життя і кожного нового прожитого дня. Вони здатні 

серйозно переосмислити пріоритети та визначити дійсно важливе у житті.  

Узагальнюючи вищезазначені дані, слід зазначити, що не зважаючи на 

значні наукові напрацювання закордонних дослідників, здійснювати пряму 

екстраполяцію визначених ними закономірностей на вибірку 

військовослужбовців ЗС України, які брали участь у бойових діях на сході 

країни, на нашу думку, є не зовсім правильним. Особливості гібридної війни, 

що триває в державі, створили нові умови ведення бойових дій та, як 

наслідок, багато в чому абсолютно специфічні види травматичного впливу. 

Окрім цього, реалії соціально-політичної ситуації в нашій країні, обумовили 

виникнення значної кількості непритаманних іншим  конфліктам, соціально-

психологічних чинників реадаптації та психологічного відновлення 

учасників бойових дій.  
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МАЙСТЕР-КЛАС «ЧИННИКИ, ЩО МОТИВУЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ: ІСНУЮЧІ МЕТОДИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ 

ПРОФЕСІЙНОГО СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ» 

 

 Практична значущість майстер-класу (МК). Огляд сучасних методів 

оцінки організаційно-контекстної групи соціально-психологічних чинників 

професійного суб’єктивного благополуччя особистості, аналіз меж 

застосування, пошук інструментів для дослідження та оцінки чинників 

мотивуючих професійну діяльність для окремих професійних груп. На 

прикладах IT та архітектурних компаній. Сучасні методи оцінки “Бренду 

работодавця”. 

 Мета майстер-класу. Поглиблення знань щодо практичних методів 

дослідження чинників що мотивують професійну діяльність та формування 

навичок застосування сучасних інструментів їх оцінки, з метою 

використання даних методів в діяльності соціального психолога, 

стратегічного планування управління персоналом, залучення та утримання 

висококваліфікованих кадрів та підвищення стандартів та рівня “бренда 

работодавця”. 

 Методи майстер-класу. Теоретичне знайомство з сучасними методами 

оцінки, практичне обговорення меж застосування методів у практичній 

діяльності. Сумісний розбір кількох прикладів досліджень мотивуючих 

чинників для IT девелоперів, архітекторів та дизайнерів. Будуть розглянуті 

теоретичні питання щодо задоволеності роботою та методів її оцінки, а також 

співвідношення поняття “бренд работодавця” з науковими конструктами, 

такими як соціально-психологічний клімат, задоволеність роботою, 

професійне суб’єктивне благополуччя, професійна мотивація та інші. 

 Результати майстер-класу. Отримання достатнього рівня 

інформованості для практичного застосування наукових методів дослідження 

організаційно-контекстної групи соціально-психологічних чинників 

професійного суб’єктивного благополуччя особистості. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВОЇ 

МОБІЛІЗАЦІЇ 

 

За даними Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

АТО, станом на серпень 2017 року статус учасника бойових дій отримали 

вже 306,1 тисяч осіб, що брали участь в антитерористичній операції на сході 

України. Відповідно, до загальновизнаного міжнародного стандарту з 

військових конфліктів, 90-95% учасників бойових дій згодом мають медичні 

(пов'язані з нервовою системою) і соціальні проблеми, а у близько третини 

діагностується посттравматичний синдром (М. Горовіц, 1980 р.), результатом 

якого нерідко бувають самогубства. За даними військової прокуратури, на 

початок  червня 2017 року зареєстровано близько 500 випадків самогубств 

серед учасників антитерористичної операції після повернення із зони 

бойових дій, що є наслідками нездоланих психологічних проблем з якими 

стикається людина, що зазнала впливу травмуючої ситуації, загрози життю.  

За результатами аналітичної роботи фахівців Національного державного 

інституту соціальної та судової психіатрії МОЗ України - майже 85% 

суїцидів скоюють учасники АТО у віці до 40 років, більшу частину з них 

складають особи до 30 років (45,5% від усіх), це досить молода та активна 

вікова категорія населення. На базі Українського науково-дослідного 

інституту соціальної та судової психіатрії  і наркології МОЗ України 

створено реєстр суїцидів серед військових та демобілізованих із зони АТО, в 

якому наразі вже знаходиться більше як 100 анкет, що отримані від 

Міністерства внутрішніх справ України.  

У більшості випадків пацієнти з посттравматичним стресовим розладом  

одужують, але інколи хвороба триває протягом багатьох років після 

катастрофи і трансформується в хронічну зміну особистості [3, ст. 11]. 

Враховуючи ці страшні наслідки, можна вважати, що психологічні розлади, 

що виникають після бойових дій – це міна уповільненої дії, адже кількість 

учасників бойових дій щороку збільшується. Негативними наслідками цього 

синдрому стають наркоманія, суїцид, агресивна поведінка, конфліктність, 

зруйновані сім’ї, зруйновані життя… 

Ця страшна статистика не може залишати суспільство байдужим до 

проблематики психологічних наслідків війни. Надання психологічної 

допомоги учасникам бойових дій  та  лікування посттравматичного синдрому 

потребує багато часу та зусиль і на жаль інколи буває запізно. Психологічна 

необізнаність військовослужбовців стає основною причиною їх 



безпорадності перед симптомами психологічних розладів, що виникають 

після пережитих потрясінь.  

Дуже часто самі учасники АТО не можуть діагностувати в себе 

психічних розладів, але якщо їм вчасно не допомогти, війна для них не 

закінчується, від чого страждають не тільки вони, а й члени їх родин та 

оточуючі.  

Одним з важливих соціально-психологічних аспектів військової 

мобілізації, на мою думку, має стати саме роз’яснювальна та освітня 

психологічна робота при проведенні мобілізаційних заходів, що стане 

профілактикою посттравматичного стресового розладу. Знання біологічних 

та психічних аспектів та соціальної динаміки дозволяє майбутньому 

учаснику бойових дій  розглядати травму у широкому контексті та знаходити 

пояснення симптомам, що з’являються та володіти засобами для їх корекції. 

Одними з методів, що застосовуються для корекції посттравматичного 

стресового розладу є саме освітня категорія, що включає в себе обговорення 

книг та статей, знайомство з основними концепціями фізіології та психології, 

що дозволяє пацієнту шукати особисті ресурси для відновлення 

психологічного стану. Наприклад,  лише одне тільки знайомство з клінічною 

симптоматикою посттравматичного синдрому дозволяє усвідомити, що ці 

переживання та труднощі не унікальні, та є нормою, у ситуації, що склалася, 

а це дає можливість зрозуміти, що спеціаліст може зрозуміти страждання 

пацієнта та надати необхідну допомогу та лікування, пацієнт не буде 

почуватись безпорадним [1. Гл. 3]. 

Створення системи профілактичних заходів допоможе попередити  

наслідки посттравматичного синдрому, адже оволодіння інформацією, що 

стосується психологічних наслідків травмуючих подій та ситуацій, їх 

симптоматикою, проведення роботи, щодо навчання по корекції станів, що 

виникають в травмуючих ситуаціях, проведення занять з психологічних 

дисциплін, навчання методам саморегуляції (ознайомлення з техніками 

дихання, релаксації, аутотренінгу), надання листівок з контактами та 

адресами психологічних служб, гарячих психологічних ліній, допоможе 

скоротити кількість негативних наслідків психологічних розладів.  При 

погіршенні свого психологічного стану або психологічного стану своїх 

товаришів, у випадку неспроможності самостійно впоратись з проблемою, 

військовослужбовець, при наявності такої інформації зможе вчасно 

звернутися за допомогою, поспілкуватися зі спеціалістом психологом  по 

телефону або при можливості відвідати його. 
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ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ 

ЖИТЕЛІВ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

Стихійні лиха, аварії, терористичні акти та інші явища і процеси 

створюють небезпечні для життя, здоров'я і благополуччя значних груп 

населення ситуації. Ці небезпечні явища стають катастрофічними, коли вони 

призводять до великих руйнувань, викликають смерть, поранення і 

страждання значної кількості осіб. Люди, перебуваючи в екстремальних 

умовах надзвичайної ситуації (НС), відчувають психотравмуючі фактори, 

через вплив яких відбувається порушення психіки і знижується ефективність 

будь-якої діяльності. При цьому психогенний вплив відчувають і ті особи, які 

перебувають поза зоною дії НС внаслідок очікування або уявлення її 

наслідків.  



Одним із травмуючих факторів НС є сформовані у людини уявлення про 

неї. У сучасній психології уявлення розглядаються з різних точок зору: як 

процес, як продукт, як рівень психічного відображення (рівень уявлень), як 

модель (уявлення про світ, уявлення знань або репрезентація), однак 

відсутній єдиний підхід, який визначає модель, структуру і умови 

формування уявлень. Багатство існуючих дефініцій уявлень відображає 

багатоаспектність цієї проблеми і в той же час не охоплює її повністю. 

Практично відсутні наукові роботи, які розглядають проблему уявлень 

людини про НС.  

Для дослідження особливостей уявлень про загрозу НС у жителів 

України було проведено порівняльний аналіз семантичних категорій за 

допомогою анкети, яка є бланк асоціацій «Надзвичайна ситуація – це…». 

На першому етапі обробки даних асоціативної анкети  нашим завданням 

було прояснити семантичну наповненість уявлень про НС в досліджуваних 

усієї вибірки. На основі отриманих із бланків методики вільних асоціацій 

даних був складений перелік слів, які найчастіше використовувались для 

визначення НС: на першому місці –  «війна» (77,2 %), на другому – «жертви» 

(52,3 %),  на третьому – «паніка» (43,4%), на четвертому – «пожежа» (41,0%).  

Далі ми провели порівняльний аналіз семантичних категорій, що 

найбільше часто зустрічаються, для визначення НС у жителів різних регіонів 

України. 

Представлені результати вказують на те, що в Центральному регіоні 

України найбільш значущими асоціаціями з НС є «війна», «страх», 

«пожежа», «паніка»; у Північному – «вибух», «війна», «повінь»; у Східному 

– «війна», «вибух», «пожежа», «жертви»; у Південному й АРК – «воєнні дії», 

«повінь», «пожежа», «епідемія»; у Західному – «насильство», «повінь», 

«пожежа», «жертви». Це вказує: по-перше, на соціальну й політичну 

ситуацію, що склалась в Україні; по-друге, на специфіку типових НС у 

регіонах України; по-третє, на вплив інформаційних повідомлень ЗМІ на 

сприйняття НС і, по-четверте, на істотну відмінність в уявленнях про НС у 

жителів різних регіонів. Про це ж свідчить й специфічні асоціації, властиві 

тільки конкретному регіону. А саме: винятково в Центральному регіоні 

України НС асоціюється з «стихійним лихом»; у Східному – з «провиною», 

«муками», «крахом»; у Південному й АРК – з «землетрусом»; у Західному – з 

«втратою майна» і «насильством». Ми вважаємо, що це зумовлено 

особливостями ментальності, властивої жителям цих регіонів, а також з 

наявністю травматичного досвіду таким чи іншим чином пов'язаного з 

надзвичайною ситуацією. 



Таким чином, порівняльний аналіз семантичних категорій уявлень про 

загрозу надзвичайної ситуації  в мешканців різних регіонів України довів, що  

культурні стереотипи, соціальні установки та особливості природнього 

середовища проживання визначають істотні відмінності в уявленнях про НС. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ У ГРУПАХ ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ПРИ 

НАДАННІ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 

 

Останнім часом набуває популярності одна з форм допомоги постраждалим 

в наслідок конфлікту на Сході країни, яка сприяє відновленню і може 

здійснюватися не тільки психологами, а й соціальними працівниками та іншими 

представниками волонтерського руху. Мова йде про психосоціальну підтримку 

(надалі ПСП). Зважаючи на той факт, що ветерани неохоче йдуть в групи 

терапевтичного спрямування, надання психосоціальної підтримки стимулює 

активність самого ветерана у власному відновленні. ПСП полягає у формуванні 

сприятливого соціально-психологічного оточення та проведення психоедукації 

(навчання базовим психологічним феноменам, які можуть бути властиві даній 

особі на стадії відновлення). Однак ПСП є дієвим в тандемі з соціально-

психологічним супроводом (надалі СПС), що здійснюється професійними 

психологами шляхом створення груп підтримки, груп самодопомоги, проведення 

групових занять з демобілізованими та їх родинами. 

Є певні особливості функціонування груп ветеранів АТО, а саме: 

трансформація бойового досвіду,  контроль за собою та іншими членами групи 

щодо пияцтва та психоемоційного стану,  підтримка у разі необхідності,    

надання посильної допомоги  поза часом роботи групи. 

Зважаючи на власний досвід взаємодії під час проведення ПСП чи 

здійснення СПС з ветеранами, були виділені функції групової роботи з даною 

категорією населення: почуття єднання і підтримки;  емпатійне оточення і 

почуття належності, які особливо важливі, оскільки скорботна людина відчуває 

відчуження від решти світу; надію, що, врешті-решт, він знову стане 

"нормальним"; досвід подолання труднощів, особливо, напередодні сумних 

роковин та інших пам'ятних дат; можливість навчання новим способам 

вирішення проблем; слухачів, з якими можна обговорити свої страхи і 



піклування; обстановку, в якій відкрите вираження горя є прийнятним, 

дотримується конфіденційність, переважають співчуття та поважне ставлення; 

навчальна роль, надаючи учасникам інформацію щодо переживання горя, факти, 

що стосуються загибелі, та ролі фахівців різних спеціальностей; група в 

позитивному сенсі фокусує увагу на здібності поступово справлятися з 

наслідками трагічних обставин.  

Нами виділені певні особливості взаємодії у змішаних групах ветеранів 

під час надання ПСП та здійснення СПС: учасники чоловіки контролюють 

свою мову, стараються висловлюватися без різких висловлювань, жінки не 

проявляють бажання подобатися, а ведуть себе рівно та виважено;  у таких 

групах майже не діють стереотипи про емоційність жінок та логічність чоловіків 

(частіше навпаки: чоловіки емоційно-напружені та агресивні, а жінки виважено – 

мудрі та спокійні);  у групі панує атмосфера двополюсна – з одного боку багато 

наслоювань агресії, з іншого – іронія та гумор як складові відновлювального 

процесу.  

Особливостями взаємодії у чоловічих групах ветеранів АТО виступають:      

напруга у взаємодії за рахунок недовіри до інших учасників групи; обережність у 

висловлюваннях, коли відповідь неоднозначна;  емоційна екскалація, прояви не 

спрямованої агресії, часті відсторонення від групи, коли учасник просто замовкає 

або виходить з приміщення; зниження голосу та інтонації, коли мова йде про не 

пережиті події або про втрачених побратимів; учасники можуть застосовувати 

«перевірки» надійності психолога чи іншого члена групи, провокуючи на певне 

від реагування  розказаних «жахіть»  

Процес відновлення після бойового досвіду складається з низки 

реабілітаційних психологічних заходів, що мають певний алгоритм задля 

надання ефективної допомоги ветеранам при груповій роботі: відреагування 

шокового фізичного стресу, процес адаптації до нових умов існування, зниження 

симптоматики психотравми, вибудовування планів на майбутнє. Ефективність 

роботи з групами ветеранів залежить від розуміння низки особливостей щодо цієї 

категорії клієнтів та рівня професійного супроводу групового процесу. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПОДОЛАННЯ 

ПОСТТРАВМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ (ПТСР) 

 



Перші симптоми посттравматичного розладу більше схожі на звичайну 

депресію: нав’язливі яскраві спогади, що часто повторюються у снах, 

постійне відчуття тривоги, дратівливість, підвищена чутливість до інших 

подій, які нагадують пережитий стрес, спалахи гніву, зниження концентрації 

уваги, а також почастішання серцебиття, підвищення артеріального тиску, 

головний біль. Наслідки ПТСР призводять до зміни особистості, соціальної 

та професійної дезінтеграції, алкогольної та наркотичної залежності, 

суїцидів. А відсутність спеціальних медикопсихологічних заходів для 

відновлення психологічної реабілітації — до хронічного перебігу психічних 

розладів[1]. 

Психотерапевтичні методи при ПТСР:1. Раціональна психотерапія – 

коли клієнтові роз'яснюють причини і механізми ПТСР; 2. Методи психічної 

саморегуляції для зняття симптомів напруги і тривоги – аутотренінг, 

прогресивна м'язова релаксація, активна візуалізація позитивних образів; 3. 

Когнітивна психотерапія – використовується для переосмислення 

дезадаптивних думок і зміни негативних установок; 4. Особисто-орієнтована 

терапія – дозволяє змінити ставлення постраждалого до психотравмуючої 

ситуації і прийняти відповідальність якщо не за неї, то за своє ставлення до 

неї; 5. Позитивна терапія, гештальт-підхід засновані на уявленні, що існують 

не лише проблеми і хвороби, але і способи і можливості їх подолання, 

властиві кожній людині. 

Групова терапія – найбільш часто вживаний формат терапії для 

клієнтів, що пережили травматичний досвід. Які б методи групової терапії не 

використовувалися при роботі з клієнтами з ПТСР, ця робота завжди 

спрямована на досягнення певної терапевтичної мети, яку коротко можна 

визначити наступним чином: 

1. Повторне емоційне переживання травми в безпечному просторі 

підтримуючої групи, розділення цього переживання з терапевтом і групою 

(при цьому терапевтові не слід форсувати процес); 2. Спілкування в групі з 

людьми, які мають схожий травматичний досвід, що дає можливість 

зменшити відчуття ізоляції, відчуженості, сорому і підсилити відчуття 

приналежності, доцільності, спільності, не зважаючи на унікальність 

травматичного переживання кожного учасника групи; 3. Можливість 

спостерігати за тим, як інші переживають спалахи інтенсивних афектів на тлі 

соціальної підтримки від терапевта і членів групи; 4. Спільне навчання 

методам тих, хто упорався з наслідками особистої травми; 5. Можливість 

бути в ролі того, хто допомагає (здійснює підтримку, вселяє упевненість, 

здатний повернути відчуття власної гідності), що дозволяє здолати відчуття 

власної нецінності («мені нічого запропонувати іншому»), зсув фокусу з 



відчуття власної ізольованості та негативних думок самознищення; 6. 

Набуття досвіду нових взаємин, що допомагають учасникам групи сприйняти 

стресову подію в інший, більш адаптивний спосіб[2]. 
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АНАЛІЗ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

Морально-психологічний стан особового складу (далі – МПС) військових 

частин (підрозділів) – це ситуаційний стан духовної, моральної, ідеологічної 

налаштованості, військово-професійної готовності та психологічної здатності 

військовослужбовців виконувати завдання за призначенням [1, с. 1]. 

Необхідність швидкої та реальної оцінки МПС військовослужбовців, що 

беруть участь у бойових діях, потребувала внесення змін в існуючий порядок 

і організацію оцінювання морально-психологічного стану особового складу, 

а також порядок визначення здатності особового складу військових частин до 

виконання завдань за призначенням. 

Попередні керівні документи у структурі МПС виділяли тільки три 

оціночні компоненти: морально-етичний, військово-професійний та 

психологічний [2, с. 1]. Це не дозволяло, під час проведення оцінки МПС 

особового складу, виділяти з різноманіття проявів внутрішнього стану 

військовослужбовців всі найбільш значимі показники, які виражаються в їх 

поточних оціночних судженнях. 

Нагальна потреба своєчасного забезпечення командирів (начальників) 

систематизованою, об’єктивною інформацією щодо рівня сформованості 



морально-психологічної спроможності особового складу виконувати бойові 

завдання, врахування її у підготовці військ (сил), виробленні замислу та 

прийнятті управлінських рішень щодо їх застосування та організації заходів 

морально-психологічного забезпечення сприяла визначенню принципово 

нового підходу до змісту і організації оцінювання морально-психологічного 

стану особового складу. 

Наказом Начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 

29.04.2017 року ¹153 "Про затвердження Інструкції з оцінювання морально-

психологічного стану особова складу Збройних Сил України" чітко визначені 

основні завдання оцінювання МПС особового складу та нові оціночні 

компоненти, які впливають на МПС: моральна (духовна, національно-

патріотична) налаштованість; емоційно-вольова налаштованість; мотиваційна 

готовність; функціональна готовність; фахова здатність; об’єктивні і 

суб’єктивні чинники [1, с. 2]. 

На нашу думку, це значно покращило виявлення чинників, що 

позитивно або негативно впливають на МПС військовослужбовців, їх 

здатність виконувати завдання за призначенням та сприяє прийняттю 

управлінських рішень щодо організації заходів і створення командирами 

(начальниками) оптимальних соціально-психологічних умов для ефективної 

бойової діяльності особового складу військових частин (підрозділів). 

Робота авторів у складі високомобільних груп внутрішньої комунікації у 

підрозділах, що беруть участь у бойових діях в зоні проведення 

антитерористичної операції, довела на практиці перевагу нових підходів в 

оцінці МПС особового складу, що дозволили надійно, об’єктивно, із 

забезпеченням максимальної достовірності його оцінити, здійснити 

кількісно-якісне співставлення, оперативно надати отримані результати 

командирам і начальникам. 
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МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАГРОЗА ПСИХОЛОГІЧНІЙ 

СТАБІЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

 

Незважаючи на  те, що поняття «маніпуляція» у науковому обігу почало 

використовуватися лише з початку ХХ століття, проте до нього почали 

звертатися ще за часів античності. Адже, відомі давньогрецькі філософи 

Сократ, Платон та Аристотель використовували маніпулятивні технології 

задля здійснення психологічного впливу на публіку, перед якою виступали з 

промовами та для якої писали свої трактати. Суспільний розвиток лише 

посилив та удосконалив маніпулятивний вплив на маси, виправдовуючи його 

сутність. Зокрема  Г. Лебон, французький психолог, соціолог, антрополог та 

історик, найбільше відомий як засновник соціальної психології зауважує, що 

«… натовпом не можна керувати за допомогою правил, що ґрунтуються на 

суто теоретичній справедливості, потрібно знайти те, що може справити 

вплив та захопити натовп …» [2, с.154]  і  пов’язує це з тим, що «… більшість 

людей … не мають виразних та чітких понять за межами свого фаху. Такі 

люди не можуть управляти собою, і вожак стає їхнім керівником …» [1, с. 

236].  Подібні положення слугували виправданням для тоталітарних режимів 

у маніпулюванні свідомістю суспільства. Так, дослідження радянських 

фахівців з психології маніпуляцій ставили акцент на політико-ідеологічних 

аспектах маніпуляцій великих груп людей тоді, як сучасні дослідники 

підкреслюють вплив маніпулювання на моральні й інтелектуальні установки 

людей. Відома нейролінгвіст та експериментальний психолог Т. Чернігівська 

визначає маніпулятивні технології як чинник залежності особистості від 

мисленнєвої діяльності маніпулятора як: «…здатність дивитися на ситуацію 

не своїми очима (мозком), а очима іншої людини» [2].    

У зв`язку з цим усвідомлення небезпеки інформаційного насильства і 

вразливості власної психіки перед маніпулятивним впливом активізує 

інтеграцію знань, практик, технологій профілактично-корекційного 

спрямування серед представників різних напрямків та рівнів 

професіоналізації. Особливої уваги психологів потребує дослідження впливу 

маніпулятивних технологій на фахове спрямування особистості. Суб`єкт 

професійної діяльності потерпає від прихованого впровадження цілей, 



бажань, намірів, відношень та установок, здійснюваних на нього ззовні, які 

можуть не співпадати з його власними. Це призводить до внутрішніх 

переживань, негативно позначається на емоційній та вольовій сферах 

особистості, погіршує якість професійного та міжособистісного спілкування. 

Психологічна готовність фахівця до протидії маніпулятивним 

технологіям репрезентується нами як система стійких механізмів 

психологічного захисту психіки особистості, що надає можливість до 

адаптаційної поведінки людини та мінімізації її негативних переживань. 

Удосконалення функціонування механізмів психологічної готовності, на 

нашу думку, можливе за умови посилення практичної складової у системі 

вищої освіти, спрямованої на активізацію функціонування психічних 

процесів, у тому числі на розвиток емоційного інтелекту та критичного 

мислення особистості.  
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА КОНЦЕПЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА 

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Аналіз керівних документів силових структур щодо морально-

психологічного забезпечення (МПЗ) службово-бойової діяльності (бойової 

діяльності) свідчить, що концепція морально-психологічного забезпечення за 

останні два десятка років зазнала велику кількість редакцій. Зміст складових 

МПЗ також постійно змінювався. Наприклад, у 2015 році, у Збройних Силах 



України до складових МПЗ відносилися: інформаційно-пропагандистське 

забезпечення, психологічне забезпечення, воєнно-соціальна робота, 

культурно-виховна робота, інформаційно-психологічна протидія [1, с. 131]. У 

той же час практика роботи з особовим складом свідчить, що у великій 

кількості вищевказаних складових МПЗ психологічне забезпечення зазнавало 

невиправданої формалізації через цілий ряд причин. 

З початком бойових дій на сході країни саме прикладний аспект 

психологічного забезпечення став найбільш актуальним, що спонукало до 

вольових організаційних рішень виведення психологічного забезпечення в 

окрему службу у Національній гвардії України. 

Приведення психологічної роботи з особовим складом у певну систему 

стало першочерговим завданням зі створенням відділень (служб) 

психологічного забезпечення. Вагомим кроком до вдосконалення 

психологічного забезпечення підрозділів НГУ стало видання «Положення 

про психологічне забезпечення в Національній гвардії України». У цьому 

положення визначено, що «психологічне забезпечення це комплекс 

психодіагностичних, психоформуючих, психопрофілактичних і 

психокорекційних заходів, спрямованих на вивчення, формування  та 

розвиток у особового складу Національної гвардії України професійно 

важливих психічних якостей, підтримання та відновлення оптимальних 

психічних станів, необхідних для успішного виконання службово-бойових 

завдань, збереження високого рівня психологічної безпеки та психологічного 

стану, запобігання виникненню професійної деформації» [2]. 

Так, визначені напрями психологічного забезпечення: 

- професійно-психологічний відбір; 

- професійно-психологічна підготовка; 

- психологічний супровід виконання службово-бойових завдань; 

- вивчення соціально-психологічного клімату у військових колективах, 

психологічна оцінка надзвичайних подій; 

- психопрофілактика, психологічна допомога та реабілітація, професійна 

підтримка психологів. 

Наведені напрями роботи науково обґрунтовані, визначені та апробовані 

шляхом багаторічного практичного досвіду військових психологів 

Національної гвардії України. 

Вважаємо, що система МПЗ в силових структурах потребує суттєвого 

реформування. Особливо необхідно звернути увагу на досвід армій НАТО, де 

психологічне забезпечення, медичне забезпечення  та соціальна робота є 

основними напрямами роботи з особовим складом. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ 

РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

 

Сучасна соціально-політична ситуація в Україні сформувала тенденції 

порушень в розвитку дитини. Найбільш складними є такі, які пов’язані з 

незадоволеною потребою в безпеці, що стрімко розвиває симптоматику 

тривожних порушень. Основними факторами, які це провокують є 

спостереження серйозної агресії,  погрози життя близькій людині, погроза 

власному життю. Зміни в психіці дитини є стійкими та ведуть до розвитку 

симптоматичної тріади: повторення нав’язливих спогадів та думок щодо 

травмуючи подій, нейровегетативної гіперактивності та уникання 

особистісних контактів.  

На когнітивно-поведінковому рівні у дітей спостерігається відмова 

сприйняття реальності, підвищена агресивність та ритуальність мислення. Як 

наслідок складеної ситуації виявляються психосоматичні порушення, 

пов’язані із шлунково-кишковими, неврозоологічними, вегетативними та 

серцево-судинними розладами, порушення сну та режиму життя.  

Незалежно від прояву посттравматичному синдрому можна 

запропонувати програму корекційного впливу. 

Метою даної роботи є висвітлення психокорекційних методів подолання 

посттравматичних розладів у дітей різних вікових категорій. 

Психокорекційну роботу можна поділити на складові частини: 

1. Діагностична, яка спрямована на виявлення ознак посттравматичних 

розладів.  



2. Підготовча, для створення позитивного психологічного клімату та 

готовності дитини до співпраці із психологом. 

3. Власне корекційна складова, яка є найбільш тривалою та спрямована 

на нормалізацію психічного сану дітей 

4. Контрольна складова, результати якої дають можливість зробити 

висновки щодо психічного стану після проведеної терапії.   

Одним із першочергових методів на етапі власне корекційної складової є 

психотерапевтична бесіда із спеціалістами в області психології щодо 

травмуючи ситуації та свого психологічного стану. 

Одним із домінуючих технік роботи є тілесно-орієнтовна психотерапія 

для зняття стресової симптоматики. 

Наступними важливим напрямком виступає символдрама, котра 

базується на глибинних методах психотерапії для покращення 

психоемоційного стану, формування ресурсних позицій, підкріплення 

емоційно-вольової сфери та лікування самого тривожного порушення. 

Вправи арт-терапії допомагають малюкам побороти агресію і негатив, 

навчитися виражати свої погляди і почуття, підняти самооцінку, вирішити 

наявні конфлікти і проблеми, а також привести свої думки і почуття до 

гармонії.  
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СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ЗВІЛЬНЕНИХ В ЗАПАС 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ВИВЧЕННЯ 



 

 Перед звільненими в запас військогослужбовцями постає проблема 

реадаптації до цивільного життя, необхідною умовою якої є соціальне 

здоров’я, яке ми розглядаємо в контексті цілісного підходу до здоров’я 

людини, у співвідношенні з іншими його складовими здоров’я[2;3;4]. 

Аналізуючи проблему здоров’я людини взагалі, ми виходимо з таких 

методологічних тверджень: 1) людина – це єдність духу, душі та тіла;  2) в 

ідеалі, повноцінно людина живе у двох вимірах: а) горизонтальному (соціумі 

– світ людей та матеріальному світі – світі речей, та б) вертикальному – 

стосунки з Богом (духовна сфера). Конкретна людина може жити переважно 

тільки в горизонтальному вимірі (світі цьому – людському) і менше в 

духовному світі (світі тому). Духовно розвинута людина живе переважно у 

вертикальному вимірі – світі тому (Божественному); 3) у здоров’ї людини 

виділяються такі складові: соматична, психічна, психологічна, соціальна, 

моральна та духовне здоров’я; 4) виділені складові синергетично 

взаємопов’язані; 5) здоров’я людини зумовлено дією сукупності чинників, 

зокрема: а) об’єктивних (матеріальних чинників, об’єктивні умови життя 

людини та генетична спадковість); б) соціально-психологічні умови 

(особливості сім’ї, професійних груп, стосунки в групах, спілкування, 

цінності та норми, які культивуються в групах, суспільні відносини); в) дії 

суб’єктивних чинників (психіка та особистість людини); г) особливості 

життєдіяльності людини (життєві цілі, смисл життя, життєві технології, 

результати життя тощо); д) активність особистості із зміцнення, збереження 

та відновлення здоров’я. 

Соціальне здоров'я визначається досить умовно, бо психічні та 

психологічні властивості особистості не існують поза системою суспільних 

відносин та особистісних стосунків, в яку вона включена[1]. Ця складова 

здоров’я людини стосується конструктивності соціальних стосунків, її 

ставлення до інших і вибору в особистій, професійній та соціальній сферах 

життя людини. Соціальне здоров'я – це здатність особистості адекватно і 

гармонійно взаємодіяти із соціальним оточенням, ґрунтуючись на 

взаємоповазі, взаємодопомозі і взаєморозумінні з іншими людьми у 

суспільстві. 

Відмінність між психічним, психологічним і соціальним здоров’ям 

умовна, бо психічні та психологічні  властивості й якості особистості не 

існують поза соціальною ситуацією, системою суспільних відносин, активної 

взаємодії та спілкування з іншими людьми. Людина – істота суспільна, а 

соціум впливає на здоров’я особистості. Цей вплив може бути як 



позитивним, так і негативним. Недоліки виховання і несприятливі впливи 

соціального оточення можуть зумовити деградацію особистості, у таких 

випадках зміниться її ставлення до себе, до інших людей, до діяльності і 

спілкування. 

Дослідники [1] виділяють критерії соціального здоров’я. Наш теоретико-

методологічний аналіз та одержані емпіричні дані дозволяють стверджувати, 

що соціальне здоров’я проявляється на двох рівнях: адаптивному та активно-

перетворювальному. 

Отже, соціальне здоров’я звільнених у запас військовослужбовців 

стосується сфери їх життєдіяльності в соціумі, зокрема, адекватності, 

результативності та конструктивності в соціальному плані. Воно тісно 

пов’язане з духовним, моральним, психологічним, психічним та соматичним 

здоров’ям людини. 
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Тема посттравматичного стресового розладу на сьогодні дуже актуальна 

для України. У зв’язку  з тим, що певна кількість населення, серед них і діти, 

живуть в середовище, де кожного дня трапляються події, які можуть 

травмувати психіку як дорослих, так і дітей. Зараз мова йде, не тільки про 

тих дітей, які мешкають на лінії вогню, чи на окупованій території але й мова 



йде про дітей військова службовців. Всі ці категорії дітей мешкають вже 

майже 4 роки в постійному травмуючому просторі. В такому разі, ми можемо 

говорити про постійну загрозу виникнення у цих категорій дітей 

посттравматичного стресового розладу.  

Багато вчених займаються дослідженням цього питання. Слід зазначити 

що Україну, як свого часу і інші держави: Сполучені Штати Америки після 

війни у В’єтнамі, Росію після війни в Афганістані, Чечні, через кілька місяців 

після закінчення бойових дій ще впродовж багатьох років спостерігалися 

симптоматичні прояви ПТСР серед постраждалих верст населення. [2, С. 

517–526] З такими самими проблемами зіткнулися також Сербія і Хорватія. 

Ми вважаємо важливим зазначити, що не у кожній дитини яка пережила 

психотравмуючи події може сформуватися ПТСР. Наша програма націлена 

на профілактику, серед уразливої категорії населення, цього психічного 

розладу. [1] 

Програма табору основний акцент робить на проживання травми та 

психотравмуючого досвіду для подальшої інтеграції психіки в досвід. На наш 

погляд – це один із дійових форм роботи з попередження та профілактики 

ПТСР серед дітей, які постійно мешкають в психотравмуючих обставинах. 

[3, С. 102] Вона спрямована на інтеграцію травматичного досвіду, 

відновлення цілісності, лабільності травматичного досвіду, стабілізації 

психоемоційного стану, зниження тривоги, актуалізацію власних ресурсів. 

Під час роботи ми розвиваємо навичку давати та отримувати підтримку 

людям, які мають такий трагічний досвіді. В рамках програми ми реалізуємо 

поставлену мету за допомогою всебічного відпрацювання травматичного 

досвіду. В своїй роботі використовуємо наступні психокорекційні методи: 

арт-терапію, фільмо-терапію, моделювання стресової ситуації через 

проективні методи роботи. Велику увагу приділяємо відпрацювання 

травматичних події в житі дитини за допомогою тілеснорієнтованих технік.  

Під час комплексної роботи з постраждалими дітьми ми пришли до 

висновку у важливості всебічного відпрацювання травматичного досвіду, 

використовувати різні методи роботу з травмою, а не зосереджуватись на 

якомусь одному психологічному підході. Важливо зрозуміти, відчути, в чому 

потреба той чи іншої дитини саме зараз.  Наша програма зібрала в собі всі 

необхідні заходи та вправи для попередження та профілактики ПТСР серед 

постраждалих дітей.  
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ЖІНКИ В 

УМОВАХ АТО: СТАТИСТИЧНА ДИНАМІКА Й  ПСИХОЕМОЦІЙНІ 

СТАНИ 

 

Притаманні жінкам у зоні АТО психоемоційні стани безпосередньо 

пов’язані зі статистичною динамікою щодо кількості жінок в АТО, а остання 

випливає з поліпшення їх прав там. 

Вважаємо за необхідне  виокремити специфічні риси психологічної 

поведінки жінок в умовах війни у контексті боротьби за рівні з чоловіками 

права в якості військових одиниць. Дослідження здійснюється з 

використанням статистичного методу на основі аналізу фактичних даних 

щодо перебування жінок у зоні бойових дій у часи АТО.  

Підтвердженням актуальності визначеної теми є світова практика. 

Вагомий внесок у вивчення проблеми зробила Лора Фостер – британська 

дослідниця медіа та фемінізму, звернувшись до питання поведінки жінок в 

умовах війни у контексті британської жіночої історії. Війна на Сході України 

поставила на порядок денний важливу наукову проблему, вирішення котрої 

має практичне значення. Велика кількість жінок у зоні АТО, їх життя вже 

нерозривно пов’язані з воєнною історією. Лора Фостер дослідила щоденники 

британської письменниці Мей Сінклер, написані під час війни. Британська 

вчена також наголосила на важливості дослідження української тематики, що 

вже стала складовою європейських феміністично-психологічних студій. Тут 

необхідним є міждисциплінарний підхід, використання методів психології і 



феміністичних студій, а також історичний, аналітичний, статистичний 

підходи.   

Якщо М.Сінклер записувала почуття і враження від свого перебування 

на фронті, то В.Вульф фіксувала те, як відчувається війна у місті, які залишає 

наслідки. У Британії жінки були задіяні та заохочені до роботи в усіх видах 

діяльності, маючи роботу на так званому «домашньому фронті», працюючи 

медсестрами, водіями, на заводах, у їдальнях. Особливо героїчною була 

робота на перев’язувальних пунктах. Також важлива – виробнича робота у 

воєнний період на заводах. Фостер наголосила на важливості у навчанні 

жінок щодо їхніх прав діяльності ЗМІ, відзначивши роль «Time and Tide» – 

британського журналу для жінок у міжвоєнній період. Подібну роль в 

Україні виконує радіо «Армія ФМ». 

Бойові дії в зоні АТО зумовлюють суттєвий стресогенний вплив на 

психоемоційні стани жінок. Йдеться про рівні вияви так званого «бойового 

стресу». Загалом це зумовлюється таким визначальним чинником, як 

забезпечення прав жінок у зоні АТО. Свідченням позитивної динаміки у 

цьому напрямку є загальна статистика зростання кількості жінок у бойових 

точках і поліпшенням їх прав тут.   

Загальна динаміка перебування жінок у зоні АТО характеризується 

тенденцією до збільшення. Так, 2014 р. у ЗСУ служило 15 551 

військовослужбовців-жінок. На середину 2016 р. ця цифра зросла до 17 147, 

що складає 8,5% від загального числа військовослужбовців. Серед них 2 тис. 

жінок мали статус офіцерів і понад 14 тис. – звання солдатів і сержантів. 

Нині загальна кількість жінок, які проходять службу і працюють у ЗСУ 

становить майже 50 тис. осіб. Така динаміка пояснюється ефективними 

результатами боротьби жінок за рівні права з чоловіками у ЗСУ. Цей процес 

є паралельним із процесом поліпшенням психологічного клімату в армії, а 

відтак – формуванням таких психоемоційних станів жінок-військових, як 

упевненість, стабільність, самореалізація, самодостатність.    

Так, за часи АТО на Сході 2 тисячі жінок-військовослужбовців 

Збройних сил України отримали статус учасниць бойових дій. Сильним 

мотивом для жінок є запроваджена Міністерством оборони програма 

створення сприятливих умов для проходження служби жінками. Це 

викликано тим, що поряд із 17 тисячами жінок-військовослужбовців у ЗСУ 

перебуває 33 тисячі жінок-працівниць. Жінок-генералів у лавах ЗСУ немає, 

проте служить 62 жінки-полковники, 257 підполковників та 360 жінок-

майорів. За час АТО 630 жінок були нагороджені відзнаками Міністерства 

оборони і Генштабу. Курси Цивільно-військового співробітництва за участі 

інструкторів НАТО пройшли 103 жінки. Ця статична динаміка 



супроводжується домінуванням усвідомленої довільної регуляції, за якої 

висування і досягнення поставлених цілей є продуманим, контрольованим, 

основаним на позитивних і конструктивних психоемоційних станах.    

Жінки в зоні АТО, які виконують роботу снайперів, мінерів, командирів 

взводів, стрільців і т.п., не будучи оформленими на неї офіційно, 

зіштовхуються з неможливістю отримати статус УБД, пільги і компенсації. 

Ще більш складною є ситуація з бійцями добровольчих батальйонів, які теж 

не можуть отримати статус УБД. Це провокує серйозні психологічні 

проблеми жінок, які переживають глибокі депресивні психоемоційні стани 

через це. 

Таким чином завданням Міністерства оборони України - є  поліпшення 

права жінок у ЗСУ загалом і зоні АТО зокрема. Необхідним і на часі є 

удосконалення і розширення списку тих посад, які жінки мають право 

займати в зоні бойових дій. Актуальним є процес зрівняння прав жінок і 

чоловіків. Усе це визначає те, що в середовищі жінок-військових будуть 

домінувати позитивні та конструктивні психоемоційні стани, що в цілому 

формує психологічну модель поведінки жінки у період проведення бойових 

дій.    
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК 

ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Ґрунтуючись на традиціях гуманістичної психології, досвіду різних 

видів забезпечення у військовій науці, розглянемо як предмет соціально-

психологічного забезпечення бойових дій особового складу психологічний 



потенціал воїна – сукупність наявних психологічних можливостей 

військовослужбовця і доступних для використання обставин соціального й 

ергономічного середовища, що зумовлюють здатність вирішувати бойові 

завдання визначеного типу (класу, рівня). 

Стрижнем ППВ є психологічна готовність до бою, що відображає 

сформованість необхідних для ефективних бойових дій воїна індивідуальних 

психологічних якостей і станів. Її структура включає когнітивний, емоційно-

мотиваційний, операційний компоненти і психічне здоров’я [1, с. 293-297]. 

Основу когнітивного компонента становить сформований у свідомості 

військовослужбовця динамічний образ майбутнього бою. 

Емоційно-мотиваційний компонент відображається насамперед у 

психологічному налаштуванні, що утворює єдність спонукання (мотивів, 

установок), обмеження емоційного забарвлення як джерела психічної енергії 

і зосередженості свідомості військовослужбовця на меті бойових дій. 

Операційний компонент включає навички й уміння спостерігати, 

виявляти, інтерпретувати важливі елементи бойової обстановки, ефективні 

моделі дій у конкретних бойових ситуаціях, уміння регулювати власну 

психічну діяльність і надавати психологічну підтримку товаришам по службі. 

Психічне здоров’я відображає поточний стан психологічних 

можливостей воїнів порівняно з існуючими для бойових умов нормами. 

Психологічний потенціал особистості також включає міжперсональний і 

надперсональний компоненти. 

Міжперсональний потенціал учасника бойових дій становлять його 

психологічні зв’язки з товаришами по службі, що позитивно впливають на 

компоненти індивідуальної психологічної готовності, стимулюючи їх 

активізацію, доповнюючи і тимчасово компенсуючи. 

Надперсональний потенціал учасника бойових дій має у своєму складі 

явища психології військового колективу, що є факторами додаткової 

мотивації активності воїнів, сприяють осмисленню подій, чітко визначають 

норми і правила поведінки в бойовій обстановці, знімають надмірне бойове 

напруження. 

Дослідники довели, що стійкість бійця до несприятливих впливів 

бойової обстановки підвищується у згуртованому, спрямованому до 

перемоги військовому колективі, який підтримує і схвалює прояви мужності, 

сміливості, засуджує боягузтво, недисциплінованість, постійно мобілізуючи 

воїнів у бойовій обстановці. 

Так, в підрозділах на певному рівні їх розвитку створюється механізм 

колективно-групової саморегуляції групової поведінки. Коли в суспільній 

думці військового колективу підрозділ стає бойовим, згуртованим, активним, 



дисциплінованим, у ньому діють традиції взаємодопомоги, а страх втратити 

повагу товаришів є найсильнішим почуттям, колектив стає для своїх членів 

джерелом додаткових психологічних можливостей. Внаслідок цього два 

військовослужбовці із низькою психологічною готовністю до активних 

бойових дій у різних військових колективах будуть мати різний 

психологічний потенціал і, отже, діятимуть по-різному. Зважаючи на це для 

психологічно нестійких військовослужбовців та осіб, що тимчасово 

перебувають у стані психологічної неготовності до активних бойових дій, їх 

товариші по службі є джерелом компенсації відсутніх елементів 

психологічної готовності [2, с. 67–69]. 

Крім того, на мотивацію до активних бойових дій воїнів впливають 

уявлення про національні інтереси в офіційно сформульованих цілях 

локального воєнного конфлікту, позитивна суспільна думка щодо бойового 

використання військ, увага суспільства до потреб діючої армії, високий 

соціальний статус учасників бойових подій тощо [3, с. 50–52]. 

Цілком конкретні зв’язки є і між психологічними можливостями 

особового складу протиборчих сторін. Чим нижчі психологічні можливості 

противника і його здатність психологічно впливати на наших 

військовослужбовців, тим простіші вимоги висуваються до індивідуально-

особистісного, міжперсонального і надперсонального потенціалів воїнів [4, с. 

102-103]. 

Елементи ППВ взаємно доповнюють і частково компенсують один 

одного. Так, нестачу індивідуальної психологічної готовності можна 

компенсувати правильним розміщенням людей, створенням ефекту 

“психологічного зараження” груповим настроєм тощо. 

Отже, розгляд психологічного потенціалу військовослужбовця як 

предмета психологічного забезпечення сприяє: 

•  подоланню розбіжностей у поглядах військових учених і практиків на 

предмет і мету соціально-психологічного забезпечення бойових дій військ; 

•  поєднанню усіх факторів, що зумовлюють активність воїнів у бойовій 

обстановці, у єдиний комплекс; 

•  наповненню предмета забезпечення діяльності конкретним змістом; 

•  забезпеченню єдності предмета психологічного впливу на всіх етапах 

бойових дій військ. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ: СТРАТЕГІЇ ТА ПРАВИЛА ВПЛИВУ 

 

Інформаційна війна набула ширших масштабів за реальних бойових дій 

на сході України. У конфлікт інтересів залучено не лише політичну еліту у 

високих посадових колах, а й рядових представників суспільства, на яких 

реалізується вплив основних стратегій маніпуляції масовою свідомістю через 

високий попит на інформацію.   

Потреба у постійному пошуку інформації є константою людського 

існування, оскільки впливає на задоволення базової потреби людини у 

безпеці. Через глобалізацію інформаційного простору, пошук не обмежується 

найближчим оточенням, а генералізується на світ у цілому. 

 Дана ситуація сформувалася через виникнення такої глобальної мережі 

комунікації, як Інтернет, із загальним у більшості доступом до ресурсів.  

Масив інформації став надвеликим, що має позитивні та негативні риси. 

Позитивним є те, що підвищується рівень інформованості суспільства про 

різноманітні події, а негативні риси є зниження критичності інформації, а 

також неможливість встановлення джерел походження повідомлень.  [1, с. 8]  

В результаті такого високого доступу до інформації виростає і 

залежність суспільства від цього джерела, що дає можливість зацікавленим у 

цьому конфліктуючим сторонам платформу для маніпуляції. [ 1, с. 10]  

Існують два концептуальних підходів до формування стратегії 

поведінки сторін під час інформаційної війни: стратегія агресора та стратегія 

жертви. «Агресор» розпочинає конфлікт із низького рівня ескалації і 

підвищує його для виснаження супротивника за умов відповідності 



витрачених ресурсів для результату та наявності потенціалу.  Стратегія 

«Жертви» є комплементарною, зосереджена на готовності до ескалації та 

акцентуації на втратах, зниження привабливості конфлікту. [2, с. 299] 

Правила управління в інформаційних війнах не залежать від сторони 

конфлікту та орієнтовані на попередження. До основних правил належать: 

збільшення кількості власних контрольованих ресурсів і зниження впливу 

суперника. Основою для цього стає нарощування інформаційної сфери та 

активне нанесення збитків джерелам інформації протилежної сторони. 

Дезінформація супротивника має бути направлена на руйнацію розуміння 

цілей і направлення його на формування хибних стратегій. Детерміновані 

фактори певних здобутків для суперника мають бути представлені у вигляді 

випадкового збігу обставин. [2, с.300] 

Інформаційні війни виникли задовго до винайдення сучасних методів 

комунікації. Основною метою їх стає отримання переваги найменшим 

коштом, шляхом формування суспільної думки, яка буде діяти на користь 

заздалегідь сформованій цілі. За сучасних обставин, що склалися в Україні, 

особливо важливо формування у суспільства критичного ставлення до всього 

масиву доступної інформації, враховуючи основні закономірності 

проведення інформаційних війн. 
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НОЗОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРАВМ ВІЙНИ 

 

Традиційно під поняттям «нозологія» розуміють узагальнену 

характеристику порушень (у медицині-хвороби), що включає вивчення 

причин (етіологія), механізмів розвитку (патогенез) і клінічних особливостей 

окремих порушень чи відхилень від норми, типові зовнішні прояви і 

специфічні структурні порушення, а також їх класифікацію (номенклатуру) 

[2]. 

Екстремальність і гібридність війни з назвою АТО має винятково 

багатогранний деформуючий вплив на психіку учасників, наслідки яких 

сягають патогенного рівня і спричинюють низку поведінкових і психічних 

розладів [4, с.7-9], а саме – посттравматичних стресових розладів (особливий 

ПТСР), а часто навіть стійких змін особистості.  

Вчені-психологи, які брали безпосередню участь у військових подіях на 

Сході України, стверджують, що участь у бойових діях неминуче змінює 

особистість. Це нормальне явище. Прояви надзвичайної самовіддачі, 

виконання завдань на фоні втоми і тривоги неминуче відображаються на 

психіці людини [3, с.1-2], оскільки, перебуваючи у зоні 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 [2, с.61]. Тому повернувшись з АТО психіка 

бійця певний час продовжує функціонувати за правилами війни: звикнути до 

миру важче, ніж до війни [4, с.1-2]. Запуском «повернення у травму» можуть 

бути чинники середовища, що нагадують ті, при яких відбулася травматична 

подія, а саме – інтрузія, тобто картини найбільш напружених моментів події, 

що травмували, кілька миттєвостей та флешбеки, особливо яскраві спогади з 

фізичними відчуттями які створюють враження, що подія відбувається знову 

[1]. 

Типові наслідки психологічних травм війни, такі як  утрати сенсу життя 

та відчуття нереальності свого існування, виникнення почуттів наближення 

катастрофічних змін у житті, швидкій смерті, несподіваних для самого 

військовослужбовця змін сприйняття «Я-образу», не завжди самозрозумілого 

почуття провини за свої дії, прагнення згадувати про те, що відбулося у 

психотравмуючій ситуації, вказують на те, що спектр психічних травм війни  

привносить багато новизни і нетрадиційності до спектру власної нозології, 

від соціальних, серед яких особливо вагома роль найближчого оточення, 

зокрема родини,до чисто типових форм особистісних деформацій, що нами 

досліджується і що вимагає ціленаправленого супервізорства  цих травм з 

тим, щоб не допустити  деформацій взаємовідносин соціуму і тієї його 

http://vseslova.com.ua/word/Етіологія-126572u
http://vseslova.com.ua/word/Патогенез-78659u


частини, яка забезпечила обороноздатність країни у військовому 

протистоянні на Сході України. 
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ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ-ЖІНОК ДО НАВЧАННЯ У ВВНЗ 

 

Проблема психологічної адаптації різних категорій курсантів до умов 

навчання в вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) сьогодні стає 

однією з найважливіших у практиці соціально-психологічного супроводу 

особового складу. Перспективним напрямком цих досліджень є вивчення 

процесу психологічної адаптації військовослужбовців-жінок. Ця проблема 

полягає не тільки у збільшенні питомої ваги військовослужбовців-жінок в 

Збройних Силах України, але й у формуванні специфічних соціально-

психологічних тенденцій, що обумовлюють гендерні відмінності. 

Аналіз літератури дозволив визначити найбільш типові показники, що 

описували психологічну адаптацію в умовах військової служби: успішність 

діяльності; рівень емоційної напруженості; соціально-психологічний фактор; 

самооцінка. В процесі організації емпіричного дослідження визначені 

показники були трансформовані наступним чином: операційно-діяльнісний 



(успішність діяльності), емоційно-вольовий (рівень емоційної напруженості 

та саморегуляції), комунікативно-поведінковий (соціально-психологічний 

фактор), рефлексивно-розумовий (самооцінка).  

Отримані  результати свідчать про дві тенденції психологічної адаптації, 

що притаманні курсантам чоловікам та жінкам. Перша тенденція характерна 

для курсантів-жінок та описує схильність до невротичного сценарію перебігу 

адаптації, який супроводжується проявом загально-невротичного синдрому 

та можливими психосоматичними розладами. При цьому низький рівень 

реактивної агресивності свідчить про внутрішній характер емоційних 

переживань. Друга тенденція характерна для курсантів-чоловіків. Вона 

характеризується агресивним відношенням до соціального оточення, 

прагненням до домінування. Низький рівень невротичності свідчить про 

спрямованість емоційних реакцій на інших людей, агресивні прояви 

особистості тощо. Аналіз результатів експертних оцінок успішності 

службової діяльності свідчить про більш високий рівень успішності 

курсантів-жінок та більш високий соціальний статус у курсантів-чоловіків.  

Аналіз результатів дослідження підтвердив раніше отримані данні про 

значущі індивідуально-психологічні відмінності в процесі психологічної 

адаптації курсантів-жінок та чоловіків в умовах навчання в ВВНЗ. Курсанти-

чоловіки використовують сталий гендерний стереотип, що базується на 

домінуванні чоловіків в умовах військової служби, курсанти-жінки 

намагаються компенсувати дану тенденцію за рахунок підвищення 

успішності навчальної діяльності, примірювання чоловічої гендерної ролі.  
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДСНС ДО ДІЯЛЬНОСТІ В 

УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

 

Динамічні та суперечливі сучасні суспільні та культурні умови життя в 

Україні в останні роки привели до суттєвих змін у вимогах до підготовки 

спеціалістів до здійснення професійної діяльність практично у всіх сферах. А 

це, в свою чергу, викликає необхідність нових підходів до професійної 

підготовки психологів. 

Основними завданнями професійної психологічної підготовки є, як 

відомо, озброєння професіоналів теоретичними та прикладними знаннями, 

необхідними для осмислення дій в тому числі і в екстремальних ситуаціях, 

формування професійно-психологічних навичок та умінь (аналітико-

психологічних, техніко-психологічних та тактико-психологічних), а також 

розвиток психологічних особистісних якостей, які сприятимуть виконанню 

професійних обов’язків в ситуаціях високої фізичної та психічної 

напруженості (стресостійкість, уміння володіти собою, уважність, високі 

інтелектуальні показники тощо). 

Однак, як показує аналіз першоджерел та наш власний досвід 

викладання у ВНЗ, підготовці спеціалістів-психологів на теперішній час 

притаманні такі риси, які суттєво ускладнюють її проведення і досягнення 

бажаного результату. 

1. Безособовий характер навчання, яке здійснюється без врахування 

індивідуальних, в тому числі і мотиваційних особливостей студентів та 

курсантів. Це робить практично неможливою побудову цілісної системи 

професійної діяльності, становлення її індивідуального стилю, адекватне 

сприйняття суб’єкта навчання себе як особистості і професіонала. 

2. «Відірваність» навчання і практики, професійної діяльності. Вони 

часто виступають як незалежні, паралельні процеси. І хоча наші студенти та 

курсанти здійснюють різні види практик, часто саме для майбутніх 

психологів не знаходиться місця реального застосування тих знань і умінь, 

які вони отримали. В результаті вони сприймають набуті знання або як 

непотрібні, або як такі, які можна дуже рідко застосувати в живій та 

динамічні практиці. І навпаки, результатом цього може стати ілюзія, що 

навчання у ВНЗ – взагалі непотрібний етап професійного розвитку оскільки 

знання отримуються «на практиці». 

3. Відсутність цілеспрямованого формування і розвитку внутрішніх 

засобів самостійної організації студентом та курсантом життєдіяльності 

взагалі та професійної діяльності зокрема. А саме вони могли б забезпечити 

самостійність особистості як суб’єкта професійної діяльності. 



4. Домінування традиційних форм навчання, перевірених традицією, 

досвідом, але невідповідних новим реаліям роботи спеціаліста. Нові форми 

підготовки спеціаліста мають бути засновані на емпіриці (звісно, не 

втрачаючи зв’язку з теорією) та евристиці, що дозволить швидко 

орієнтуватись в ситуації та знаходити нові, незвичні способи реагування на 

ситуацію, що склалась. 

5. Орієнтація на підготовку спеціаліста, який здатен розв’язувати 

професійні завдання, що вже сформульовані. Сучасне суспільство має 

необхідність в професіоналах, які здатні до самостійного пошуку та 

вирішення професійних завдань в більш широкому контексті, ніж власне 

професійні. 

Можна продовжувати цей перелік, але вже і з цих положень стає 

зрозумілою необхідність докорінної перебудови системи підготовки 

професіоналів-психологів до дій в складних умовах, в тому числі і до дій в 

умовах війни. 

 

 

Хачатурян Ю. Х.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра 

соціальної психології, пошукач  

 

ВПЛИВ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ НА ОСОБИСТІСТЬ 

 

Одна з неприємних тенденцій в останні роки - зростання нервово-

психічних захворювань. Основною причиною їх виникнення є «психічні 

переживання», «моральні потрясіння», емоційне перенапруження. Йдеться 

про травматичний стресі і його наслідки.  

Стрес являє собою сукупність захисних реакцій організму на зміни 

середовища, які суб'єктивно оцінюються як загрозливі. Стрес може бути 

фізіологічним і психологічним. Виокремлюють емоційний (загроза, 

небезпека і ін.) та інформаційний (інформаційне перевантаження або дефіцит 

інформації) психологічні стреси. В особливо важких випадках стресу 

розвивається дистрес. 

Наслідками психотравмуючих ситуацій, стресів можуть бути гострі 

стресові і посттравматичні стресові розлади. Тяжкість прояву стресу 

виявляється залежно від ставлення людини до травматичної ситуації і 

травми. Розрізняють гендерні відмінності переживання психічних травм - 

різні психотравмуючі ситуації мають різну значущість для чоловіків і жінок. 

Вважається, що чоловіки частіше за жінок піддаються впливу травматичних 



подій, проте посттравматичні стресові розлади у жінок розвиваються в два 

рази частіше. 

Психологічна травма виникає при дії на індивіда подразників, що 

викликають загрозу здоров'ю і життю, які він не здатний ані контролювати, 

ані ефективно відреагувати. Вони змінюють поведінку людини залежно від 

життєвих обставин, може спровокувати саморуйнівну поведінку, бажання 

повторення травмуючої ситуації з метою відреагування. 

Реакції людей на потенційну загрозу широко варіюють, тому джерела 

травми, як правило, важко класифікувати. 

У момент травмуючої ситуації реагування на стрес відбивається в 

безпосередніх, автоматичних, спонтанних реакціях на травмуючі  ситуації, 

тобто здійснюється на перших трьох рівнях захисної системи: сомато-

вегетативному, психомоторному і рівні психологічного захисту. 

Подальше реагування на стрес включає довільні і навмисні зусилля з 

мобілізації фізіологічних реакцій, управління емоціями, увагою, поведінкою 

на рівні копінг-поведінки (Stroebe M.S., Schut H., 1999). 

 У процесі подолання травми і її наслідків індивід може як 

відновлюватися, так і повертатися до вихідного рівня функціонування; може 

використовувати ситуацію, що виникла для подальшого індивідуального 

розвитку, досягнення більш високого рівня функціонування порівняно з тим, 

який він мав до травми (Tedeschi R.G., Calhoun L.G., 2004). 

Серед найбільш уразливих в цьому відношенні виявляються діти і 

підлітки. 

Слід не забувати, що через вік, стан здоров'я, саму ситуацію, особистість 

може бути не здатна до свідомих і цілеспрямованих дій щодо пристосування 

до стресу. Це призводить до необхідності надання індивіду адекватної 

допомоги відповідними фахівцями. 

Діти, які пережили травматичну ситуацію можуть бути непосидючі, 

замкнуті, односкладово відповідати на запитання. У важких випадках може 

виявлятися уповільненість, пасивність. Це пояснюється характерним для 

ПТСР стійким прагненням жертви блокувати все, що може нагадувати про 

травму. 

Свідомі й цілеспрямовані дії з подолання кризової ситуації повинні 

здійснюватися не самими постраждалими дітьми, а за допомогою 

спеціалістів. При цьому необхідно дотримання певної етапності в наданні 

дитині різних видів допомоги (Микільська І.М., 2012). 

Якщо дитина раптом стає замкнутою, втрачає звичні соціальні зв'язки – 

це має насторожити батьків, педагогів, психологів, працівників у галузі 

охорони здоров'я. 



У такому випадку, потрібно спостерігати за поведінкою дитини,  

поговорити з нею. Виявивши проблему, необхідно провести психологічну, а 

в деяких випадках і медикаментозну терапію. Мета терапії - врівноважена, 

розсудлива, відповідальна особистість. 

Необхідно побудувати роботу таким чином, щоб діти, підлітки, їхні 

батьки не сприймали відвідування фахівця як формальну необхідність, а 

свідомо зверталися за допомогою. 

При наданні терапії можна використовувати ігри, фізичні заняття, 

розігрування казок, різні види артотерапії, застосовувати набори ляльок для 

сюжетної гри. 

Від психологічного і фізичного стану здоров'я дітей залежать соціально-

демографічна структура і соціально-психологічні особливості населення. 

Психологічне здоров'я дітей визначає формування нації майбутнього, її 

соціальне благополуччя, інтелектуальний потенціал, розвиток виробничих 

сил, морально-етичну атмосферу суспільства в цілому. 

Необхідно пам'ятати, що психологічна реабілітація, яку ми проводимо з 

неповнолітніми сьогодні, досить чітко позначаться на майбутньому 

поколінні. 

 

 

Хміляр О.Ф. 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 

начальник кафедри суспільних наук, к.психол.н., доцент (м. Київ, Україна) 

 

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД: ДІАГНОСТИКА, 

ПРОФІЛАКТИКА, КОРЕКЦІЯ 

 

Впродовж військової служби військовослужбовець потрапляє в різні 

обставини, зазнає впливу багатьох факторів, окремі з яких, з огляду на свою 

загрозливість, інтенсивність та непередбачуваність є травматичними. Для 

того, щоб відновитись від пережитого стресу та повернутися до 

продуктивного життя військовослужбовець має впоратися із емоційними 

переживаннями, подолати тривожні схеми світосприйняття, адже пережиті 

загрози змушують очікувати на подібне і у майбутньому. В більшості 

випадків підтримка оточення, відсутність безпосередніх загроз та 

відновлювальні механізми психіки сприяють тому, що особи, які зазнали 

травми, через певний час зцілюються та не мають жодних симптомів. Однак, 

близько 10-15% осіб, які стикнулися з травматичною подією можуть мати 

симптоми ПТСР і потребувати особливої уваги та фахової допомоги [1; 2]. 



Розглянемо основні діагностичні критерії ПТСР, які містяться в 

найавторитетнішому посібнику з діагностики та статики психічних розладів 

«DSM-V». Серед них: 1) безпосереднє зіткнення (експозиція) зі смертю або 

загрозою життю; б) інтрузивні симптоми; в) стійке уникання травматичних 

спогадів та нагадувань про подію; г) негативні зміни у думках та настрої; 

д) помітні зміни в реактивності; е) тривалість порушень понад один місяць; 

є) сильний дистрес та порушення важливих сфер життєдіяльності; 

ж) відсутність зв’язку симптомів із впливом психоактивних речовин чи 

іншими медичними причинами [1, с. 7]. 

Пункти цього переліку мають діагностичну деталізацію. Так, 

експозиція до травми передбачає одну з таких ситуацій: особисте 

переживання загрози, перебування в якості свідка, знання щодо надмірних 

страждань чи смерті близьких і рідних, а також багаторазове зіткнення з 

нестерпними деталями травматичної події (коли військовослужбовець бачить 

руйнації, людські рештки, чує трунний запах). 

Будь-яке зіткнення з травматичними подіями спричиняє сильний стрес. 

Найбільше збуджується ділянка мозку, що має назву мигдалеподібне тіло, 

завдяки якому організм людини знаходиться в стані підвищеної готовності до 

базових, необхідних в критичних ситуаціях реакцій – втечі чи нападу [1; 2]. В 

нормі, після припинення дії травмуючи факторів, збудження згасає завдяки 

дії інших гормонів (кортизолу) і психіка повертається до свого звичайного 

способу функціонування. У військовослужбовців з ознаками ПТСР психіка 

не повертається до норми й продовжує перебувати в стані збудження. 

Активуючі гормони продовжують вироблятися, впливаючи на вироблення та 

підтримання таких симптомів як збудливість, агресивність, тривожність. 

У фазі активізації мигдалевидного тіла префронтальна кора головного 

мозку, яка відповідає за логічне опрацювання інформації та прийняття 

зважених рішень, – втрачає активність. За таких умов військовослужбовець 

втрачає здатність ясно розмірковувати й продовжує реагувати так ніби 

небезпека і досі присутня в його житті. 

Задля профілактики та корекції ПТСР радимо військовослужбовцям 

дотримуватись наступних правил: 1) дозуйте навантаження; 2) уникайте 

надмірного збудження; 3) додайте фізичної активності; 4) практикуйте 

релаксацію, медитацію, йогу та інші способи зняття напруження; 5) 

зупиняйте негативні думки; 6) керуйте тригерами; 7) діліться спогадами; 8) 

тримайте зв’язок з теперішнім; 9) зупиняйте негативні думки. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 



1. Горбунова В. Які події називають травматичними? / Вікторія 

Горбунова // Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). – Центр 

психічного здоров’я та травматерапії. – Л., 2017. – 25 с. 

2. Пастка війни // Жити заново. – Журнал «Військо України». – ¹ 09. – 

2017. – С. 48-53. 

 

 

Швалб А.Ю.  

Національний університет цивільного захисту України, викладач 

кафедри психології діяльності в особливих умовах, к.психол.н. (м. Харків, 

Україна) 

 

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОНАННЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ ЗАВДАНЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

 

В наш час увагу психологів привертає значне зростання всіляких аварій, 

катастроф та надзвичайних ситуацій в повсякденному житті, які ведуть до 

негативних наслідків. З'являється необхідність досліджувати фактори, що 

впливають на їх збільшення, несуть загрозу життю, здоров'ю та добробуту 

людей, вносячи істотний елемент непрогнозованості й випадковості в 

структуру способу життя. 

Формування психологічної готовності до практичної діяльності може 

розвиватися шляхом багатократного програвання ситуацій, аналогічних 

ситуаціям реальної взаємодії з потерпілими в екстремальній ситуації, які 

прогнозуються. Тренінги такого роду демонструють досить високу 

ефективність в підготовці таких професіоналів, як пожежники, рятувальники, 

бійці сил спецназу, охоронці і так далі. Тобто у випадках, коли при настанні 

ситуації, яка позиціонується  ззовні як екстремальній ситуації, працівник не 

розглядає її в аспекті стресогеності, а лише як неодноразово відпрацьовану 

схему дій і взаємодій. 

З метою ефективного використання позитивних сторін, таких як 

швидкість вироблення стресостійкості до екстремальних ситуацій в першому 

і створення глибокої психологічної бази для особистого росту - яким поза 

сумнівом є формування психологічної готовності - в другому випадку, ми 

склали цикл тренінгових занять, що включають елементи двох типів 

підготовки. Таке рішення втілюється в зв'язці класичної техніки розвитку 

мислення, емоційної чуйності і переформовування мотиваційного 

компонента з ситуаційними завданнями, в ході яких протікатиме тренінгова 

діяльність учасників. 



Програма будується за блоковим принципом, тобто кожен елемент 

опрацьовується в окремому блоці як пріоритетний, але в сінергічном 

розвитку з усіма іншими частинами. Структурно-логічна схема зустрічі 

будується за наступним принципом: декларація теми, мети, завдань зустрічі; 

розігрів, актуалізація поточного стану процесу, який тренується; 

проблематизація учасників щодо когнітивної складової (оспорювання 

когніцій), і\або функціональної ефективності патернів, що використовуються; 

відпрацювання нових навичок; рефлексивний аналіз результатів, включаючи 

ретрофлексію переживань, помилок, вдалих рішень в ході заняття, а також 

профлекс області практичного застосування і можливостей подальшого 

розвитку набутих навичок. 

Основою концепції нашої тренінгової програми служать положення 

когнітивно-поведінкової корекції. Нам необхідно, з одного боку, виробити 

стійкі поведінкові навички, які рівно відносяться до кожного блоку. При 

цьому слід пам'ятати і про другу сторону питання: відсутність 

функціональних когніцій, адекватних встановленій задачі, знижують ефект 

поведінкової складової, що призводить нас до необхідності включення 

даного елемента в програму.  

Мета тренінгу: формування і розвиток психологічної готовності 

практичних психологів до надання психологічної допомоги населенню, яке 

постраждало під час екстремальній ситуації. 

Завдання: використовуючи принципи діяльнісного підходу, через 

рішення ситуаційних завдань розвинути у учасників вищезгадані компоненти 

психологічної готовності. 

Тестування учасників до та після тренінгу  дозволяє стверджувати, що 

розвиток компонентів особистості (когнітивного, емоційного, мотиваційного) 

в сукупності впливає на рівень розвитку психологічної готовності в процесі 

раннього професіогенеза. 
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НЕВИМУШЕНІ НАСЛІДКИ ВИМУШЕНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ 

 



Збройний конфлікт та анексія Криму порушили звичний спосіб 

життєдіяльності багатьох українських сімей, чимало з них були змушені 

покинути свої домівки та адаптуватися до нових умов свого становища. 

У ситуації вимушеного переселення дуже високим є ризик виникнення 

психічно нестабільних станів, психічних розладів, травматизації, зниження 

самооцінки і рівня домагань [1, c. 70]. Науковці вказують на те, що тривога у 

вимушених переселенців з'являється ще до переїзду та посилюється відразу 

після нього, адже прибуття по суті в «невідомість» також оцінюється 

особистістю як небезпечна та погрожуюча ситуація. Тривога 

супроводжується страхом – негативною емоційною реакцією на реальні події 

[4, с. 19–20]. Психологічні проблеми та психічні розлади вимушених 

мігрантів торкаються всіх психічних сфер: емоційної, когнітивної, 

поведінкової, мотиваційної, комунікативної. Так, порушення емоційних 

станів вимушених мігрантів відзначено значним розкидом і інтенсивним 

варіюванням: від байдужості, пригніченості, загальмованості, втрати інтересу 

до життя, що переходить в апатію та депресію, до роздратованості й 

агресивності, неконтрольованих спалахів гніву [4, с. 237]. У мотиваційній 

сфері наявна зміна ієрархії потреб та ціннісних орієнтацій, що призводить до 

зниження рівня домагань та різкому падінню самооцінки особистості. 

Водночас тяжко переживається неможливість задоволення потреб як вищих, 

так і нижчих рівнів. Афективні та мотиваційні проблеми вимушених 

мігрантів супроводжуються порушеннями когнітивної сфери: низький рівень 

запам'ятовування; розсіяність і відволікаємість там, де потрібні 

зосередженість і концентрація уваги; посилення упередженості, впливів гало-

ефекту у структурі сприйняття, розлади мислення. Серйозні проблеми 

виявляються й в сфері міжособистісного спілкування: як у подружніх 

відносинах, так і стосунках з дітьми, а також у взаємодії з місцевим 

населенням [4, с.238]. Переміщення здатне зруйнувати соціальну екологію 

людини, зумовити її депривацію й соціальне виключення. Воно посилює 

ризики насильства і виникнення психологічної «пастки утриманства». Відтак 

соціальна підтримка переміщених осіб повинна спрямовуватися на поступове 

подолання залежності від обов’язковості заходів гуманітарної допомоги, 

відновлення трудового потенціалу, допомогу у відтворенні розмаїття 

соціально-культурних і суспільних зв’язків, підтримку ефективного 

самоменеджменту, тобто інституціональну, соціальну, особистісну 

активізацію та надання повноважень самій людині (імпаурменту) у подоланні 

труднощів [3, c. 69]. Проте, слід підкреслити, що не завжди труднощі, які 

викликає ситуація вимушеної міграції, спричинюють лише негативні 

наслідки. Вони можуть сприяти позитивним змінам, наприклад, 



особистісному зростанню, набуттю нового досвіду, нових соціальних 

навичок, розквіту психічного здоров’я [1, c. 63]. 

Отже, можна зробити висновок, що ситуація вимушеного переселення  

може негативно впливати на різні сфери особистості, але вона має і 

позитивні аспекти, такі як набуття нового досвіду та засвоєння життєвих 

звичок.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МІГРАНТІВ ДО 

НОВОГО КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА  

 

Актуальність проблеми. Сучасні світові міграційні тенденції  майже  у 

всіх країнах світу мають одну спільну особливість, яка проявляється у 

травматичному впливі зміни звичного життєвого середовища не тільки на  

дорослих мігрантів, а й особливим чином впливає на  психіку та поведінку 

дітей. В країнах Західної Європи проблеми, пов’язані з адаптаційними 

процесами особистості, знаходяться в центрі психологічних досліджень, під 

які виділяються великі кошти, існують недержавні фонди, які спонсорують 

такі пошуки. Однак не зважаючи на  велику кількість досліджень, майже всі 

вони зосередженні на вирішенні проблем входження в соціальне життя 

дорослих людей і не вирішують питання адаптації дітей. Відбувається 

збільшення запитів від шкільних вчителів, сімейних лікарів, логопедів,  



психотерапевтів стосовно особливостей пристосування дітей до нових 

життєвих умов. Оскільки Україна  швидко інтегрується в європейське 

середовище, можна прогнозувати  виникнення подібних запитів і в нашій 

країні, тому питання адаптації дітей мігрантів є актуальним  і, безсумнівно, 

потребує вирішення багатьох ключових  проблем.  

Ступінь розробленості проблеми.  Сучасна психологічна література з 

проблем адаптації дітей мігрантів в основному зосереджена на теренах США, 

які мають більш ніж 200-літній досвід входження в спільний соціально-

психологічний простір великих груп людей з різних материнських культур.  

Серед найголовніших  аспектів адаптації дітей виділяють наступні: особливі 

потреби,  індивідуально-характерологічні особливості таких дітей, а також 

фактори, пов’язані з перебуванням і взаємодією у шкільному середовищі 

(статус серед інших дітей у класі, асиміляція через культурні заходи, 

особливості процесу зміни ментальності) [1] . Однак в країнах Західної 

Європи, і зокрема в Нідерландах, адаптаційні проблеми мігрантів мають свої 

суттєві особливості і, відповідно, інший ракурс психологічного вивчення. 

Серед найбільш актуальних  і затребуваних питань, з якими найчастіше 

звертаються батьки і лікарі сімейної практики (huisarts), є питання мови або 

так званої білінгвальної німоти. Цей феномен полягає в тому, що дитина 

мігрантів починає розмовляти  досить пізно, порівняно з  дітками носіїв 

мови. І хоча існують емпірично підтверджені гіпотези щодо особливостей 

засвоєння мисленевих понять двомовних дітей,  механізми впливу на 

розвиток мовлення у таких дітей відсутні. 

Інша група проблем адаптації дітей мігрантів виявляється у більш 

пізньому шкільному віці й стосується кризи узгодженості сімейних традицій 

і звичок, які мігранти приносять з собою  з країни походження і країни, в 

суспільство якої вони адаптуються. Відмінності між дорослими і дітьми 

полягають в тому, що дорослі свідомо наслідують зовнішні поведінкові 

особливості населення країни, а діти інтеріорізують звичаї і своєї сім’ї, і своєї 

нової батьківщини. І в юнацькому віці стикаються з кризою своєї етнічної 

ідентифікації, оскільки не можуть однозначно віднести себе до тієї чи іншої 

етнічної групи. А наслідки такої дуальності можуть проявлятися як на 

індивідуальному рівні у вигляді хронічних депресій, професійної, соціальної 

сімейної нереалізованості, так і у більш глобальному сенсі – в асоціальній чи  

кримінальній поведінці, маргіналізованому способі життя [2]. Зрозуміло, що 

перелік проблем дитячої адаптації дітей мігрантів значно ширший, потребує 

детального уточнення та психологічного дослідження. 
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PERSONAL RELIABILITY OF THE MILITARY AS A PREREQUISITE FOR 

LIFE AND MENTAL HEALTH PRESERVATION IN WARFARE 

CONDITIONS 

 

Social and political events of recent years in the Ukrainian society challenge 

professional qualities and skills of the military, raise the issue of patriotic spirit, 

professional development of the military, and, in particular, bring up the question 

of the content of the deep psychological determination and viability of an 

individual [1-5]. The latter thesis poses the necessity to reconsider current trends in 

the training of military personnel. Theoretical and complex analysis testifies the 

insufficient level of elaboration of various aspects in the personal reliability of the 

military. 

The preparation of the military professionals to modern warfare can only be 

based on deep knowledge of the regularities of the functioning of their psyche and 

behavior in a specific combat environment, that is, with account of the specifics of 

goals, tasks, means and methods of action in various types of combat. At the same 

time, it is obvious that military operations generally have a significant effect on the 

psychophysiological state of the servicemen, on their emotional and spiritual 

conditions. 

Psychologists who study the behavior of the military in warfare situations 

conclude that it is mostly conditioned by their personal qualities. The following 

factors influence the serviceman’s perception of the situation and their assessment 

of its complexity degree, as well as the extremity rate: the level of positive self-

esteem, self-confidence, the level of subjective control, adaptability, positive 

thinking, the intensity of motivation to achieve success, the level of stress 

resistance, vitality. 



There’s been collected various data on the impact of military operations on 

the lives and mental health of the military: psychosomatoses, neurotic states, 

borderline and even psychotic disorders. 

Warfare actions, threat to life require from the military psychological 

stability, initiative and discipline. Servicemen who are not adequately trained in the 

psychological and professional spheres experience negative feelings and general 

state of the psyche in extreme situations, and as a result it slows down their 

reactions, breaks coordination and stability of movements and actions, impairs 

attention and memory. All in all, it reduces and jeopardizes the effectiveness of 

their activities, threatens their own lives, and the lives of others. 

The most important psychic construct that is able to counteract such 

consequences is personal reliability of the military which embodies the 

motivational, arbitrary, cognitive components. The psychological assurance of 

personal reliability is a coherent set of in a certain way organized assessment and 

regulatory optimization of a specialist's behavior in accordance with the 

requirements and professional and convention standards that are put forward to 

specialists. 

Personal reliability is realized due to psychological mechanisms related to the 

diagnostics of external and internal reality. The internal factor of personal 

reliability of the military is the diagnosis of reality as the basic mechanism of 

mental activity. Its effectiveness depends on authenticity, social maturity, 

adequacy and individual and professional sufficiency, criticism of professional 

factors in behavior, risks of psychophysical well-being. The external factor of 

personal reliability in the process of its assurance is the mechanism of continuous 

assessment of the risks in behavior that are critically important in terms of military 

activity. With the focus on the evaluation and regulatory optimization of the 

compliance of an individual's personal reliability with the established requirements 

and accepted norms, the outer circle of the continuous assessment mechanism 

introjects into the psychological mechanism of the inner circle of continuous 

evaluation, which acts as an additional force of the Super-Ego that leads to 

actualization of the subject-activity reflexive regulation in the behavior of a 

specialist in accordance with the established requirements to personal reliability 

[2]. 

Thus, personal reliability of the military provides the execution of a warfare 

task in an optimal way without loss of one’s own psychosomatic health, life and 

safety of other members of the military structure. 
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FUTURE TENDENCIES OF ILLEGAL IMMIGRATION AND 

TERRORISM 

 

Abstract: 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. 

The biggest challenge for Europe in 2015 was the wave of immigration and in 

the foreseeable future it will remain in almost all countries. The immigration and 

terrorism are definitely not connected but the terrorism can use the illegal 

migration as a tool to send terrorist to the target country. Unfortunately the 

majority of the European countries were not able to control the migrants, so 



thousands of illegal migrants arrived to Europe without any registration. Nobody 

can say the number of terrorists arrived in 2015. 

Immigration policies of all countries aim to facilitate the entry of foreigners 

whose presence is desired, and to identify and deter the entry of unwanted 

foreigners. Since September 9/11, policymakers as well as the general public have 

questioned whether current policies and practices are capable of meeting these twin 

challenges. We can pose the question whether Europe learned from the American 

lessons or not. All of the terrorists suspected of blowing up the World Trade Centre 

and the Pentagon entered the United States on valid visas. They resided and 

studied in this country and several European countries with little danger of 

apprehension, even though several had overstayed their permission to remain. In 

fact, some appear to have become radicalized by their experiences in Western 

countries, raising serious questions about the integration of ethnic and religious 

minorities. In the aftermath of September 11, innocent immigrants who were 

wrongly suspected of links to terrorism found themselves harassed and detained. 

We cannot forget the lessons of 9/11concerning immigration and terrorism. 

• Many of the hijackers received visas to enter the US as tourists or students 

so they could present valid and original travel document during border crossing. 

The computerized “look-out” system did not flag them as terrorists. 

• Even if the look-out system had identified them as a terrorist, the hijackers 

may have been able to enter the US illegally via Canada or Mexico. The vast 

majorities who enter illegally over the Mexican border are job seeker and pose no 

security threat, but the same vulnerabilities that permit large-scale unauthorized 

migration could be exploited by terrorist to enter the US. I think the situation in 

Europe is a little similar. 

• The US does not track the movement of foreigners once they have entered. 

• There are significant differences among countries in the treatment of 

immigration inside US (and in Europe as well). 

There is a huge difference between the European and American refugee’s 

admission system. Unfortunately the EU countries made a big mistake in 2015 in 

letting enter thousands of illegal migrants without control to Europe. The defense 

of external Schengen borders is the task of the country respective but very few 

countries had taken this regulation seriously. It is very hard to check the refugees 

after entering the country. A basic difference between the European and American 

practice is that the European first let enter the foreigners and thereafter try to check 

them. The American method is to check first and let them enter after a 

comprehensive control. 

In defense of the European method I have to mention the huge number of 

refugees arriving in mass to the border or mainly to the “green border”. The 



authorities often were not able to stop them. The refugees refused the registration 

because they wanted to be registered in Germany or later in Sweden. Many of them 

showed no passport or other paper for identification. In many cases they refused 

taking photo or fingerprints as well. 

Terrorist organizations certainly have realized and profited this great 

possibility to send theirs people to Europe. I am convinced that actually nobody 

can say in Europe the exact number of terrorist or would-be terrorists. The 

uncontrolled flow of refugees carries another threat as well: those who cannot be 

integrated to the societies can be later radicalized and from the radicalization is the 

terrorism not far away. 

It is important to make differences between refugees and asylum seekers. The 

asylum seekers show up at national borders and ask to stay. They must show they 

have a well- founded fear of persecution due to their race, religion, nationality, 

membership in a particular social group, or their political opinion if they return to 

their country of origin. There is an application and investigation process, and 

governments often detain the asylum seeker during that process. But the 

investigation and vetting of the asylum seeker often take place while he is allowed 

inside the country. Many of the Syrians and others who have entered Europe are 

asylum seekers who are vetted through similar, less stringent security screens, but 

due to the huge number of refugees and the unpreparedness of the authorities it 

happened many times that unregistered, unknown people from different crisis areas 

moved across countries. 

Asylum seekers, on the other hand face rigorous checks, but they are 

conducted while the asylum seeker is inside the United States and not always while 

he is in a detention center. Syrian fleeing violence that come the United States will 

be refugees, whereas many getting into Europe are asylum seekers. This distinction 

shows very well that the United States is in a far better security situation vis-a-vis 

Europe on any potential terrorist threat from Syria. The distinction between asylum 

seekers and refugees is usually lost when discussing the security treat from 

refugees. 

International cooperation can help to prevent the threat of unwanted migration 

terrorism from slowing globalization. Cooperation and data sharing can help to 

identify suspected terrorists, and prevent them from moving easily from one 

country to another. Cooperation is also needed to combat smuggling and 

trafficking operations that could be used by terrorist organizations to move persons 

clandestinely. Information sharing among the highly developed countries is 

inadequate at best. In particular, the United States and the European Union 

countries do not regularly exchange information about the movements or presence 

of suspected terrorists. 



Creating greater connectivity between the US look-out system and its EU 

equivalent, the Schengen Information System, will require a number of 

collaborative activities especially after the Paris attack. Some steps have already 

been taken in this regard, particularly legislative provisions that will allow the 

sharing of pertinent data that heretofore had been restricted. Other issues still 

require sustained attention. For example, privacy standards in the United States and 

the European Union differ significantly, making the sharing of certain information 

problematic. Moreover, the inherent reticence of intelligence agencies to share 

information will have to be overcome if the look-out systems are to function 

effectively. But this is only one side of the problem. Intelligence cooperation 

should be better organised with the Muslim countries. 

One of the roots of the illegal migration is the Islamic State, but I would like 

to emphasize not the only. The causes of migration are wider. The Islamic State 

(IS) is much more than a terrorist organization; it is a guerrilla organization with 

state ambitions by using mainly terrorist methods. Over the last four years, since 

the beginning of the civil war in Syria, the Islamic State developed from an 

extremist fringe and marginal faction participating in the civil war to become the 

strongest, most ferocious, and best funded and best armed militia in the religious 

and ethnic war that is waged today in Syria and Iraq. Many expert even Islamic 

stated that this organization is not Islamic at all and not a state. 

The Islamic State is a major threat to both rebel and loyalist forces in Syria. 

Having long devoted the majority of their fighters and efforts to battles against 

each other, rebel groups and his regime of Assad are becoming increasingly aware 

that they cannot afford to let the Islamic State take advantage of the country's 

internal conflict to assault and seize weakly held territory. This is particularly true 

as the group converges on important populated areas such as Aleppo or even Homs 

and Damascus, where it previously had no substantial presence. 

Though the Islamic State certainly faces some critical threats of its own, 

including rebel and coalition efforts to cut off its supply lines through Turkey the 

group is still able to maintain its force in a number of areas. Each new base, town 

or supply depot that it secures only boosts its foothold in Syria's civil war, which in 

turn translates into gains across the border in Iraq. The Syrian government and 

disparate rebel forces must now dedicate more of their attention to the Islamic 

State threat as it becomes an increasingly important factor in their battle plans and 

objectives. Concerning the future it is probable that. 

• The Islamic State will prioritize the defense of its core supply lines, used to 

provide equipment and much-needed recruits. 

• The Islamic State will continue to demonstrate considerable flexibility in its 

offensive operations. 



• The Syrian government and rebel forces will have to increasingly devote 

their attention and resources to fighting the Islamic State, rather than prioritizing 

battles with each other. 

Members of the Islamic State are planning to carry out major terror attacks 

against targets not only in the Middle East but in the United States or in Europe as 

well. There is evidence that the organization is running sleeper cells around the 

world, outside of Iraq and Syria. The goal: to gain a greater foothold in the Islamic 

world – politically and militarily. The intelligence community has since discovered 

that IS is working to recruit foreign fighters to carry out terror attacks abroad, an 

alarming fact revealed by a former member of al Qaeda. In addition, many people 

were recently arrested in Europe over IS connections, which could be considered 

as a proof for the recruitment. Taking into consideration that IS is more formidable 

than al Qaeda, (IS is) better equipped, they’re better manned, they’re better 

resourced, they’re better fighters, they’re better trained than the al Qaeda in Iraq 

that our forces faced. It is a global expansionist, global jihadist organization it is 

swollen with foreign fighters and suicide bombers who will go wherever the 

organization tells them to go. 

The real threat presented by the Islamic State is to the West itself, thanks to 

the vast and unprecedented numbers of Westerners who have joined the jihad in 

Iraq and Syria. European security services are already overwhelmed by the size 

and scope of this threat, with hundreds of European jihadists returning home every 

month, fresh from battle on behalf of the Islamic State, and ready to cause mayhem 

and recruit others for the jihad. 

The risk that groups like Islamic State could smuggle militants into Europe 

under cover of a huge wave of migrants is much smaller than some politicians 

suggest, according to security specialists with close ties to governments and 

intelligence agencies. 

By the end of July 2015, more than a third of a million migrants and refugees 

had entered the European Union, mainly via Italy, Greece and Hungary, according 

to EU border agency Frontex. The flow has continued unabated through August. 

But such warnings meet with scepticism from security experts who point out 

that the flow of fighters has mainly been in the opposite direction, from Europe 

towards the Middle East. 

For European volunteers who have trained and fought in Iraq or Syria and 

want to return home undetected, the idea of hiding among large groups of migrants 

might seem to have some appeal. The risks are huge. 

Nearly 3,600 people have died attempting to reach Italy, Greece and Spain by 

sea in 2015, according to the International Organization for Migration – even 



before news on Thursday of another ship sinking off Libya and the discovery of 71 

refugee corpses in a lorry in Austria. 

Even those who survive the journey to Europe face appalling conditions en 

route and the prospect of detention and screening on arrival. 

There is another reason, security specialists say, why Islamic State needn't fret 

too hard about smuggling people into Europe: there is no shortage of 'lone wolf' 

militants already in place. From Brussels and Paris to Copenhagen, deadly attacks 

have been committed since May last year by people living in Europe and able to 

travel freely across the continent. 

According to Shiraz Maher, an expert on radicalisation at Kings College 

London, the idea of Islamic State exploiting the migrant crisis to spirit operatives 

into Europe is “not inconceivable”, but “there is an element of this being seized on 

in a populist fashion by politicians on the right”. “There's not an overriding need 

for them to send people right now,” he said. “That may well change over time.” 

Most jihadists who attend training camps set up by al Qaeda, the Islamic State 

and other jihadist groups are taught the types of basic military skills required to 

fight in an insurgency. This means they are provided basic physical conditioning, 

given some hand-to-hand combat lessons and then taught how to operate basic 

military hardware such as assault rifles, hand grenades and, in some cases, crew-

served weapons such as machine guns and mortars. Very few students move on to 

the more advanced training required to become a skilled terrorist operative. 

Consequently, the move toward armed assaults using the type of basic 

military skills possessed by most of the attackers is a logical trend. It has also 

proved to be a deadly one, with armed assaults resulting in more casualties in the 

West than bombing operations in recent years. Even in those operations that have 

utilized bombs and firearms, such as the November 13 Paris attacks, far more 

casualties resulted from gunshot wounds than from explosions. We believe that 

this trend will continue well through 2016. 

The Islamic State will be under intense pressure in 2016. This means two 

things: that grassroots jihadists are going to have a far more difficult time 

travelling to join the Islamic State, and that those foreign fighters who are currently 

in Iraq and Syria are going to increasingly find themselves in a hostile environment 

where they can be readily identified as foreigners. As a result, many of them will 

leave Syria and Iraq to return home. (This same dynamic will also apply to the al 

Qaeda Syrian franchise Jabhat al-Nusra and other jihadist groups in the region.) 

Consequently, many of these fighters pose a risk of returning to their home 

countries to conduct attacks either individually or as part of grassroots cells. 

After Hungary's erection of fences on its border first with Serbia and then 

with Croatia has steadily driven the flow westward, until the majority of the 



migrants have been passing through the bottleneck of the Croatia-Slovenia border. 

This has created so many problems in Slovenia that they have decided to erect a 

fence to inhibit migrants. 

Under such circumstances, the migrants would be facing some hard choices. If 

they decided to take their chances on an eastern land route up through Romania, 

there would be a high likelihood that Hungary would soon erect a fence on that 

border as well, just as it did on its border with Serbia and Croatia n 2015. At that 

stage, the migrants might continue northward, assuming they could overcome the 

barrier of the Carpathian Mountains, and into Ukraine and on to Slovakia and 

Poland, which are themselves two of the more anti-migrant countries. 

Alternatively, migrants might start to seek different routes to Europe, routes 

that would probably require another sea crossing into Italy, most easily at the top of 

the peninsula between Croatia and Trieste. If that were inhibited by Croatian and 

Italian authorities, migrants would have to attempt a longer crossing farther down 

the Adriatic Sea. This would be similar (though in most cases longer) to the crossing 

they would have made from Turkey to Greece, though it is unlikely that they would 

be able to find transport so easily. Thus, faced with these two unattractive options, 

there is a high possibility that many of these migrants would find themselves stuck 

on the wrong side of the European fences for an extended period. This would have 

the potential to be very destructive. For a multitude of ethnic and historical reasons 

the region has a reputation for being a powder keg, and throwing in the spark of 

having to support large numbers of migrants who cannot go forward and cannot go 

back could have serious consequences. Slovenia, then, constitutes an ever-narrowing 

bottleneck through which the flow of migrants is still being allowed to pass. The 

consequences of shutting this bottleneck, if it were to happen, could be disastrous for 

the region and for Europe as a whole. 

Greece's exclusion from the Schengen area would deal a blow both to the 

European Union itself and to Greece's place within it. Schengen is a system 

designed to make it easy to cross the borders that exist between Schengen 

members, removing the need for papers to be checked. Greece's Schengen 

membership is not a factor in the current crisis because Greece does not have any 

Schengen neighbours, so any migrants travelling by land are entering the Schengen 

area when they enter Greece, but they then leave it again to continue up through 

the Balkans before entering it once more in countries such as Hungary or Slovenia. 

If migrants were entering Greece and at that stage booking flights or ferries to 

other Schengen territories, it might be an issue. But at this stage they are not (at 

least not) in significant numbers. 

Conclusion 



• There is no direct connection between terrorism and immigration. The policy 

of some European countries and the European Union itself contributed to the 

uncontrolled immigration of people from crisis area. 

• The defense of Schengen external borders is a must. 

• It is necessary to analyse the illegal trade connected to Syria and Iraq and, if 

problems are identified, examine the possibilities to cut down on the trade in, for 

example, narcotics, weapons, antiquities and equipment which can be used for 

supporting of terror. 

• Membership in terror groups ought to be criminalized and laws amended to 

allow increased surveillance of people who are suspected to be in danger of 

travelling abroad to fight for extremist groups. 
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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. 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.  



The safety state of the Christian communities in the area was constantly 

changing after WW1. The lives of the Christian communities were better in this or 

that newly formed states. Practically, it resulted in significant emigration, as a 

result, the Christian communities do not live in their original territory, not even in 

the area. In the Assyrian genocide (1914-1918), carried out by Turks, especially 

Kurds, 250.000 – 700.000 victims were killed. After this, the leadership of the 

Assyrian Church of the East fled to Cyprus, and they asked for help from the 

British Authorities. From here the members and the leaders of the community fled 

to the US in 1933, therefore the centre of the church – ’of the East’ by name – is in 

Chicago. In 1931, these Christian communities were accused of collaborating with 

the Western (especially with the English) and spying, as a result persecution 

started: lots of churches and monasteries, and some smaller Christian villages were 

destroyed. 

More serious atrocities happened after the Gulf-crisis. Radical Islamic groups 

reckoned Christians as ’western collaborators’. There were more and more bomb 

attacks against the holy places of the Christians, more torture, more kidnapping, 

more forced conversion to Islamic faith, and even Christian women were forced to 

wear Islamic costume in some places. Later, the legislation of the new constitution 

(2005), and its part about religious freedom guaranteed equality for each 

denomination and religious community, though it clearly lays down that no law 

that disagrees Islamic orders can take effect. 

In the beginning, lots of people chose Jordan and Syria, as those Christian 

communities could take part in aid programmes until the outbreak of the Syrian 

crisis. On the other hand, the Turkish Catholic Charitas tried to help Iraqi refugee 

Christians in Turkey. Sometimes, Iraqi Christians happened to look for safer 

territory inside the country, as they built upon the situation being settled soon. A 

specific segment of the Iraqi refugee question is the fact, that priests and monks 

left the country en masse as they were exposed to the attacks of radical Islamic 

groups to a far greater extent. So it can be understood that clerics were the first to 

flee, though it is canonically problematic that clerical people, belonging to the 

local diocese or order, without the permission of their superiors left the land where 

they would have to serve after consecration and incardination. As a result of 

clerical migration, Chaldean Patriarch Luis Raphael envisaged sanctioning 

canonically any cleric leaving for abroad without permission. 

John Paul II objected military appearance in 2003 again, and he stated his 

case on 13th January 2003, in his speech held to the delegates of diplomatic 

bodies. He explained that war could only be the last step, which should be kept to 

strict rules. Besides rhetorical phrases, he used other means of diplomacy to 

prevent armed intervention: he negotiated with Kofi Annan, UN General Secretary, 



he envisaged the possibility of a speech in the Security Council, unless his letter to 

George Bush brought its expected results. He met numbers of influential 

politicians, who were affected in crisis management. He negotiated with Tariq 

Aziz, Iraqi deputy – prime minister, Tony Blair Prime Minister, Joschka Fischer 

German Foreign Minister and Silvio Berlusconi Italian Prime Minister, and sent 

delegates to Saddam Hussein. On 16th March 2003, in the Angelus prayer, the 

Pope took the opportunity to expalin that not all the peaceful means had been used 

to manage the crisis. Despite all his struggle, two days after the Pope’s speech on 

the 18th of March, the war broke out. Later, the Pope called the war the first 

stations of the Cross of the 21st century. 

At the same time, not everybody shared John Paul II’s opinion in the Catholic 

Church. For example, the Iraqi crisis devided the members of the Italian Episcopal 

Conference. Cardinal Camillo Ruini, the president of the Italian Epsicopal 

Conference, declared that it was not democracy that was being built in Iraq, but 

American lieutenancy, which would be controlled by oil monopolies from 

overseas. However, the president of the Italian Epsicopal Conference analyzed and 

assessed the Iraqi crisis and its possible political effects in several discussions. As 

the Italian army also took part in the crisis managing missions, the members of the 

Italian Episcopal Conference also had to make a statement individually. They often 

got in touch with the Italian contingents, taking part in peace-supporting 

operations, during liturgical events. When the cardinal and Archbishop of Turin, 

Severino Poletto, called the Italian soldiers ’peace winners’, other bishops, eg. 

Raffaele Nogaro, the Bishop of Caserta, condemned those fellow bishops of theirs 

who blessed the soldiers and their weapons, and they urged the withdrawal of the 

soldiers.  

In essence, Pope Benedict XVI continued his predecessor’s Iraqi policy. It 

was not a surprise, because as a cardinal he considered it important to declare, that 

the war against Iraq could not be seen as a holy war. In april 2003, as a prefect of 

the Congregation for the Doctrine of Faith, in an interview, given to „30 Giorni” 

Catholic magazine, he explained the difference between the philosophical and 

theological concept of a just war and the Iraqi conflict. He confirmed that John 

Paul II’s opinion not only was theologically justified, but a responsible opinion 

dictated by conscience and faith. By logical reason it could be recognized, said the 

then- prefect, that the war against Iraq should not have been permitted. 

Furthermore, he doubted the necessity of weapons, and he referred to the, yet 

unseen, consequences of the war. In addition, Benedict XVI did not miss any 

liturgical opportunity to refer to Iraqi Christians, when any changes occured in the 

safety state of Iraq. The Pope took care of, whatever the Iraqi situation was, there 

not being an unstable situation regarding episcopate. The same happened after the 



kidnapping, and later death of Paul Rahho’s, the Mosul Chaldean archbishop. The 

Pope quickly confirmed the synodic election result of Chaldean Catholic Church, 

appointed archbishop Emil Shimoun Nona. The Holy See quickly reacted on the 

terror attack against Our Lady of Salvation, in Baghdad, 2010. The raid against this 

cult place was part of an organized series of bomb blasts, when, in 48 hours, seven 

outrages were commited against Baghdad and Mosul churches. The Holy See 

made a great effort to restore the church. This way it wanted to promote the 

possibity of reconciliation.   

On account of IS brutality, Vatican rhetoric changed significantly. Since the 

aggravation of the crises, Pope Francis had spoken about the Iraqi and Syrian 

situation several times. In some cases he phrased firmly, he called IS a tumor, that 

had to get rid of. In Angelus prayer, 27th July 2014, he said that as to Vatican the 

military intervention got green light. During his visit to South-Korea, he added that 

he was not willing to allow bombing or a war automatically, but the situation was 

critical and the United Nations had to react as well. In the situation regarding the 

use of poisonous gas in Syria, the Pope rejected American military intervention, 

and he committed himself to manage the situation by diplomacy and other means. 

However, in this case he found a military intervention possible, though he pointed 

out that the decision itself, as well as the way of intervention, should be made by 

the United Nations and not a single state.  

Perhaps, the Episcopal Holy See notified that it was necessary to harmonize 

and organize charity activities in the long run. On 17th September 2016, Pontifical 

Council Cor Unum held a conference, suggested by Pope Francis, in which the 

principles, according to which charity activities were harmonized in Syria and Iraq, 

were formulated. This 2016 event obviously conveys the massege that the Holy 

See does not believe that the Iraqi and Syrian crises will be resolved in the near 

future, and the Catholic Church should reflect this fact regularly in institutional 

framework. 

Since the 14th century, the Catholic Church – especially due to Chaldean 

catholic community – has played a more and more important political role in the 

area. Church hierarchy and institutions, being aware of their minority status, 

struggled to represent their interests.  The Holy See tried to put the theological-

philosophical ideas about ecumenism, interreligious dialogue and the relationship 

between state and church of the Second Vatican Council in practice in Iraq as well. 

Inspite of the secularization of catholic schools and the Jesuit University and other 

hardships, it maintained diplomatic connection. In return for the relative freedom 

during Saddam Hussein’s era, John Paul II, regarding the 1st and 2nd Gulf Wars, 

endured to the end that the Iraqi crisis should not be settled with weapons. The 

Pope’s fears, that in case of a western intervention the unstable status quo between 



the countries of the area would be out of balance and radicals would push in the 

arising political and military vacuum, became a reality. Benedict XVI was also on 

the side of peacemaking policy, but he clearly saw that the Vatican’s room for 

manoeuvre was narrow in the current situation, so its goal should be to ease 

humanitarian disaster via diplomacy, central and local catholic organizations, 

especially via charity organizations. 
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