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ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ 

 
В статті представлено теоретико-методологічне обґрунтування моделі 

психологічної реабілітація учасників антитерористичної операції, як складової частини 

соціальної, медико-психологічної реабілітації. Аналізуються основні компоненти моделі 

психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: функції (діагностична, 

організаторська, координаційно-посередницька, профілактична, прогностична, 

конфліктно-захисна, функція психологічної підтримки); принципи (професійності, 

оперативності, системності, гнучкості, багатоступеневості, превентивності, 

партнерства); завдання її проведення (психологічні, специфічні), основні етапи 

(діагностичний, психотерапевтичний, реадаптаційний, етап супроводу), відновлення 

психічних і фізичних ресурсів особового складу в результаті впливу психотравмуючого 

бойового стресу.  

Окреслюється мета психологічної реабілітації учасників бойових дій. 

Характеризуються наслідки посттравматичного стресового розладу (ПТРС) у учасників 

АТО. Представляються організаційні умови психологічної реабілітації: психологічна 

компетентність працівників служб соціально-психологічної реабілітації; психолого-

педагогічна компетентність фахівців установ та закладів, де учасники АТО проходять 

реабілітацію; нормативно-правове забезпечення; фінансове забезпечення ПР; мережа 

центрів ПР; наявність регіональних програм надання психологічної допомоги учасникам 

АТО. 

Аналізується досвід застосування психологічної реабілітації в умовах бойової 

обстановки. Виділяються основні етапи системи психологічної реабілітації (первинна 

психопрофілактика, заходи психологічної реабілітації, психологічна (медіко-психологічна) 

реабілітація). Визначені обставини що впливають на свідомість і психіку 

військовослужбовців в ході проведення антитерористичної операції.  

Наголошується, що успішність подолання негативних психологічних впливів 

психотравмуючого бойового стресу залежить від своєчасного їх виявлення у того чи 

іншого військовослужбовця. Сформульовані теоретичні висновки й практичні 

рекомендації щодо напрямів її покращення в сучасних умовах. 

Ключові слова: військовослужбовець, ПТСР, психологічна реабілітація, психологічна 

допомога. 
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V. Aleschenko,  

Doctor of Psychological Sciences, Professor 

Department of moral and psychological 

ensuring the activity of troops (forces), 

Ivan Chernyakhovsky National University  

of Defense of Ukraine 

Kyiv, Ukraine 

A PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF MILITARY ACTIONS 

PARTICIPANTS: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL  

GRIUNDS OF THE MODEL 
The article considers psychological rehabilitation as an element of social, medical and 

psychological rehabilitation. The following basic components of the system related to 

psychological rehabilitation of the Antiterrorist Operation (ATO) participants are addressed: 

principles and tasks; main stages of mental and physical recovery of personnel from the effects 

of the psycho-traumatic battle stress. The article also analyzes lessons learned from 

psychological rehabilitation activities conducted under combat conditions. The circumstances 

influencing consciousness and mind of military personnel participating in the ATO were defined. 

It is pointed out that success in overcoming negative psychological effects of the psycho-

traumatic battle stress depends on their timely detection among military personnel. It was found 

out that after the end of hostilities from 40% to 80% of the personnel needed psychological 

correction or support, 30% of personnel experiencing the biggest fear before combat, 35% – 

during combat, 16% – after combat, the other before, after and during combat. Psychological 

assistance and rehabilitation was needed by those, who participated in combat, the purpose of 

which was prevention of development of posttraumatic stress disorders among them, conflicts 

with others, as well as the restoration of mental health and effective social behavior, strengthen 

their personal and social status. Theoretical conclusions and practical recommendations on the 

areas of psychological rehabilitation improvement under current conditions were stated.  

Key words: military personnel, PTSD, psychological rehabilitation, psychological 

assistance. 

 

Вступ. З початком проведення антитерористичної операції (АТО) на 

Сході України разом з набуттям військового досвіду, учасники бойових дій 

зазнають фізичних та психологічних травм, що призводить до напруження 

адаптаційних систем організму та проявів у значної кількості осіб так званої 

бойової психічної травми (БПТ), бойового стомлення; психічного 

виснаження, іншими словами, йдеться сьогодні про виникнення в Україні 

«синдрому АТО».  

Результати міжнародних досліджень у країнах, де відбувалася війна, 

показують, що поширеність посттравматичного стресового розладу (ПТСР) 

серед осіб, які перебували в зоні бойових дій (як військових, так і мирних 

жителів), зростає вдвічі і сягає 15-20%. Комплекс інтенсивних тривало 

діючих стресогенних чинників впливає не тільки на психофізичне здоров’я 

військовослужбовців, а й на їх психічну врівноваженість, світогляд, 

стабільність ціннісних орієнтацій. 

Як показав аналіз, більшість військовослужбовців, які брали участь у 

бойових діях, піддані ПТРС, що викликаний такими обставинами. 
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По-перше, військовослужбовці перебувають в ситуації, яка 

безпосередньо загрожує їхньому життю, вони опосередковано переживають 

смерть та поранення товаришів, психологічна напруга підтримується 

постійними негативними очікуваннями.  

По-друге, військовослужбовці в бойових умовах знаходяться в стані 

психічної депривації (deprivation – втрата, обмеження), що викликана 

неможливістю довгий час задовольнити важливі життєві потреби (зміна 

цивільного життя на воєнне, розлука з близькими та ін.).  

По-третє, воїни в зоні АТО, які здебільшого, стримують натиск 

супротивника, а не проводять активних наступальних дій, переживають 

психічний стан фрустрації (від лат. frustratio – омана, марне очікування), який 

виникає при невідповідності реальної дійсності очікуванням людини. Стан 

фрустрації виникає при зіткненні з об’єктивними непереборними 

труднощами (наприклад, неможливістю одержати перемогу над 

супротивником з об’єктивних причин його кращої технічної оснащеності) 

або суб’єктивними переживаннями (наприклад, з приводу неможливості 

побороти ворога, оскільки керівництво не віддає відповідних наказів) (Сафін, 

2016). 

Всі військовослужбовці, що пройшли війну потребують психологічної 

реабілітації (ПР), що має важливе значення не лише для самих вояків, а й для 

всього суспільства (Алещенко, 2015; Лукомська 2015; Сафін, 2016). Це 

вимагає оперативної оцінки їх стану, прогнозу розвитку розладів, проведення 

всіх можливих лікувальних і реабілітаційних заходів. 

Важливе значення на для її реалізації теперішній час має затверджений 

Урядом України Порядок проведення психологічної реабілітації учасників 

АТО. Документом схвалено механізм організації проведення зазначеної 

реабілітації структурними підрозділами з питань соціального захисту 

населення обласних, міських, районних держадміністрацій, виконавчих 

органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (Про 

затвердження Порядку, 2017). 

Мета та завдання. Мета та завдання дослідження полягають у 

теоретико-методологічному обґрунтуванні моделі психологічної реабілітації 

учасників АТО, та визначенні шляхів її реалізації. 

Методи дослідження. Тeoрeтичнi: cиcтeмний aнaлiз i cинтeз; 

узaгaльнeння – для з’яcувaння cтaну рoзрoблeнocтi прoблeм психологічної 

реабілітація учасників антитерористичної операції; обґрунтування – для 

визначення та описання компонентів моделі психологічної реабілітації.  

Результати теоретичного дослідження. Нами з’ясовано, що за 

результатами роботи психологів із учасниками АТО у військових 

лікувальних закладах, більшість із них стверджують, що вперше зіткнулися із 

повоєнною стресовою реакцією, а розповіді бійців про реалії нинішньої війни 

на сході України суттєво відрізняються від описаних у книжках часів Другої 

світової війни. Існують певні складнощі у встановленні довірчого контакту 

фахівців із військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні. Так, задля 
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оптимізації взаємодії «фахівець (лікар, психолог, соціальний працівник) – 

учасник АТО» Національний військово-медичний клінічний центр 

«Головний військовий клінічний госпіталь» з метою вивчення механізмів 

перебігу стресових розладів активно співпрацює із психологами які мають 

досвід безпосередньої участі у бойових діях, волонтерами, викладачами 

кафедри морально-психологічного забезпечення військ(сил) гуманітарного 

Інституту НУОУ імені Івана Черняховського, а також із співробітниками 

Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (Лукомська, 2015). 

На важливість емпіричного виявлення чинників соціально-психологічної 

адаптації мобілізованих на військову службу в особливий період як 

імовірних детермінант їх поведінки звертає на себе увагу і статистика втрат 

серед військовослужбовців ЗС України в ході бойових дій на сході державі.  

М. Кехтер, гештальт-терапевт, член ГО «Українська асоціація фахівців з 

подолання наслідків психотравмуючих подій», член Харківського фонду 

психологічних досліджень, представляє психологічну реабілітацію як 

складовою частиною медико-психологічної та загальної фізіологічної 

реабілітації військових, які проходять лікування у зв’язку з пораненнями, 

контузіями, травмами, опіками, психічними розладами. І центри 

психологічної реабілітації потрібні в усіх регіонах, звідки здійснювали 

призов у зону АТО. За її словами, якщо цього не буде зроблено, у найближчі 

20 років ми матимемо великі проблеми (Лукомська, 2015). Погоджуючись з 

цим твердженням, маємо наголосити, що психологічної допомоги і 

реабілітації потребують всі учасники бойових дій.  

В ході дослідження встановлено, що наслідки ПТРС у учасників АТО 

найчастіше виявляються у таких формах : 

– втраті сенсу життя та відчуття нереальності свого існування; 

виникненні почуття наближення катастрофічних змін у житті; 

– несподіваних для самого військовослужбовця зміни сприйняття «Я-

образу», переживанні непоясненого і не завжди обґрунтованого почуття 

провини за свої дії у пережитій психотравмуючій ситуації військової 

діяльності або, навпаки, у неадекватній ідеалізації цих дій; 

– виникненні почуття безпорадності або, навпаки, у неадекватній 

суб’єктивній переоцінці своїх можливостей впливати на хід подій, що 

відбуваються у житті; 

– відчутті відчуження від самого себе, своїх близьких родичів і свого 

минулого; постійному прагненні переосмислювати свій досвід у 

конструюванні інших, оптимальних для певного військовослужбовця, 

сценаріїв подій, що відбулися, але не отримали розвиток у дійсності; 

– прагненні постійно згадувати про те, що сталося у психотравмуючій 

ситуації або, навпаки, у небажанні того, щоб щось про це нагадувало; 

– підвищеній тривожності; підвищеній психічній напруженості і 

необґрунтованій настороженості; 

– підвищенні емоційної чутливості, сентиментальності або, навпаки, 

зниженні емоційної сенситивності й уникненні близьких емоційних контактів 
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з навколишніми; підвищеній дратівливості, запальності й агресивності у 

поведінці, замкнутості; 

– появі асоціальних тенденцій; потребі у нових гострих відчуттях, у тому 

числі пов’язаних з ризиком для життя (Алещенко, 2015; Лукомська 2015; 

Сафін, 2016). 

Також фахівці відмічають, що однією з основних ознак є нестійкість 

психіки, при якій навіть самі незначні негаразди чи ускладнення штовхають 

людину на самогубство; особливі види агресії; почуття провини за те, що 

залишився живий; ідентифікація себе з убитими. Також у учасників бойових 

дій виділяється ряд типових симптомів: – підвищена збудливість та 

дратівливість; – нестримне реагування на миттєвий стимул; – фіксація на 

психотравмуючих обставинах; – схильність до некерованих спалахів реакцій 

на незначні стимули.  

Зазначене зумовлює необхідність здійснити теоретико-методологічне 

обґрунтування моделі психологічної реабілітації учасників АТО, розглянути 

її основні компоненти та шляхи підвищення ефективності застосування ПР 

учасників бойових дій.  

У наукових і літературних джерелах досить ґрунтовно описано 

безпосередні та віддалені наслідки ПТСР. Основи ПР в особливих умовах 

діяльності отримали своє відображення в працях сучасних дослідників: 

В. Барка, Л. Беккет, М. Корольчука, В. Лефтєрова, О. Малхазова, 

Є. Потапчука, В. Стасюка, О. Тимченка, та інших. Сучасний стан системи 

психологічної реабілітації учасників АТО показано в наукових працях 

С. Задорожного, С. Лукомської, Н. Мась, В. Покотила, О. Сафіна, О. Хміляра 

та інших (Лукомська 2015; Сафін, 2016). Водночас актуальним залишається 

питання обґрунтування моделі психологічної реабілітації учасників АТО, 

створення її ефективної системи яка базується як на здобутках зарубіжного 

досвіду, так з урахуванням українських реалій. 

Психологічна реабілітація – комплекс заходів, що здійснюються з метою 

збереження, відновлення або компенсації порушених психічних функцій, 

якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння психосоціальній 

адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в 

екстремальній ситуації, та застосування його в житті; 

Психологічна реабілітація – частина загального реабілітаційного 

комплексу (разом із медичною, професійною, соціальною), спрямована на 

відновлення втрачених (порушених) психічних функцій, оптимальної 

працездатності, соціальної активності, відновлення (корекцію) самооцінки й 

соціального статусу військовослужбовців, учасників бойових дій, із 

психічними розладами, бойовими травмами й каліцтвами. Ґрунтуючись на 

запропонованому підході щодо визначення поняття ПР важливо розглянути 

основні компоненти моделі психологічної реабілітації.   

Метою психологічної реабілітації є: збереження або відновлення 

фізичного та психологічного здоров’я, зниження частоти та тяжкості 

наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових 
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реакцій, запобігання інвалідності, профілактика агресивної та саморуйнівної 

поведінки. 

Згідно з міжнародною статистичною класифікацію хвороб та 

споріднених проблем охорони здоров’я 10-го перегляду (МКХ-10), у 

розвитку БПТ виділяють:• гостру реакцію на стрес (F43.0); • 

посттравматичний стресовий розлад – ПТСР (F43.1); • хронічну зміну 

особистості після переживання катастрофи (F62.0). 

Реабілітація передбачає надання таких послуг: психологічна діагностика, 

психологічна просвіта та інформування, консультування, психологічна 

підтримка та супроводження, психотерапія, групова робота. 

Система психологічної реабілітації здійснюється поетапно. 

Основними її етапами є:  

‒ первинна психопрофілактика, що здійснюється на етапі перед убуванням 

військовослужбовців у район проведення АТО для виконання завдань за 

призначенням (превентивна реабілітація); 

‒ заходи психологічної реабілітації здійснюються під час виконання 

військовослужбовцями завдань за призначенням в районі проведення АТО; 

‒ заходи психологічної реабілітації здійснюються після виведення 

військовослужбовців з району проведення АТО для їх відпочинку, 

доукомплектування особовим складом, відновлення бойової готовності 

(боєздатності); 

‒ психологична (медіко-психологічна) реабілітація проводиться в 

лікувально-профілактичних закладах МО України, МОЗ України, які 

здійснюють первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну 

(високоспеціалізовану) медичну допомогу. П’ятий етап - відділення медико-

психологічної реабілітації медичних центрів МО України та госпіталю 

ветеранів війни.  

Послуги з психологічної реабілітації надаються в загальній системи, 

окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, 

санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами. 

Ґрунтуючись на запропонованому підході щодо визначення поняття ПР 

важливо розглянути основні компоненти моделі психологічної реабілітації 

- функції, принципи, психологічні завдання, основні етапи, організаційні 

умови психологічної реабілітації, види психологічних послуг,  напрямки 

діяльності.  

Функції моделі, спрямовані на проведення психологічної реабілітації 

учасників АТО: 

‒ діагностична – вивчення особистості: його вікових і психічних 

особливостей, здібностей, стану його фізичного й морального здоров'я; 

ступені й направленості впливу мікросередовища; 

‒ організаторська – організація професійної перепідготовки, входження в 

неї  як активного суб'єкта; 

‒ координаційно-посередницька – координація зусиль органів державної 

влади та місцевого самоврядування, центрів зайнятості, навчальних закладів, 
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громадських і благодійних організацій у проведення психологічної 

реабілітації учасників АТО; 

‒ профілактична – використання всіх спеціально-правових, юридичних, 

психолого-педагогічних механізмів попередження й подолання негативних 

явищ, які можуть викликати безробіття; 

‒ прогностична – прогнозування процесу професійного самовизначення 

особистості в період перепідготовки в навчальному закладі; 

‒ конфліктно-захисна – попередження й розв'язання конфліктів у родині й у 

колективах безробітних у процесі перенавчання; 

‒ функція психологічної підтримки – надання допомоги безробітним у 

вирішенні проблем особистісного характеру, зняття нервової напруги, стану 

тривожності, різного роду «комплексів» за допомогою наявних 

психокоррекціоних і інших методів впливу. 

В основу розроблювальної моделі мають бути  покладені принципи 

психологічної реабілітації. Аналіз наукових джерел і документів, вивчення 

досвіду ПЗ в ході проведення АТО, показує, що дієвість ПР, пов’язана з 

констатацією та необхідністю врахування її основних принципів: 

професійність, оперативності; системності; гнучкості; 

багатоступеневості, превентивності, партнерство. 

Перший з них передбачає залучення до проведення заходів 

психофізіологічної реабілітації фахівців, що мають спеціальну підготовку з 

оцінки функціонального стану людини, володіють методами соціально-

психологічного вивчення й психофізіологічного обстеження; другий-

оперативність означає доцільність надання психологічної допомоги одразу 

після закінчення впливу психотравмуючих стресорів бойових дій, третій – 

використання методів, що дають змогу здійснювати комплексний і 

взаємопов'язаний вплив на психіку військовослужбовців, виходячи зі 

структури основних форм прояву негативних наслідків ПТРС; четвертий – 

своєчасну зміну форм і методів психологічного впливу залежно від 

психічного стану військовослужбовців та умов проведення ПР; п’ятий- 

оперативне використання пунктів і центрів ПР різних рівнів залежно від 

складності розв'язуваних в процесі ПР завдань. Принцип превентивності 

передбачає апріорне «закладання», «вбудовування» в систему 

життєдіяльності військ таких елементів, які б у разі необхідності 

автоматично спрацювали й попередили розвиток у військовослужбовців 

бойових психічних травм. Партнерство – передбачає усіляке залучення 

пацієнта в лікувально-відновлювальний процес (Алещенко, 2015). 

Психологи, які працювали в зоні АТО, виділяють ще ряд принципів ПР 

учасників бойових дій, серед яких: невідкладність; ранній початок 

реабілітаційних заходів; етапність лікування – від початку виникнення 

захворювання до кінцевого його наслідку; наближення реабілітаційних 

установ до лінії зіткнення сторін (для осіб, що повертаються в бойовий 

стрій); послідовність та безперервність лікування на всіх етапах; 

комплексний характер реабілітаційних заходів; простоти заходів 
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(доступність для самих військовослужбовців, командирів, офіцерів органів 

МПЗ); дружби і військового товариства (є найефективнішим 

антитравматичним засобом); індивідуальність – передбачає в процесі її 

планування й проведення ведення обліку рівня зниження професійно 

важливих якостей, наявності патохарактерологічних змін особистості, 

сприйнятливості і переносимості клієнтами різних медико- психологічних 

методів. 

Завдання ПР. В інтелектуальній сфері: формування в суб’єкта ПР 

обсягу, глибини, дієвості знань про принципи ПР. У мотиваційній сфері: 

співвідношення суспільних і особистих інтересів; прагнення дотягтися 

ідеалів; правдивості; мети й сенсу життя; відношення до своїх обов'язків; 

потреби у встановленні контактів з іншими. В емоційній сфері: формування 

характеру моральних переживань, пов'язаних з нормами або відхиленнями 

від них і ідеалів: довіри, вдячності, співчуття, здатності розуміти інших і т.д. 

У вольовій сфері: формування вольових прагнень до реалізації життєвих 

планів: мужності, сміливості, принциповості. У сфері саморегулювання: 

формування свідомого обґрунтованого вибору, а саме: совісті, самооцінки, 

самокритичності, уміння співвідносити власну поведінку з поведінкою 

інших, добропорядності, самоконтролю. У предметно-практичній сфері: 

проявляти сумлінне відношення до дійсності; уміння оцінювати ситуацію на 

ринку праці й співвідносити із власними здібностями. У рефлексивній сфері: 

формування усвідомленого відношення до власних дій, прагнення до 

професійного самовдосконалення, любові до себе й інших. 

Важливим компонентом моделі психологічної реабілітації є реалізація 

завдань ПР, які визначаються характером негативних психологічних 

наслідків ПТРС від з'ясування характеру та ступеню нервово-психологічних 

розладів до визначення індивідуально-особистісних особливостей реагування 

на отриману психологічну травму і відпрацювання реабілітаційних заходів, 

вивчення динаміки змін психічних станів у процесі реабілітації; діагностика 

функціонального стану фізіологічних систем організму  

Специфічними завданнями ПР, що проводиться в зоні бойових дій, є: 

діагностика наявності, виду та рівня психічного розладу; евакуація 

військовослужбовців, яким потрібна госпіталізація для відновлення 

психічного здоров'я; нормалізація психічного стану, відновлення порушених 

(втрачених) психічних функцій до рівня, що дозволяє виконувати бойові 

завдання; корекція самосвідомості, самооцінки, самопочуття і бойової 

мотивації військовослужбовців, які отримали психічні розлади, фізичні 

каліцтва; надання допомоги військовослужбовцям у їх підготовці до 

хірургічних операцій, в купіруванні больових відчуттів у поранених, 

швидкому поверненні психотравмованих військовослужбовців у бойовій 

стрій підрозділів (Сафін, 2016). 

Модель психологічної реабілітації включає чотири основних етапи: 

діагностичний; психотерапевтичний; реадаптаційний і етап супроводу. 

Змістом діагностичного етапу є вивчення характеру наявних у 



                                                         Психологічний журнал                             3’2019 
 

17 
 

військовослужбовців психологічних проблем, ступеня впливу цих проблем 

на їх психічне здоров'я і життєдіяльність, і, виходячи з цього, визначення 

способів психологічного впливу, необхідних для психологічної допомоги 

конкретному військовослужбовцю, який проходить реабілітацію. Здійснення 

психотерапевтичного етапу включає цілеспрямоване використання 

конкретних форм і методів впливу на психіку реабілітованих 

військовослужбовців, а реадаптаційний - психологічну підготовку 

військовослужбовців, які проходять реабілітацію, до майбутньої військової 

діяльності і міжособистісної взаємодії з оточуючими людьми. При цьому 

реадаптаційний етап здійснюється переважно при проведенні специфічної 

реабілітації. Етап супроводу включає спостереження за 

військовослужбовцями, їх консультування, і, в разі потреби, надання їм 

додаткової психологічної допомоги в процесі наступної після ПР 

життєдіяльності (Алещенко, 2015; Сафін, 2016). 

Отже, командири (начальники), офіцери органів МПЗ, військові 

психологи мають цілеспрямовано впливати на свідомість і психіку 

військовослужбовців при виконанні завдань в особливих умовах, що 

сприятиме підтриманню морально-психологічного стану особового складу на 

рівні, необхідному для якісного виконання бойових завдань. 

Організаційні умови психологічної реабілітації: психологічна 

компетентність працівників служб соціально-психологічної реабілітації; 

психолого-педагогічна компетентність фахівців установ та закладів, де 

учасники АТО проходять реабілітацію; нормативно-правове забезпечення; 

фінансове забезпечення ПР; мережа центрів ПР; наявність регіональних 

програм надання психологічної допомоги учасникам АТО. 

Психологічна реабілітація передбачає надання таких послуг: 

‒ психологічна діагностика – оцінка актуального психологічного стану та 

індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за 

його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів 

психологічної реабілітації; 

‒ психологічна просвіта та інформування – інформування отримувача послуг 

для формування розуміння закономірностей функціонування людської 

психіки, поведінки людей в екстремальних умовах, формування навичок і 

способів управління можливостями власної психіки, надання самодопомоги 

та першої психологічної допомоги іншим особам, а також готовності та 

бажання отримувати професійну психологічну допомогу в разі потреби; 

‒ психологічне консультування – комплекс короткострокових заходів, які 

здійснюються психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг 

інформації з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у 

прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для 

зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, 

самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості 

та психологічної культури; 
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‒ психологічна підтримка і супроводження – система соціально-

психологічних способів і методів, застосування яких сприяє соціально-

професійному самовизначенню особистості в ході відновлення її здібностей, 

ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенню її 

конкурентоспроможності та адаптованості, подоланню стресових та інших 

життєвих ситуацій і запобіганню виникненню психологічних кризових 

станів; 

‒ психотерапія – використання методів психологічного впливу для 

розв’язання особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням 

стандартизованих процедур в індивідуальній або груповій формі, 

спрямованих на відновлення порушеної діяльності організму отримувача 

послуг з метою відновлення або компенсації його психічних функцій, 

особистісних якостей, міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості 

життя; 

‒ групова робота – проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із 

психологічної просвіти та інформування для груп підтримки із 

застосуванням стандартизованих процедур, спрямованих на саморозкриття 

учасників таких груп, актуалізацію наявного досвіду і пошук шляхів 

розв’язання власних психологічних проблем, формування навичок 

самопізнання та саморозвитку, опанування нових комунікативних і 

поведінкових стратегій. 

Обговорення. Результати дослідження показали, що основними 

компонентами моделі психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції є: визначення напрямків діяльності із 

запобігання негативним психічним станам військовослужбовців; функції, 

принципи, завдання, етапи проведення ПР; виявлення рівнів соціально-

психологічної дезадаптації особистості, яка викликана дією факторів 

посттравматичного стресу бою; розробка комплексу заходів щодо ПР 

відбудовного періоду військової діяльності; соціально-психічна адаптація 

учасника бойових дій у суспільстві, ефективна реалізація якої можлива в 

процесі виконання запропонованих рекомендацій.  

Психологічна реабілітація тa рeaдaптaцiя мають стати одним з 

ефективних інструментів подолання негативних наслідків участі особового 

складу Збрoйниx Сил Укрaїни, Нaцioнaльної гвaрдiї Укрaїни, Дeржaвної 

прикoрдoнної cлужбi Укрaїни та інших збройних формувань та 

правоохоронних органів в ході АТО, операції Об’єднаних сил і 

спрямовуватись на відновлення психічних функцій, особистісних 

властивостей і системи відносин особистості військовослужбовця, що 

дозволяють йому успішно вирішувати бойові завдання і функціонувати після 

їх виконання в мирному соціумі. Необхідна Державна програма реабілітації 

учасників АТО, щоб поєднувати зусилля держави, суспільства і враховувати 

досвід іноземних держав. Програма повинна передбачати законодавчо 

закріплені гарантії та аспекти реабілітації й адаптації, що безпосередньо 

стосуються учасників бойових дій (БД) АТО,ООС. Її ocнoвними  зaвдaннями 
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мaють бути профілактика ПТCР, прискорення душевного і психічного 

одужання ветеранів бойових дій, підтримання та надання допомоги, 

поступове перетворення їх на соціально активних громадян нашого 

суспільства. 

Висновки. За результатами дослідження подальшими напрямками 

удосконалення роботи органів управління, службових посадових осіб, 

психологів щодо психологічної реабілітації слід визначити: 

‒ прискорення розробки Положення про медико-психологічну 

реабілітацію військовослужбовців сил АТО під час відновлення боєздатності, 

стандартів (критеріїв) допуску психологів до здійснення заходів ПР з метою 

уникнення непрофесіоналізму при наданні ПД постраждалим;  

‒ організація та проведення занять з медико-психологічної підготовки за 

стандартами НАТО з усіма військовослужбовцями, військовими медиками, 

командирами та начальниками, навчати вчасно виявляти 

військовослужбовців, що одержали посттравматичні стресові розлади. Цією 

системою навчань важливо охопити також усіх військовозобов’язаних;  

‒ підвищення загального рівню психологічної культури у військах 

(силах), з цією метою навчати командирів (начальників) ланки взвод-рота-

батальон методикам психологічного діагностування, розпізнаванню реакцій 

посттравматичних стресових розладів і правильному реагуванню на них, 

наданню першої психологічної допомоги; організовувати спеціальні курси 

для волонтерів з питань організації та здійснення реабілітаційної роботи; 

‒ здійснювати якісне комплектування посад офіцерів-психологів 

(психологів) офіцерами (цивільним персоналом), які мають практичний 

досвід психологічної роботи, вищу освіту за відповідними спеціальностями; 

‒ налагодити співпрацю з центрами реабілітаційних установ, які надають 

послуги з психологічної реабілітації відповідно до договорів укладених 

Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції (Алещенко, 2015; Лукомська 2015; Сафін, 2016). 

Слід пам’ятати, що психологічної допомоги і реабілітації потребують всі 

учасники антитерористичної операції, які мають статус учасника бойових дій 

(інваліда війни) та документ, що підтверджує безпосереднє залучення до 

виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, має 

право звернутися до органів соціального захисту населення із заявою про 

надання послуг з психологічної реабілітації. 

Пацієнти з ПТСР та депресією, що супроводжується ризиком суїциду 

або загрозою насильства по відношенню до оточуючих, направляються у 

спеціалізований стаціонар терміново. 

Подальшої розвідки вимагають питання ефективності функціонування 

системи допомоги учасникам АТО в Центрах психологічної реабілітації і 

лікування учасників АТО; вивчення психологічної стійкості 

військовослужбовців до впливу стрес-чинників бойових дій; формування у 

військовослужбовців психологічної готовності до виконання покладених 

завдань. 
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Розв’язати всі проблеми лікування та психологічної реабілітації 

постраждалих під час бойових дій буде нелегко, але це стане можливим при 

повній мобілізації зусиль державних органів, медиків, психологів, 

волонтерів, за підтримки зарубіжних партнерів. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Алещенко В.І., Хміляр О.Ф. Психологічна реабілітація 

військовослужбовців з постстресовими психічними розладами : навч. посіб. 

Харків : ХУПС, 2005. 84 с. 

2. Алещенко В. І. Посттравматичний стрес військовослужбовців – учасників 

бойових дій: психологічний аналіз. Вісник. Київ. Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. 

Військ.-спеціальні науки. К., 2015. Вип. 1(32). С. 5–10. 

3. Беккет Л., Кент Г. Профессиональная реабилитация. Энциклопедия 

социальной работы. В 3-х т. : пер. с англ. М. : Центр общечеловеческих 

ценностей, 1994. Т. 2. С. 350–352. 

4. Лукомська С. О., Задорожний С. В., Кульчиковський Е. М.  Психологічна 

допомога учасникам АТО в системі реабілітаційного відділення госпіталю 

для ветеранів війни. Наука і життя: сучасні тенденції (14-16.05.2015). URL: 

http://int-konf.org/konf052015/1058-lukomska-s-o-zadorozhniy-s-v-

kulchikovskiy-e-m-psihologchna-dopomoga-uchasnikam-ato-v-sistem-

reabltacynogo-vddlennya-gosptalyu-dlya-veteranv-vyni.html (дата звернення: 

15.10.2019). 

5. Сафін О.Д. Основні підходи до функціонування системи психологічної 

реабілітації та реадаптації учасників антитерористичної операції. Наука і 

оборона, 2016. № 1. С. 24–30. 

6. Сторожук Н. А., Мась Н. М., Покотило В. В. Сучасний стан системи 

психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Зб. наук. 

пр., Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Військ.-спеціальні науки. К., 2016. Вип. 1(34). 

С. 34–38. 

7. Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації 

учасників антитерористичної операції. Постанова  Кабінету Міністр ів 

України  від 27 грудня 2017 р. №  1057. 

 

СПИСОК ПОСИЛАНЬ 

1. Алещенко, В. & Хміляр, О.  (2005). Психологічна реабілітація 

військовослужбовців з постстресовими психічними розладами : навч. посіб. 

Харків : ХУПС. 

2. Алещенко, В. (2015). Посттравматичний стрес військовослужбовців – 

учасників бойових дій: психологічний аналіз. Вісник. Київ. Нац. ун-ту 

ім. Т. Шевченка. Військ.-спеціальні науки, 1(32). 5–10. 

3. Беккет, Л. & Кент, Г. (1994). Профессиональная реабилитация. 

Энциклопедия социальной работы. В 3-х т. : пер. с англ. Т. 2.  М. : Центр 

общечеловеческих ценностей.  

http://int-konf.org/konf052015/
http://int-konf.org/konf052015/1058-lukomska-s-o-zadorozhniy-s-v-kulchikovskiy-e-m-psihologchna-dopomoga-uchasnikam-ato-v-sistem-reabltacynogo-vddlennya-gosptalyu-dlya-veteranv-vyni.html
http://int-konf.org/konf052015/1058-lukomska-s-o-zadorozhniy-s-v-kulchikovskiy-e-m-psihologchna-dopomoga-uchasnikam-ato-v-sistem-reabltacynogo-vddlennya-gosptalyu-dlya-veteranv-vyni.html
http://int-konf.org/konf052015/1058-lukomska-s-o-zadorozhniy-s-v-kulchikovskiy-e-m-psihologchna-dopomoga-uchasnikam-ato-v-sistem-reabltacynogo-vddlennya-gosptalyu-dlya-veteranv-vyni.html


                                                         Психологічний журнал                             3’2019 
 

21 
 

4. Лукомська, С. & Задорожний, С. & Кульчиковський, Е.  (2015). 

Психологічна допомога учасникам АТО в системі реабілітаційного 

відділення госпіталю для ветеранів війни. URL: http://int-

konf.org/konf052015/1058-lukomska-s-o-zadorozhniy-s-v-kulchikovskiy-e-m-

psihologchna-dopomoga-uchasnikam-ato-v-sistem-reabltacynogo-vddlennya-

gosptalyu-dlya-veteranv-vyni.html  

5. Сафін, О. (2016). Основні підходи до функціонування системи 

психологічної реабілітації та реадаптації учасників антитерористичної 

операції. Наука і оборона, № 1. 24–30. 

6. Сторожук, Н. & Мась, Н. & Покотило, В. (2016). Сучасний стан системи 

психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Зб. наук. 

пр., Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Військ.-спеціальні науки, 1(34). 34–38. 

7. Кабінет Міністрів України. (2017). Постанова Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2017 р. № 1057. Про затвердження Порядку проведення 

психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Київ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://int-konf.org/konf052015/1058-lukomska-s-o-zadorozhniy-s-v-kulchikovskiy-e-m-psihologchna-dopomoga-uchasnikam-ato-v-sistem-reabltacynogo-vddlennya-gosptalyu-dlya-veteranv-vyni.html
http://int-konf.org/konf052015/1058-lukomska-s-o-zadorozhniy-s-v-kulchikovskiy-e-m-psihologchna-dopomoga-uchasnikam-ato-v-sistem-reabltacynogo-vddlennya-gosptalyu-dlya-veteranv-vyni.html
http://int-konf.org/konf052015/1058-lukomska-s-o-zadorozhniy-s-v-kulchikovskiy-e-m-psihologchna-dopomoga-uchasnikam-ato-v-sistem-reabltacynogo-vddlennya-gosptalyu-dlya-veteranv-vyni.html
http://int-konf.org/konf052015/1058-lukomska-s-o-zadorozhniy-s-v-kulchikovskiy-e-m-psihologchna-dopomoga-uchasnikam-ato-v-sistem-reabltacynogo-vddlennya-gosptalyu-dlya-veteranv-vyni.html


                                                         Психологічний журнал                             3’2019 
 

22 
 

УДК 364.642:316.361 

http://orcid.org/0000-0002-6488-9078  

Анна Сергіївна Андросова 

 студентка факультету соціальної та психологічної освіти, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

м. Умань, Україна 

anita7nika@gmail.com 

 

Наталія Леонідівна Шеленкова 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

м. Умань, Україна 

shelenkova_nata@ukr.net  

 

СПЕЦИФІКА ПОДРУЖНІХ КОНФЛІКТІВ 

 
У статті проаналізовано основні причини виникнення сімейних конфліктів та 

висвітлено особливості їх протікання. Визначено методики для виявлення причин 

виникнення та особливостей протікання конфліктів у окремому подружжі. Проведено 

емпіричне дослідження (з використанням методики діагностики подружніх конфліктів 

П.В. Левковича та О. Е. Зуськової) дванадцяти подружніх пар для визначення основних 

сфер, у яких відбувається конфліктна взаємодія, виявлення способів вирішення конфліктів 

у цих парах та ставлення до відносин кожного з партнерів. 

Відтак, зроблено висновки, що основною причиною подружніх конфліктів є прагнення 

задовольнити власні потреби та створити умови для їх задоволення, ігноруючи бажання 

та погляди партнера. Також конфлікт має зазвичай комплекс причин, але їх основою є 

незадоволеність потреб. 

Виявлено, що динаміка сімейних конфліктів характеризується класичними етапами, 

які є визначені для буд-якого конфлікту в цілому. Проте, важливою характеристикою в 

цій сфері є підвищена емоційність та швидкість протікання кожного з етапів 

конфлікту. Окрім цього, виявлено, що в сучасних сім’ях, в яких і чоловік і дружина 

задоволені шлюбом, незалежно від сімейного стажу, конфліктна взаємодія відбувається 

здебільшого в таких сферах: голова сім’ї, культура спілкування та згода. 

Зазначається, що подібні дослідження лише поверхово описують дану тему. Цей 

факт здається дивним, адже сім’я є основним суспільним інститутом. Окрім того, 

вивчення стосунків між подружжям допомагає визначити сфери, на які варто звернути 

увагу при роботі психолога з подружніми парами. 

Ключові слова: конфлікт, сім’я, сімейний конфлікт, соціально-психологічний 

конфлікт, подружжя. 
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SPECIFICITY OF MARITAL CONFLICTS 

 
The main causes of marital conflicts have been analyzed in the article. The peculiarities of 

their occurrence are revealed. Methods for identifying the causes and peculiarities of conflicts in 

a single couple have been identified. An empirical study (using the methodology of marital 

conflicts diagnosis by P.V. Levkovych and O. E. Zuskova) of twelve married couples has been 

conducted to identify the main areas in which conflict occurs and identify ways to resolve 

conflicts in these couples and the relationship of each partner.   

Therefore, it is concluded that the main cause of marital conflict is the desire to meet their 

own needs and create conditions for their satisfaction, ignoring the desires and views of the 

partner. Conflict is usually has a complex of causes, but their basis is the dissatisfaction of 

needs.   

It has been revealed that the dynamics of family conflicts is characterized by classical 

stages, which are defined for any conflict as a whole. However, an important characteristic in 

this area is the increased emotionality and speed of each stage occuring. In addition, it has been 

found that in modern families where both husband and wife are happy with marriage, regardless 

of family experience, conflict is mainly a matter of family head position, communication culture, 

and consent.   

It is mentioned that such studies only superficially describe this issue. It seems to be a 

strange fact, since the family is a major public institution. In addition, the study of relationships 

between spouses helps to identify areas that should be considered when working with a 

psychologist with married couples.  

Key words: conflict, family, marital conflict, social and psychological conflict, married 

couple. 

 

Вступ. Сім’я – це основний суспільний інститут, центральна одиниця 

створення держави, а, отже, і світу в цілому. Те, що відбувається в сім’ї 

ніколи не залишається тільки в її межах, воно завжди впливає на оточення та 

розповсюджуються ланцюговою реакцією.  

Свій світогляд, правила, шаблони та настрій ми формуємо під впливом 

подій, які відбуваються в сім’ї і вражень, які ми в них переживаємо. Це все 

стає основою нашої особистості. 

За даними Міністерства юстиції України, що були опубліковані в 2017 

році, кількість розлучень в Україні сягає близько 60%, серед них 62% 

припадає на період від 3-х місяців до 1,5 року сімейного життя. А це, у свою 

чергу, призводить до того, що кожна п’ята дитина народжується поза 

шлюбом. Це все створює проблему виховання дітей у неповних сім’ях, 

внаслідок чого дитина не має змоги засвоїти повний обсяг шаблонів та не 

отримує повного виховання. 

Також можна говорити про ситуації, коли пари не розпадаються, але 

перебувають під впливом постійних конфліктів, що призводить до 

постійного психологічного напруження. Безперечно, це чинить негативну 

mailto:shelenkova_nata@ukr.net
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дію на особистість кожного члена сім’ї. Наприклад, стає причиною 

емоційного вигорання, психосоматичних розладів та розвитку аддикцій. 

Щоправда, найбільше в таких умовах страждають діти, які вимушені 

формувати свою особистість в цих несприятливих умовах. 

Окрім цього, з кожним роком кількість розлучень більшає. Зокрема, в 

2018 році Міні'юст зафіксував рекордну кількість розірваних шлюбів у 

порівнянні з попередніми роками. Зокрема, в 2018 році було зафіксовано 53 

860 розірваних шлюбів, в той час як у 2017 році –  33 169 розлучень. 

Зрозуміло, що причин розлучень досить багато, але більшість із них, 

якщо мають особистісний характер, пов’язані з конфліктами в парі, методами 

їх вирішення, а також ставленням кожного з подружжя до відносин та кожної 

з сфер взаємодії. 

Також важливим є те, що хоча багато вчених займаються вивченням сім’ї, 

проте низка важливих питань так і залишається мало дослідженою. У 

більшості праць розглядаються питання особливостей функціонування сімей, 

адаптація та пристосування подружжя один до одного, кризи, що виникають 

на різних етапах подружнього життя, психологічні проблеми сім’ї тощо. 

Найвідоміші праці у цих сферах належать таким вченим: В.А. Волковій, 

В.А. Семиченко, Б.Г. Херсонському, А.М. Обозовій, В.А. Сисенко, 

Р.П. Федоренко, Ю.Є. Альошиній, Т.В. Буленко, С.В. Дворяк, 

С.В. Ковальовому, Н.В. Самоукіній. При цьому темі сімейних конфліктів 

присвячено значно менше робіт. Найвідоміші з них належать 

А.М. Трапезніковій та В. Юстіцкісу.  

Мета та завдання. Метою нашого дослідження є дослідити особливості 

виникнення та протікання подружніх конфліктів, з’ясувати їх основні 

причини виникнення, а основним завданням – аналіз специфіки подружніх 

конфліктів. 

Методи дослідження. Відповідно до мети та завдань використовувались: 

теоретико-методологічний аналіз, класифікація, систематизація наукових 

джерел та тестування за допомогою «Методики діагностики подружніх 

конфліктів» П.В. Левковича та О.Е. Зуськової, спрямованої  на дослідження 

психологічних очікувань шлюбних партнерів як психологічного чинника 

виникнення конфліктів. 

Результати. Для того, щоб глибоко проаналізувати проблему подружніх 

конфліктів, перш за все необхідно дати визначення основним термінам, що 

тісно пов’язані з даною темою та будуть фігурувати у роботі. Серед них такі: 

конфлікт, подружній конфлікт, сім’я, виховання, характер, темперамент. 

Першим потрібно розглянути поняття конфлікту. Якщо говорити 

буквально, то конфлікт – це зіткнення, розбіжність, суперечка, спір. В 

науковій літературі визначень поняття конфлікту є декілька:  

1) конфлікт – це зіткнення протилежних або несумісних інтересів, дій, 

поглядів і цілей окремих осіб, соціальних груп чи спільнот, політичних 

партій, організацій, держав, різних соціальних (політичних, економічних) 

систем (соціополітична інтерпретація);  

https://dt.ua/UKRAINE/do-60-molodih-ukrayinciv-rozluchayutsya-u-pershi-roki-shlyubu-123568_.html
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2) конфлікт – це найбільш гострий спосіб розв’язання суперечностей, які 

виникають у процесі соціальної взаємодії, що полягає у протидії між 

суб’єктами конфлікту та зазвичай супроводжується негативними емоціями 

(соціопсихологічна інтерпретація) (Герасіна, Требін, Воднік, 2012).  

Ще одним із основних та найважливіших термінів нашого дослідження є 

термін «сім’я». Сім’я – це осередок суспільства. Цивілізоване суспільство не 

може обходитися без сім’ї. Спорідненим до поняття «сім’я» є поняття 

«шлюб». Іноді вони можуть замінювати один одного, проте між ними 

існують деякі відмінності. Також потрібно  зазаначити те, що шлюб і сім’я 

виникли в різні історичні періоди.  

Поняття «шлюб» історично змінюється. Це є соціальна форма відносин 

між чоловіком і жінкою, за допомогою якої суспільство впорядковує і 

санкціонує їх статеве життя і встановлює їх подружні і батьківські права та 

обов’язки. А сім’я – це більш складна система відносин, вона об’єднує не 

тільки подружжя, але і їхніх дітей, а також інших родичів. 

Сім’я – це соціальне об’єднання, члени якого пов’язані спільністю 

побуту, взаємною моральною відповідальністю і взаємодопомогою. Ця 

система відносин між чоловіком та дружиною, батьками та дітьми, заснована 

на шлюбі чи кровній спорідненості. В основі сім’ї лежать шлюбні стосунки, в 

яких відображається як біологічна, так і соціальна природа людини, як 

матеріальна, так і духовна сфера соціального життя (Кудрявцев, 1997). 

Особливості сімейних конфліктів найбільш вдало описав 

С. М. Ємельянов. Він вказує на те, що сімейні конфлікти – це протиборство 

між членами сім’ї на основі зіткнення протилежно направлених мотивів і 

поглядів. Сімейні конфлікти мають свої особливості, врахування яких 

необхідне при попередженні і подоланні таких конфліктів:  

1. Сімейні конфлікти відрізняються особливим предметом, специфіка 

якого обумовлена унікальністю сімейних відносин.  

2. Сімейні конфлікти мають різну природу виникнення.  

3. Особливості сімейних конфліктів виявляються в їх динаміці, а також у 

формах протікання.  

4. Ще одна особливість сімейних конфліктів – важкі соціальні наслідки. 

Дуже часто ми можемо спостерігати як вони призводять до різних 

захворювань членів сім’ї, розлучень, виникнення психологічних травм у 

дітей (Ємельянов, 2018).  

Для нашого дослідження буде доречним вказати, що існує класифікація 

сімей за сімейним стажем. Найбільше в цьому нас цікавить сама 

періодизація. Це пов’язано з тим, що за дослідженнями багатьох вчених 

спостерігається, що кількість розлучень коливається в залежності від 

сімейного стажу. 

Доречно зазначити, що класифікації дещо відрізняються. Це 

спровоковано тим, що різні автори орієнтуються на різні події в житті 

подружжя, що, на їх думку сигналізують про переходження на наступний 

період розвитку пари. 
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Наприклад А. Черніков пропонує таку періодизацію: 

1) період залицяння; 

2) фаза проживання подружжя без дітей, від початку спільного 

проживання до народження першої дитини; 

3) експансія – від народження першої дитини до останньої;  

4) фаза стабілізації – стадія зрілого шлюбу; це період виховання дітей, 

який триває до того моменту, коли перша дитина залишає будинок; 

5) фаза, протягом якої всі діти поступово покидають будинок; 

6) фаза, коли один з подружжя залишається один після смерті іншого 

(Чернишов, 2001).  

Найбільшого поширення набула класифікація Б. Картера і 

М. Макголдріка. Вона будується на основі завдань, які потрібно вирішувати 

для досягнення певних цілей, склад сім’ї, перехід з однієї стадії життєвого 

циклу на іншу. За цією періодизацією виділяють такі стадії: 

Стадія 1. Дошлюбний період («час монади»). 

Стадія 2. Укладення шлюбу («час діади»). 

Стадія 3. Сім’я з маленькими дітьми (до підліткового віку). 

Стадія 4. Сім’я з дітьми підліткового віку. 

Стадія 5. Стадія відділення дітей, які набувають статусу дорослості (сім’я 

з дорослими дітьми). 

Стадія 6. Сім’я після відділення дітей (стадія похилого віку і 

старості) (Carter, McGoldrick, 1988). 

В основі періодизацій лежать зміна місця дітей в сімейній структурі та 

реалізація подружжям функцій виховання. Проте останнім часом такий 

підхід все частіше починає піддаватися критиці.
  

Щодо динаміки сімейних конфліктів, то вона характеризується 

класичними етапами (виникнення конфліктної ситуації, усвідомлення 

конфліктної ситуації, відкрите протиборство, розвиток відкритого 

протиборства, вирішення конфлікту й емоційне переживання конфлікту). 

Проте важливою характеристикою тут є підвищена емоційність та швидкість 

протікання кожного з етапів конфлікту. 

Першою виникає латентна фаза, у якій відбувається перехід від 

звичайного спілкування до конфліктного. Цю передконфліктну ситуацію 

можна умовно поділити на три фази розвитку (Обозов, 1990): 

1) виникнення суперечностей з приводу певного об’єкту; зростання 

недовір’я і напруженості; висування односпрямованих або взаємних 

претензій; зменшення контактів і накопичення образ;  

2) прагнення довести правомірність своїх домагань і звинувачення 

супротивника в небажанні вирішувати спірні питання «справедливими 

методами»; замикання на своїх власних стереотипах; поява упередженості і 

неприязні в емоційній сфері;  

3) руйнування нормальної взаємодії; перехід від взаємних звинувачень до 

погроз; зростання агресивності; установка на боротьбу з опонентом.  
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Латентна фаза може існувати дуже довго. Тут відбувається своєрідне 

накипання та накопичування образ. А для подальшого розгортання конфлікту 

потрібен певний поштовх – інцидент. Після цього прагнення опонентів 

можуть бути різними. Вони можуть бажати вирішити конфлікт дійшовши до 

компромісу, або бажати відсторонитись від конфлікту, або ж починається 

відкрите протистояння. 

До відкритих фаз конфлікту належать (Карамушка, 2002): 

1. Демонстративна: перехідна стадія, на якій ще можна припинити 

відкриту боротьбу та вирішити конфлікт іншим способом. 

2. Агресивна: тут виникає бажання зробити гірше іншому. 

3. Банальна: виникає бажання «знищити ворога», при цьому забуваються 

істинні причини конфлікту. 

Найвищою точкою конфлікту є кульмінація, яка відбувається у банальній 

фазі. Після цього ескалація конфлікту припиняється і починається його спад, 

наслідком якого є завершення конфлікту. Важливим тут є вказати, що 

реверсія конфлікту, тобто відновлення до нормального спілкування, 

відбувається у зворотному напрямку. Тобто опоненти мають знову пройти 

стадії конфлікту, від найвищого (де почалась реверсія) до початкового. 

Наприклад: якщо опоненти розпочали відновлення до нормального 

спілкування на агресивній стадії, то перед виходом з конфлікту вони мають 

пройти спочатку демонстративну, а потім латентну фази. Причиною такої 

реверсії є поступове усунення негативних емоцій та «образу ворога», що 

приведе до конструктивного вирішення конфлікту та усунення негативних 

«осадків». 

Що стосовно причин сімейних конфліктів, то С. В. Ковальов, аналізуючи 

специфіку виникнення конфліктів у сім’ї, стверджує, що істинні причини 

конфлікту можуть бути надійно приховані та захищенні в підсвідомості і 

проявлятися на поверхні лише у вигляді прийнятних для Я-концепції мотивів 

(Ковалев, 1988). 

Проте вченим вдалось виділити основні причини сімейних конфліктів, 

серед них: 

 обмеження свободи активності, дій, самовираження членів сім’ї;  

 ненормативна поведінка одного або декількох членів сім’ї;  

 наявність протилежних інтересів, прагнень, обмеженість можливостей 

для задоволення потреби одного з членів сім’ї (з його точки зору); 

 авторитарний, жорсткий тип взаємостосунків, що склалися в сім’ї;  

 наявність важко вирішуваних матеріальних проблем;  

 авторитарне втручання родичів у подружні відносини;  

 сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі і ін. (Буткевич, 2005). 

Загалом, причини можуть бути найрізноманітніші, тому ми зосередимо 

увагу на дослідженні основних класів причин подружніх конфліктів. 

Тут доречним є вказати загальноприйняту класифікацію сімейних 

конфліктів за їх джерелом, що була розроблена С. М. Ємельяновим: 
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1. Цінісні конфлікти, що пов’язані з наявністю протилежних інтересів та 

цінностей.  

2. Позиційні конфлікти, що спровоковані боротьбою подружжя за 

лідерство у сім’ї або ж їх причиною є применшення «Я» одного із подружжя.  

3. Сексуальні конфлікти, що пов’язані з психосексуальною несумісністю 

подружжя.  

4. Емоційні конфлікти, причиною яких є незадоволеність потреб у 

позитивних переживаннях. Зазвичай такі конфлікти швидко розвиваються, 

коли незадоволеність відчуває жінка, а чоловіки, у більшості випадках, довго 

тримають даний конфлікт у латентній фазі.  

5. Конфлікти, що мають господарсько-економічний зміст. Їх причиною є 

відмінність поглядів подружжя щодо ведення домашнього господарства та 

сімейного бюджету (Ємельянов, 2018). 

Для проведення емпіричного дослідження був обраний тест «Методика 

діагностики подружніх конфліктів» П. В. Левковича та О. Е. Зуськової. Вона 

найбільше задовольняє поставлену мету. Суттєвим її мінусом є об’ємність, в 

наслідок якої дослідження потребувало великих часових затрат.  

Загалом було досліджено 12 сімей, але для порівняння результатів у 

нашому дослідженні їх було об’єднано в три групи, що різняться за сімейним 

стажем та наявністю дітей, їх віком: 

1) молоді подружжя без дітей, зі стажем спільного проживання до 5 років;   

2) подружжя з дитиною до підліткового віку та стажем спільного 

проживання від 5 до 10 років; 

3) подружжя з дитиною підліткового віку і старше, що мають стаж 

спільного проживання від 10 років і більше. 

Всі пари різняться не тільки за сімейним стажем, а і за наявністю дітей, 

віком дітей, а також за місцем проживання: пари, що проживають у великому 

місті, пари, що проживають у маленькому місті та пари з сільської 

місцевості. 

Також, дана методика дозволяє не тільки виявити, в яких сферах 

подружньої взаємодії найчастіше спостерігається конфліктна конфронтація, а 

й визначити, яким методом вирішення конфліктів віддає перевагу кожен з 

подружжя та чи задоволені вони своїм шлюбом. 

Після проведення методики виявлено, що в молодих подружжях без дітей 

зі стажем спільного проживання до 5 років, в загальному, і чоловік і дружина 

задоволені поточною ситуацією у всіх сферах. Також виявлено, що чоловік 

виявляє байдужість стосовно питань «хто повинен бути головним у сім’ї» та 

«хто повинен найбільше забезпечувати сімейний бюджет». При цьому і 

чоловік і дружина як спосіб вирішення конфліктів вибирають пояснення та 

компроміс.  

Також виявлено, що подружжя здебільшого задоволені своїм шлюбом, 

хоча жінки, в більшості, вважають, що чоловік не задоволений. 

У подружжях з дитиною до підліткового віку та стажем спільного 

проживання від 5 до 10 років виявлено, що пари здебільшого не вдоволені 
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тим, як вирішується питання «хто у сім’ї головніший та має брати на себе 

відповідальність при вирішенні проблем». Також і чоловік і дружина в усіх 

цих парах вважають, що партнер розмовляє з ним не чемно, грубо або 

агресивно, тому саме ця сфера стає причиною більшості конфліктів. 

Крім того, виявлено, що кожен з подружжя в цій групі вважає, що 

партнер не погоджується з ним у жодній із сфер, має кардинально відмінну 

думку у кожній ситуації. Тому кожен налаштований на конфлікт у будь-якій 

взаємодії. Також жінки вважають, що вони з чоловіком мало спілкуються між 

собою. Це є причинами конфліктів, які розпочинають жінки. Але і чоловік і 

дружина як спосіб вирішення конфліктів вибирають пояснення та компроміс.  

При цьому виявлено, що ці подружні пари задоволені своїм шлюбом, 

проте, в більшості, чоловік вважає, що жінка не задоволена. 

Стосовно групи «подружжя з дитиною підліткового віку і старше, що 

мають стаж спільного проживання від 10 років і більше», то після 

проведення методики виявлено, що ці подружні пари мають конфліктну 

конфронтацію у блоці «культура спілкування». Тобто кожен із них вважає, 

що партнер розмовляє з ним не чемно, грубо або агресивно, тому саме ця 

сфера стає причиною більшості конфліктів. 

Також виявлено, що чоловіку не подобається як у їх парі було вирішено 

питання «хто у сім’ї головніший та хто має брати на себе відповідальність 

при вирішенні проблем». Жінка ж бажає знати більше про загальний стан 

речей, стан чоловіка, його настрої та справи. Це є причиною конфліктів, що 

розпочинає жінка. 

Також виявлено, що і чоловік і дружина, в цих парах, як спосіб вирішення 

конфліктів вибирають пояснення та компроміс. При цьому ці подружні пари 

задоволені своїм шлюбом. 

Аналізуючи результати, ми можемо спостерігати наявність певних 

спільностей. Вони полягають у тому, що в сучасних сім’ях в яких і чоловік і 

дружина задоволені шлюбом, незалежно від сімейного стажу, конфліктна 

взаємодія відбувається здебільшого в таких сферах: голова сім’ї, культура 

спілкування та згода. 

Обговорення. Найбільш прийнятою теорією стосовно причин сімейних 

конфліктів є теорія М. І. Пірена. Першою причиною він вказав те, що один із 

партнерів надто багато чекає від іншого партнера, роблячи його 

відповідальним за особисте щастя. Іншою причиною подружніх конфліктів, 

на його думку є неправильне ставлення до сексуальних потреб у 

подружньому житті. Окрім вказаних М. І. Пірен виділяє ще такі причини, як 

заздрість успіхам партнера в сімейному житті, несерйозне ставлення до 

турбот і проблем партнера та зауваження щодо зовнішньої непривабливості 

чи внутрішньо-особистої порожнечі. 

У нашому досліджені було виявлено, у яких сферах подружнього життя 

сучасних сімей найчастіше виникають конфлікти. Аналогічних досліджень 

описано не було, тому важливо провести глибоке дослідження саме в цьому 

напрямку. 
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Виявлені проблемні сфери подружньої взаємодії дають розуміння того, в 

якому напрямку працювати психологу в окремих сім’ях. Окрім цього 

виявлені спільні сфери, у яких виникає конфліктна взаємодія, вказують на 

загальні соціальні проблеми, що потребують детального розгляду та 

вирішення. 

Висновки. Динаміка сімейних конфліктів характеризується класичними 

етапами (виникнення конфліктної ситуації, усвідомлення конфліктної 

ситуації, відкрите протиборство, розвиток відкритого протиборства, 

вирішення конфлікту й емоційне переживання конфлікту). Проте важливою 

характеристикою тут є підвищена емоційність та швидкість протікання 

кожного з етапів конфлікту. 

Також за результатами дослідження виявлено, що в сучасних сім’ях в 

яких і чоловік і дружина задоволені шлюбом, незалежно від сімейного стажу, 

конфліктна взаємодія відбувається здебільшого в таких сферах: голова сім’ї, 

культура спілкування та згода. При цьому всі подружні пари задоволені 

своїм шлюбом. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що подружній 

конфлікт має свої особливості, що пов’язані з унікальністю сімейних 

відносин. Також можна стверджувати, що динаміка його більш швидка, 

наслідки більш виражені, а опоненти переживають конфлікт більш гостро, 

тому його наслідки можуть бути інколи катастрофічними. 

Якщо ж говорити про причини подружніх конфліктів, то можна 

стверджувати, що основною причиною є прагнення задовольнити власні 

потреби та створити умови для їх задоволення, ігноруючи бажання та 

погляди партнера. Також конфлікт має зазвичай комплекс причин, але їх 

основою є незадоволеність потреб.  

Перспективним вважаємо більш глибоке дослідження причин виникнення 

подружніх конфліктів та особливостей таких конфліктів у представників 

різних меншин та етнічних груп. 
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ПРОЕКТИВНІ ТЕХНІКИ ЯК МЕТОД ВСЕБІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 
Нині у сучасних психологічних дослідженнях використовується низка численних 

методів діагностики особистості. Здебільшого вони направлені на дослідження певної 

специфічної сфери психіки. Але часто перед дослідником стоїть завдання аналізу 

особистості в цілому. В такому випадку, незручним буде використання методів із певною 

специфічною спрямованістю. Доцільним, на разі, стане використання проективних 

технік, які мають змогу надати інформацію не лише одразу про декілька сфер, що 

цікавлять дослідника, а також, про емоційний стан досліджуваного, його переживання 

та неусвідомлювані потяги.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування та емпірична перевірка ефективності 

використання проективних технік у психодіагностичних дослідженнях.  

Методи дослідження: теоретичні – аналіз та узагальнення відповідної психолого-

педагогічної літератури; емпіричні – проективні техніки: «Намалюй людину», «Малюнок 

сімʼї», «Будинок-дерево-людина», «Людина під дощем»,  «Кактус», «Піктограми». 

На основі аналізу наукових джерел, проективні техніки визначаємо, як групу методик 

діагностики особистості, що характеризуються ціліснім  дослідженням респондента, а 

не окремих сфер його психіки. Основні види проективних технік: методики 

структурування, конструювання, інтерпретації, доповнення, катарсису, імпресії та 

графічні методики.  

Під час  емпіричного дослідження було проведено різного роду проективні техніки, 

що дозволило зробити висновок про різнобічність їх діагностичного інструментарію, а 

також доцільність використання для отримання найбільш повної інформації про 

особистість. В ході проведення дослідження нами було одержано інформацію про такі 

дані, як уявлення особистості про себе, рівень тривожності, агресивності, статево-

рольова ідентичність, інтелект, особливості внутрішньо-сімейних відносин, оцінка 

сфери взаємин з навколишнім світом, тип реагування на стресові ситуації, рівень 

самооцінки, емоційно-особистісна сфера, успішність опосередкованого 

запамʼятовування, рівень процесів узагальнення та відволікання. 
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PROJECTIVE TECHNIQUES AS A METHOD OF 

COMPREHENSIVE PERSONAL RESEARCH 

 
Nowadays, a number of numerous methods of personality diagnostics are used in modern 

psychological research. Mostly they are aimed at exploring a specific area of the psyche. But 

often the researcher faces the task of analyzing personality as a whole. In this case, it will be 

inconvenient to use methods with a specific focus. It is advisable to use projective techniques 

that can provide information not only about several areas of interest to the researcher, but also 

about the emotional state of the respondent, his experiences and unconscious trains. 

The purpose of the article is theoretical substantiation and empirical verification of the 

effectiveness of the use of projective techniques in psychodiagnostic research. 

Research methods: theoretical - analysis and generalization of relevant psycho-pedagogical 

literature; empirical - projective techniques: "Draw a human", "Drawing a family", "House-

tree-human", "Human in the rain", "Cactus", "Pictograms". 

Based on the analysis of scientific sources, projective techniques are defined as a group of 

methods of personality diagnostics, characterized by a holistic study of the respondent, rather 

than individual areas of his psyche. The main types of projective techniques are: techniques of 

structuring, constructing, interpreting, supplementing, catharsis, impressions and graphic 

techniques. 

During the empirical study, a variety of projective techniques were conducted, which made 

it possible to conclude on the versatility of their diagnostic tools, as well as the feasibility of 

using them to obtain the most complete information about the individual. We obtained 

information about such data as self-image, level of anxiety, aggression, gender-role identity, 

intelligence, peculiarities of inter-family relations, evaluation of the sphere of relations with the 

outside world, type of response to stressful situations, level self-esteem, emotional and personal 

sphere, success of mediated memorization, level of processes of generalization and distraction. 

Key words: projection, subconscious mind, projective techniques, psychodiagnostic 

research, personality. 

 

Вступ. Під час проведення психодіагностичного дослідження, одним з 

найважливіших етапів є підбір відповідних методів, здійснюючи який, 

дослідник враховує багато факторів. Перевага проективних технік, в 

порівнянні з іншими методами, полягає у їх всебічній направленості та 
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оперативності, адже за допомогою однієї методики дослідник має змогу 

отримати інформацію, для зібрання якої необхідно було використати декілька 

стандартизованих тестів. 

Наукові джерела вказують на використання проективних технік такими 

вченими: А. Фройд, В. Вунд, Ф. Гальтон, Г. Роршах, Л. Франк, З. Фройд та ін.  

Дослідженню питання про місце проективних технік серед 

психодіагностичних методів, також, приділяли увагу Н. О. Головкова, Ю.  Б. 

 Максименко, Н. В. Подвальна, О. М. Скнар, А. А. Фурман, О.  М.  Хлівна, О. 

Г. Шмиглюк та ін. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування та емпірична перевірка 

ефективності використання проективних технік у психодіагностичних 

дослідженнях.  

Методи дослідження: теоретичні – аналіз та узагальнення відповідної 

психолого-педагогічної літератури; емпіричні – проективні техніки: 

«Намалюй людину», «Малюнок сімʼї», «Будинок-дерево-людина», «Людина 

під дощем»,  «Кактус», «Піктограми». 

Експерементальна частина дослідження була організована на базі 

Уманського навчально-виховного комплесу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №10 - медична гімназія» Уманської міської ради Черкаської області. 

Дослідженням було охоплено 25 учнів 8 класу. 

Результати теоретичного дослідження.  
Проективні техніки почали активно використовуватись, коли виникла 

потреба у ґрунтовному та узагальненому аналізі різних сфер та характеристик 

особистості. Одні з перших таких спроб було зроблено В. Вундтом та                            

Ф. Гальтоном, які ввели у практику вже добре відомий у сучасній психології 

метод вільних асоціацій. Власне термін «проективні техніки» був 

запропонований до вжитку 1939 р. Л. Франком. Зостосовувати даний термін 

вчений пропонував до вже існуючих на той час методик ( Асоціативний тест 

К. Юнга, плями Росшарха та ін.) (Максименко, Фурман, 2017).  

Франк не лише ввів до вжитку у психології термін «проективні техніки», а 

й детально вивчав їх, виділяючи спільне та відмінне. На основі здобутків його 

наукових праць маємо сучасну класифікацію проективних технік: 

- конститутивні, суть яких полягає у поєднанні поодиноких зовнішніх 

стимулів у цілісний сюжет, картину (напр. плями Роршаха); 

- конструктивні, спрямовані на створення цілісного сюжету та 

поглибленому аналізі деталей (напр. «Тест світу» М. Ловенфельда); 

- інтерпретаційні, що ґрунтуються на аналізі внутрішніх потягів та 

стимулів досліджуваного (напр. ТАТ); 

- катартичні, що беруть за основу рольове програвання значимих чи 

травмуючих для досліджуваного ситуацій (психодрама Морено); 

- експресивні, що аналізують вибір досліджуваним певних кольорів, форм 

та їх організація у просторі (напр. «Намалюй людину», «Людина під 

дощем»); 
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- імпресивні, що мають на меті аналіз вибору заготовленого завчасно 

стимульного матералу (напр. тест Сонді); 

- адитивні, що базуються на завершенні досліджуваним стимульного 

матеріалу у вигляді речень або певних ситуацій (напр. методика 

«Незавершені речення»); 

- семантичні, що аналізують ставлення досліджуваного до запропонованого 

обʼєкта, як до такого, що має певне значення, або ж навпаки (напр. «Техніка 

репертуарних решіток») (Хлівна, 2012).  

На основі вище наведеного матеріалу, зазначимо, що проективні техніки 

різняться між собою не лише діагностичною інформацією, яку ми отримаємо 

у результаті дослідження, а й за предметом аналізу. Це дозволяє підібрати 

діагностичний інструментарій, що буде максимально доречним у конкретній 

ситуації і по відношенню до кожного з досліджуваних.  

   О.М. Скнар головною перевагою проективних технік визначає 

можливість роботи з малоусвідомлюваними чи зовсім неусвідомлюваними 

думками, інстинктами (Скнар, 2017). 

Якщо порівняємо проективні техніки та стандартизовані тести, то можемо 

зробити висновок, що при відповіді на запитання опитувальника, 

досліджуваний може дещо лукавити, намагатись «показати» себе в кращому 

світлі. Врахуємо, також, що є певні аспекти, які людина не хоче 

усвідомлювати,   тобто, в яких не зізнається навіть сама собі. В такому разі, 

при використанні стандартизованого опитувальника, з’являється шанс 

отримати недостовірний результат. При використанні проективних технік, 

ми, навпаки, ніби «витягаємо» з підсвідомості людини те, чого вона не скаже 

прямо і не вибере, як відповідь на запитання. Досліджуваний не підозрює, 

яку інформацію розкриває, малюючи малюнок чи, наприклад, обираючи 

приємну йому картинку, а отже не має змоги злукавити чи щось приховати. 

    Існує й думка щодо деякого суб’єктивного характеру проективних 

технік. Н. О. Головкова зазначає, що об’єктивності дослідника може завадити 

власний досвід, на який він опиратиметься під час аналізу (Головкова, 2016). 

Але, як вказує Н.В. Подвальна, проективні техніки не лише краще будь-

якого іншого методу «зривають» маски з досліджуваних, а також більш 

позитивно ними сприймаються. Очевидно, що прохання відповідати на 

тестові запитання, яких до того ж досить численна кількість в більшості 

опитувальників, і прохання намалювати людину, тварину чи обрати приємне 

Вам зображення, сприйматимуться зовсім по-різному (Подвальна, 2010). 

Результати емпіричного дослідження. Під час проведення емпіричного 

дослідження було використано такі методики: «Намалюй людину», 

«Малюнок сімʼї», «Будинок-дерево-людина», «Людина під дощем»,  

«Кактус», «Піктограми». 

Головним завданням дослідження було фіксування тих аспектів, про які 

можна  зібрати інформацію за допомогою проективних технік. Крім того, 

враховувалось, на скільки ефективним було б збирати подібну інформацію за 

допомогою стандартизованих опитувальників, анкет та ін. 
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Розглянемо детальніше, які саме дані про досліджуваних були отримані з 

допомогою кожної з методик.  

Методика «Намалюй людину». Проаналізувавши емпіричний матеріал, 

нами було отримано такі дані:  

- більшості досліджуваних (75-100%) характерно: слабкий самоконтроль, 

відчуття внутрішньої слабкості, тривожність; 

- 50-75% досліджуваних характерно: відсутність почуття безпеки, 

прагнення уникати критику, агресивність, фіксація на зовнішності, 

невпевненість, екстравертованість; 

- меншості досліджуваних (25-50%) характерно: завищена самооцінка, 

відчуття внутрішньої напруги, нещирість, ігнорування розумової сфери, 

раннє сексуальне дозрівання, самоповага, бажання сподобатись іншим, 

підозрілість, кокетливість, інтровертованість, чутливість до критики, 

емоційність, здатність до самоконтролю; 

- менш, ніж 25% досліджуваних характерно: пасивність, замкнутість, 

невизнання в собі певних рис чи думок, наявність внутрішніх конфліктів, 

авторитарність, надання великого значення розумовій сфері, норовитість 

характеру, допитливість, почуття провини, пригніченість, скритність, 

неврівноваженість, сплутаність сексуальних ролей. 

Зазначимо, що за допомогою даної методики, ми отримали інформацію 

про  агресивність, тривожність, самооцінку, інтровертованість / 

екстравертованість та багато інших аспектів.  

Методика «Малюнок сімʼї». Під час інтерпретації результатів, нами було 

отримано такі дані: 

- більшості досліджуваних (75-100%) притаманно: міцні та теплі стосунки 

між членами родини, нестійкість, применшення свого значення в родині; 

- 50-70% досліджуваних притаманно: надання батьку винятково статусу, 

впевненість; 

- меншості досліджуваних (25-50%) притаманно: холодність в стосунках 

між досліджуваним та молодшим братом / сестрою, егоцентричність, теплі 

стосунки між батьками, применшення ролі молодшого брата чи сестри в 

родині; 

- менш, ніж 25% досліджуваних притаманно: применшення ролі мами в 

родині, порушення в сфері спілкування, применшення ролі тата в родині, 

надання обом батькам винятково статусу, применшення ролі старшого брата 

чи сестри в родині, надання мамі виняткового статусу в родині, ревнощі до 

одного з батьків (протилежної статі) – Едипів комплекс. 

Щоб зібрати подібного роду інформацію стандартизованими методами, 

необхідно було б провести  щонайменше 2-3 анкетування. До того ж, не про 

всі аспекти стосунків у власній родині досліджувані відкрито вказували б в 

анкеті. 

Методика «Будинок-дерево-людина». За матеріалами згаданої методики, 

маємо відомості: 
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- більшості респондентів (75-100%) характерно: позитивне сприймання 

досліджуваним своєї родини, відчуття незахищеності зацикленість на 

минулому; 

- 50-75% респондентів характерно: екстравертованість, неповага до 

«старшого покоління», агресія; 

- меншості респондентів (25-50%) характерно: інтровертованість, надання 

великого значення ролі родини, негативне сприймання дитиною своєї 

родини, психологічний дискомфорт; 

- менш, ніж 25% респондентів характерно: страх майбутнього, бажання 

«позбутися» минулого, мрійливість, скритність.  

Інтерпретація даної методики дає змогу говорити про ставлення 

досліджуваного до власної персони, до свого «коріння», тобто родини, а 

також те, як він має ставлення до соціуму і як себе у ньому почуває. До того 

ж, у певної частини респондентів висвітлилась інформація про деяку 

«зацикленість» на минулому та надмірні переживання стосовно майбутнього, 

що без використання вище згаданої техніки, могло б бути виявлене лише 

після детальної бесіди із психологом, умови та час для якої не завжди наявні.  

Методика «Людина під дощем». Основною метою даної методики є 

аналіз дій та реакцій людини на стресову ситуацію. Крім того, можемо 

відмітити усі ті аспекти, що згадувались при інтерпретації методики 

«Намалюй людину», а ще порівняти, як змінюється психічний стан та 

поведінка досліджуваного в стресовій ситуації. За представленою методикою 

отримали наступні результати: 

- більшості досліджуваних (75-100%)  в стресовій ситуації характерно: 

пригніченість, відчуття незахищеності; 

- 50-75% досліджуваним характерно: ігнорування стереотипів, важке 

сприймання неприємностей; 

- меншості досліджуваних (50-25%) характерно: залежність від матері, 

погана адаптивність, тривожність, внутрішня неврівноваженість; 

- менш, ніж 25% досліджуваних характерно: легке сприймання 

неприємностей, внутрішня врівноваженість, страх майбутнього, зацикленість 

на минулому, впертість. 

Як бачимо, переважна більшість респондентів, що взяли участь у нашому 

дослідженні, важко переживають неприємності та стресові ситуації. 

Методика «Кактус».  

За результатами згаданої методики, маємо таку інформацію про 

респондентів: 

- більшості з них (75-100%) характерна агресивність, про що свідчить 

кактус «з ніг до голови» озброєний голками. До того ж, голки були сильно 

наведені, отже той, хто малював хотів зробити на них акцент. Навіть для 

кактуса це занадто ворожий образ. 

- 50-75% респондентів характерно: імпульсивність, невпевненість, 

егоцентризим, скритність, життєрадісність, оптимізм; 
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- меншості респондентів (25-50%) характерно: екстравертованість, 

тривожність, відчуття незахищеності, ворожість, бажання створити родину; 

- менш, ніж 25% респондентів характерна незалежність. 

Вказана методика дає уявлення про характер особистості в цілому та її 

емоційний стан на даний момент. 

Методика «Піктограми». Стимульний матеріал даної методики дозволяє 

не лише оцінити опосередковане запамʼятовування, а й зробити висновки про 

рівень творчості мислення. Результати респондентів нашого дослідження 

мають наступний вигляд: 

- 30%  – низький рівень запамʼятовування, мислення стандартне; 

- 10% – низький рівень запамʼятовування, мислення творче; 

- 40% – високий рівень запамʼятовування, мислення стандартне; 

- 20% – високий рівень запамʼятовування, мислення творче. 

Поєднання в одній методиці аналіз здатності до опосередкованого 

запамʼятовування та творчості мислення говорить, звісно ж, про її 

ефективність.  

Висновки. Аналіз та узагальнення наукових джерел  виділити головні 

ознаки проективних технік – невизначеність стимульного матеріалу та 

відсутність конкретної спрямованості. Проективні техніки активно 

використовували вчені ще на початку ХХ ст. Тоді ж було визначено основні 

їх види: конститутивні, конструктивні, інтерпретаційні, експресивні, 

імпресивні, семантичні, катартичні, адитивні. 

Перевагами проективних технік є їх різнобічна направленість та 

можливість роботи з неусвідомленими аспектами психіки. Такий метод 

дослідження може бути корисним у тому випадку, коли необхідно зібрати 

найбільш повну інформацію про людину, або ж таку, про яку вона не заявить 

«на пряму». Істотною перевагою являється й той факт, що досліджувані, 

зазвичай, більш позитивно сприймають проективні техніки, ніж проходження 

тестування чи заповнення анкети. Тому як, у такому випадку, у людини 

немає відчуття, що її «досліджують», вона відкриває найпотаємніші сторони 

своєї свідомості, не говорячи про це на пряму і не відчуваючи відповідного 

дискомфорту. 

Недоліком може стати вплив особистого досвіду та настрою дослідника 

на інтерпретацію результатів. Хоча поширені у психології проективні техніки 

мають вже відому інтерпретацію, не можна не зважати на те, що це не є така 

чітка і обʼєктивна інструкція як у стандартизованих методиках. 

Результати емпіричного дослідження демонструють значну кількість 

інформації, яку ми мали змогу отримати при використанні проективних 

технік. У  більшості випадків результати, отримані за допомогою однієї 

проективної методики висвітлили ті аспекти, про які ми могли б робити 

висновки, провівши щонайменше кілька стандартизованих тестувань. Деяку 

інформацію, отриману під час інтерпретації стимульного матеріалу, 

проведених нами методик, отримати за допомогою інших методів є взагалі 

неможливим. 
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На нашу думку, результати емпіричного дослідження доводять 

доцільність використання проективних технік та їх ефективність при зборі 

інформації про досліджуваного.  

Перспективи подальших досліджень бачимо у виділенні конкретних 

випадків, коли найефективнішим буде саме метод проективних технік. А 

 також   експериментальне дослідження впливу особистості дослідника на 

інтерпретацію результатів проективних технік. 
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СПЕЦИФІКА ПРОЯВУ КОМУНІКАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ 

ГОТОВНОСТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ 

 У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ  

 
 У статті висвітлено теоретичне та емпіричне дослідження особливостей прояву 

комунікативного компоненту; визначення критеріїв та рівнів сформованості 

комунікативного компоненту готовності до здійснення професійної кар’єри у студентів-

психологів, як майбутніх представників своєї професії. 

Проаналізовано основні підходи до вивчення комунікативного компоненту 

готовності. Визначено критерії оцінки, а саме: соціальний інтелект, комунікативна 

компетентність та емпатія.  

Для досягнення поставленої мети були використані загальнонаукові теоретичних та 

емпіричні методи та методики, серед яких: теоретичні методи: аналіз, порівняння, 

систематизація й узагальнення даних з проблеми дослідження; емпіричні методи: 

спостереження, бесіда, методика «Шкала емоційного відгуку» (автори А. А. Меграбян, 

М. С. Епштейн), методика «Діагностика комунікативної толерантності» (за В. В. 

Бойко), методика «Діагностика мотиваційних орієнтацій в міжособистісних 

комунікаціях» (автори І. Д. Ладанов, В. О. Уразаєва), методика «Соціальний інтелект» 

(Дж. Гілфорд). 

У ході дослідження було виявлено, що серед студентів-психологів є особи, по своїх 

комунікативних особливостях не відповідають професійним вимогам.  

Ключові слова: професійна готовність; психологічна готовність до здійснення 

кар’єри; готовність студентів-психологів;комунікативний компонент; комунікативна 

компетентність; соціальний інтелект; емпатія. 
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SPECIFICITY OF EXPRESSION OF THE COMMUNICATIVE 

COMPONENT OF READY FOR PROFFESIONAL CAREER  

OUT IN STUDENTS-PSYCHOLOGISTS 

 
The article deals with theoretical and empirical study of features of manifestation of 

communicative component; defining the criteria and levels of formation of the communicative 

component of the readiness for a professional career in psychology students as future 

representatives of their profession. 
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The basic approaches to the study of the communicative component of readiness are 

analyzed. Assessment criteria are define: social intelligence, communicative competence and 

empathy. 

In order to achieve this goal, general scientific theoretical and empirical methods and 

methods were used, among them: theoretical methods: analysis, comparison, systematization 

and generalization of data on the research problem; empirical methods: observation, 

conversation, methodology «Scale of emotional response» (authors A. Megrabyan, M. Epstein), 

technique "Diagnosis of communicative tolerance" (by V. Boyko), technique «Diagnosis of 

motivational orientations in interpersonal communications» (authors I. Ladanov, V. Urazayev), 

the technique «Social Intellect»(J. Guilford). 

Respondents reported: by the criterion «empathy» - the predominance of high level of 

development; according to the criterion «communicative competence» - average level 

dominance; by criterion «social intelligence» - medium and below average level of development. 

The results of the study suggest that it is necessary to increase the level of development of 

the communicative component of the readiness for professional career in psychology students. 

Particular attention should be paid to the development of social intelligence and communicative 

competence of future specialists in this field. 

Keywords: professional readiness; psychological readiness for a career; readiness of 

psychology students; communicative component; communicative competence; social 

intelligence; empathy. 

 

Вступ. Важливим напрямком професійної підготовки студентів є їхня 

підготовка до здійснення майбутньої професійної кар’єри. Одним із 

важливих чинників здійснення такої підготовки виступає формування у 

студентів готовності до здійснення професійної кар’єри. В Україні проблема 

фахової підготовки психологів найбільшої актуальності набула останнім 

часом, оскільки з’явилися предметні сфери, де необхідна допомога 

кваліфікованих психологів-професіоналів. Поняття кар’єри психологів має 

специфічний характер, тому що основне просування у цій сфері полягає не у 

підйомі посадовими сходами, а у рості кваліфікації.  

Професійна діяльність психолога відрізняється особливою 

відповідальністю. Вона пов’язана з пізнанням індивідуальних особливостей 

людей, їх глибоких внутрішніх переживань, станів та вимагає не лише 

відповідної освіти, але і високої професійної майстерності та особистісного 

розвитку. Помилки у роботі психолога можуть завдати непоправної шкоди 

окремим людям, сім'ям, колективам та авторитету самої психології. 

Значну увагу при формуванні готовності до здійснення професійної 

кар’єри варто приділяти питанням розвитку комунікативних вмінь та 

навичок в процесі фахової підготовки спеціаліста сфери «людина-людини» та 

виявленню умов, що визначають цей розвиток. У зв’язку з цим, за даними 

американського дослідника Д. Гоулмена, комунікативна компетентність 

включається роботодавцями у базову компетентність, нарівні з спеціальними 

знаннями та досвідом. 

Підґрунтям у вирішенні проблеми підготовки майбутніх психологів до 

професійної комунікації є філософські та психологічні концепції спілкування. 

Методологічні проблеми комунікативної компетентності загалом і 
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спілкування зокрема у своїх дослідженнях розкривають К.О. Абульханова-

Славська, Г.М. Андрєєва, О.О. Бодальов, Л.П. Буєва, М.С. Каган, 

С.Д. Максименко, О.М. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, Б.Д. Паригін та ін. Різні 

сторони професійного спілкування розглядаються у працях  В.М. Галузяка, 

А.Б. Добровича, М.М. Заброцького, Я.Л. Коломінського, М.Н. Корнєва,                 

О.В. Киричука, С.О. Мусатова, В.А. Семиченко, Л.Е. Орбан-Лембрик,                  

Т.М. Титаренко, Т.С. Яценко. Психолого-педагогічні умови та засоби 

розвитку комунікативного потенціалу особистості вивчали науковці                     

О.О. Вербицький, Ю.М. Ємельянов, В.В. Каплінський, М.О. Коць,                         

Л.А. Петровська, С.В. Петрушін та ін. Окремі сторони процесу розвитку 

комунікативних вмінь та навичок майбутніх психологів аналізуються в 

роботах Л.В. Долинської, М.В. Шевченко, Л.Г. Терлецької, Н.В. Чепелєвої, 

Т.І. Федотюк, Л.І. Уманець та інших дослідників.  

Мета, завдання. Головною метою цієї роботи є теоретичне та емпіричне 

дослідження особливостей прояву комунікативного компоненту; визначення 

критеріїв та рівнів сформованості комунікативного компоненту 

психологічної готовності у студентів психологів, як майбутніх представників 

своєї професії. 

Методи. Для досягнення поставленої мети були використані 

загальнонаукові теоретичних та емпіричні методи та методики, серед яких: 

теоретичні методи: аналіз, порівняння, систематизація й узагальнення даних 

з проблеми дослідження; емпіричні методи: спостереження, бесіда, методика 

«Шкала емоційного відгуку» (автори А.А. Меграбян, М.С. Епштейн), 

методика «Діагностика комунікативної толерантності» (за В.В. Бойко), 

методика «Діагностика мотиваційних орієнтацій в міжособистісних 

комунікаціях» (автори І.Д. Ладанов, В.О. Уразаєва), методика «Соціальний 

інтелект» (Дж. Гілфорд). 

Результати. З необхідністю визначення специфіки прояву та 

вимірювання рівня розвитку комунікативного компоненту готовності 

студентів-психологів до здійснення професійної кар’єри в якісно-кількісних 

характеристиках, виникає потреба виділити критерії оцінки. Система 

міжнародних стандартів ISO визначає критерій як міру відбиття цілісності 

властивостей об’єкта, що забезпечує його існування. У нашому дослідженні 

під критерієм ми розуміємо основну ознаку (одну чи кілька), на основі якої 

передбачається оцінювання і порівняння рівня розвитку досліджуваного 

компоненту у респондентів.  

Спілкування є важливим та необхідним соціально-психологічним 

аспектом організації навчальної та професійної діяльності. Спілкування має 

велике значення у формуванні комунікативної культури та комунікативної 

компетентності, які впливають на розвиток психологічної культури і культури 

поведінки майбутніх фахівців (Клюєв, 2002). 

Враховуючи специфічність професійної діяльності психолога, дослідники 

виділяють психологічну компетентність як один із параметрів професіограми 

спеціаліста, визначаючи компетентність як особливий тип організації 
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предметно-специфічних знань, що дає змогу приймати ефективні рішення у 

відповідній галузі діяльності (Холодна, 1996). У працях психологів 

розглядаються окремі сторони компетентності: компетентність у спілкуванні, 

інтелектуальна компетентність тощо (Пов’янкель, 1998; Чепелева, 1998). 

Варто зазначити, що практичному психологу на відміну від, наприклад, 

традиційного педагога, недостатньо володіти матеріалом (знаннями) і 

методикою його передачі. Специфіка професії вимагає додаткових видів 

компетентності, таких як комунікативна компетентність, тобто розвиненість 

комунікативних навичок (вербальних та невербальних), здатність 

вибудовувати свою поведінку в залежності від групових процесів. 

Ефективність професійної діяльності (зокрема психоконсультування, 

психотерапії, психокорекції) значною мірою залежить від умінь психолога 

спілкуватися з клієнтом, що передбачає інтерес до людей, їхнього способу 

життя, думок, емоцій, почуттів, вміння обирати правильні слова й тон, для 

встановлення необхідного контакту, вміння слухати, терпіння і тд. 

У процесі спілкування психолог визначає як зміни в поведінці людини, 

так і впливи на цю поведінку, здійснює соціальну фасилітацію, підтримку, 

допомогу клієнту, що особливо важливо для психолога-практика. Люди, які 

мають високі показники у соціальній фасилітації, схильні і мають здібності 

до роботи в сфері практичної психології (Дуткевич, 2005). 

Комунікативна компетентність психолога розглядається як компонент 

його професійного портрету. На думку багатьох науковців, комунікативна 

компетентність є ядром професіоналізму психолога. 

Теоретичний аналіз наукових джерел показав, що важливими 

детермінантами розвитку комунікативної компетентності виступають такі 

особистісні якості психолога: емпатійність, самоконтроль, саморегуляція у 

спілкуванні, гуманність, толерантність, уміння слухати, низький рівень 

агресивності та конфліктності, експресивно-мовні, соціально-перцептивні 

фактори, уміння і навички організації взаємодії людей. 

Психологи В. П. Захаров та Н.Ю. Хрящева називають такі фактори 

комунікативної компетентності у спілкуванні: знання в галузі психології 

особистості, групи, спілкування; вміння та навички спілкування; корекція і 

розвиток установок, необхідних для успішного спілкування; здатність 

адекватно, повно сприймати і оцінювати себе та інших людей, а також 

взаємини, що виникають між людьми; корекція та розвиток системи ставлень 

особистості до проблем і ситуацій, які виникають у процесі спілкування 

(Захарова, 1989). 

Ряд науковців  (Амінов, 2005; Петровська, 1989) розглядають 

комунікативну компетентність в контексті соціально-психологічної 

компетентності. Так, А.М. Сухов, А.О. Деркач розуміють комунікативну 

компетентність в двох аспектах: як емпатійну якість та як вільне володіння 

вербальними і невербальними засобами спілкування. 

Т.І. Єрмаков, розглядаючи комунікативну компетентність психолога, 

робить висновок, що вона включає здібності фахівця ефективно взаємодіяти з 
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людьми, вміння орієнтуватись в соціальних ситуаціях, розпізнавати емоційні 

стани та особистісні особливості, обирати адекватні способи спілкування та 

реалізовувати їх (Єрмаков, 2002). 

Як зазначає Н.В. Чепелева, комунікативна компетентність передбачає не 

лише вміння психолога вести діалог з клієнтом, а й орієнтацію на партнера як 

рівноправного суб'єкта спілкування. Це активна взаємодія, взаєморозуміння, 

діалог психолога та клієнта. Діалог є найціннішим засобом діяльності 

психолога, а діалогізм - однією з найважливіших його професійних якістей 

(Чепелева, 1999). Ознакою діалогічної особистості є подолання домінант, що 

забезпечує відкритість іншому, спрямованість своєї свідомості на розуміння 

«Я-іншого». 

Ю.М. Ємельянов визначає комунікативну компетентність як здатність 

особистості до орієнтації в ситуаціях спілкування. Автор акцентує увагу на 

тому, що ця якість передбачає соціально-психологічне навчання та 

набувається в соціальному аспекті. Основним чинником її розвитку є  досвід 

людини, її загальна ерудиція та певні здібності. 

   Т.О. Вольфорська розглядає комунікативну компетентність як рівень 

сформованості особистого досвіду, який допомагає людині у межах власних 

здібностей та соціального статусу успішно функціонувати в суспільстві 

(Вольфорська, 1998). 

   Ю.М. Ємельянов та О.В. Прозорова до структури комунікативної 

компетентності включають: безпосередні дії в акті комунікації (вміння, 

навички спілкування) та знання про закономірності спілкування 

(комунікативні властивості власні та інших). 

Феномен професійно-комунікативної компетентності фахівців також 

розглядається в роботах дослідників. Науковці включають до цього поняття 

потребу у спілкуванні, інтенсивність та ширину кола спілкування, вміння 

говорити, слухати, переконувати та ставитись з повагою до думки та позицій 

інших; особливості емоційного відгуку на інформацію, отриману від 

партнера та його особистість; вміння адекватно оцінювати та контролювати 

самого себе в процесі спілкування. 

Зважаючи на специфіку роботи психолога та на те, що в процесі 

спілкування з клієнтом фахівець має не лише володіти та використовувати 

навички спілкування, а і розуміти та розпізнавати стан іншого, важливим 

критерієм визначення його готовності до професійної кар’єри також є 

соціальний інтелект. Високий рівень соціального інтелекту забезпечує 

професіоналу максимум інформації про поведінку інших людей та 

соціальних груп, здатність успішно прогнозувати їх реакції в певних 

ситуаціях. 

Соціальний інтелект як психологічна характеристика особистості 

становить основну складову її професійно важливих якостей та розглядається 

в роботах багатьох дослідників. 

Вивчення соціального інтелекту в структурі професійно значущих якостей 

психолога також  була предметом окремих досліджень вчених. Н.А. Амінов 
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та М.В. Молоканов провідним показником готовності до діяльності в сфері 

психології та загалом до роботи з людьми, визначили саме соціальний 

інтелект. Високий рівень розвитку соціального інтелекту автори вважали 

важливим для успішності психолога в професійній діяльності (Амінов, 1992). 

Дослідження Л.О. Ляховець показали, що практичні психологи з високим 

рівнем соціального інтелекту чутливі до характеру соціальних взаємин у 

комунікативному плані, здатні опановувати й успішно застосовувати широкий 

спектр соціальних ролей, активно співпрацюють у сфері соціальної взаємодії, 

вирізняються високим рівнем контролю власної поведінки, емоційною 

саморегуляцією, точністю розрізнення експресивної поведінки.  

Психологи з високим рівнем соціального інтелекту демонструють 

егоцентричну спрямованість особистості, яка полягає у високій вимогливості 

до себе та оточуючих. Практичні психологи з низьким рівнем соціального 

інтелекту у комунікативній діяльності тривожні, особливо у випадках загрози 

їх професійному статусу. Вони схильні застосовувати агресивно-підозрілий 

стиль міжособистісної взаємодії, емоційно нестабільні, підозрілі. 

Спрямування особистості у цих психологів індивідуалістичне – поєднання 

гуманістичного та егоцентричного стилів з явною перевагою другого з них 

(Баширов, 2006). 

Дж. Гільфорд трактує соціальний інтелект як «інтегральну інтелектуальну 

здатність, що визначає успішність спілкування та соціальної адаптації». 

Дослідник зазначає, що ця здатність ґрунтується на пізнанні людської 

поведінки і містить такі складові, як здатність передбачати наслідки 

поведінки людей у певній ситуації; здатність виділення загальних істотних 

ознак в різних невербальних реакціях людини; здатність розуміти зміни 

значення схожих вербальних реакцій людини; здатність розуміти логіку 

розвитку ситуації взаємодії, значення поведінки людей у цих ситуаціях 

(Гілфорд, 1968). 

Отож, для визначення специфіки прояву та діагностики рівня розвитку 

комунікативного компоненту готовності студентів-психологів до здійснення 

майбутньої професійної кар’єри, нами було виділено наступні критерії: 

соціальний інтелект, комунікативна компетентність, емпатійні здібності.  

Емпіричне дослідження проводилось в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини. В дослідженні взяли участь 

55 студентів 1-5 курсів, які навчаються за спеціальністю Психологія.  

Проаналізуємо розвиток критерію «емпатійні здібності».  Досліджень 

значення емпатії в професійній діяльності психолога небагато, тому ця тема є 

актуальною в психологічній науці. с. Ми провели дослідження емпатійних 

здібностей у студентів-психологів 1-5 курсу за допомогою методики «Шкала 

емоційного відгуку» А.А. Меграбяна та М.С. Епштейна. Порівняємо 

результати (діаграма 1). 
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Діаграма 1 

 
Нами виявлено, що у студентів-психологів низький рівень емпатійних 

здібностей складає всього  5% досліджуваних; у студентів 2 курсу - 3%; у 

студентів 3-5 курсу низького рівня виявлено не було у жодного респондента. 

Середній рівень студентів 1 курсу показали 60% студентів; серед студентів 2 

курсу 50,9%; у респондентів 3 курсу - 50%; 4 курсу - 32,2%; 5 курсу - 20%.  

Високий рівень емпатії теж репрезентований великою кількістю 

досліджуваних:  1 курс - 35%; 2 курс - 46,1%; 3 курс - 50%; 4 курс - 66,8%; 5 

курс -80 %. 

Бачимо, що рівень розвитку емпатії у респондентів збільшується 

відповідно до курсу навчання. Можемо припустити, що за час навчання 

емпатійні здібності студентів-психологів систематично формуються завдяки 

психолого- педагогічним засобам навчально-виховного процесу, а також за 

допомогою самовиховання, саморозвитку студентів шляхом усвідомлення 

значення емпатійних здібностей у власній професійній діяльності.  

Наступним було досліджено такий компонент готовності до здійснення 

професійної кар’єри як комунікативна компетентність студентів-психологів. 

Досліджували цей компонент за допомогою методики «Діагностика 

комунікативної толерантності» за В.В. Бойко та методика «Діагностика 

мотиваційних орієнтацій в міжособистісних комунікаціях» (автори І.Д. 

Ладанов, В.О. Уразаєва). Динаміку розвитку можна побачити в діаграмі 

(діаграма 2). 
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Діаграма 2 

 
Нами виявлено, що у студентів-психологів 1 курсу низький рівень 

розвитку комунікативної компетентності складає  21% досліджуваних; у 

студентів 2 курсу – 18,8%; у студентів 3 курсу – 15%; у студентів 4 курсу -

10%; 5 курсу - 8,7% респондентів. У найбільшої кількості студентів 

зафіксовано середній рівень розвитку цього показника, а саме: 1 курс - 

58,4%; 2 курс -56, 2%; 3 курс - 51%; 4 курс -51,9%; 5 курс - 8,7%. Високий 

рівень репрезентований такою кількістю досліджуваних:  1 курс – 20,6%; 2 

курс - 25%; 3 курс - 34%; 4 курс – 38,1%; 5 курс -50%. 

Аналіз за блоками методики «Діагностика комунікативної толерантності» 

за В. В. Бойко показав, що найбільші труднощі у студентів-психологів 

виникають з такими проявами як: прагнення переробити партнера по 

спілкуванню, перевиховати його; прагнення підлаштувати учасників 

комунікації під себе та невміння пробачати помилки інших.  

Також ми продіагностували розвиток соціального інтелекту у студентів-

психологів за допомогою методики «Соціальний інтелект» Дж. Гілфорда. 

Методика спрямована на виявлення у людини рівня розуміння 

комунікативної поведінки оточуючих. Вона містить у собі субтести, які 

оцінюють рівень вербальних та невербальних показників особистості. 

Перший субтест «Історії із завершенням» допомагає визначити рівень 

розвитку здібності передбачити майбутній хід подій, спираючись на наявну 

поточну інформацію («пізнання результатів поведінки»).  Другий субтест 

«Групи експресії» оцінює здібність розуміти загальну картину, 

проаналізувавши окремі деталі та ситуаційну інформацію («пізнання класів 

поведінки»). Третій субтест «Вербальна експресія» визначає здібність 

розуміти однакові вербальні прояви у різних ситуаційних контекстах, вміння 

їх адекватно сприймати та інтерпретувати («пізнання перетворень 

поведінки»). Четвертий субтест «Історії з доповненням» дає можливість  
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виміряти вміння розуміти логічний хід подій та сенс поведінки людей у 

конкретних ситуаціях («пізнання систем поведінки»). 

Загальний  рівень розвитку соціального інтелекту у студентів психологів 

1-5 курсу ми відобразили у таблиці (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Низьки

й рівень  

18,3% 15% 13,5% 11% 8% 

Нижче 

середнього 

25,5% 20% 15% 12,1% 9% 

Середні

й рівень 

35,1% 35, 7% 38,5 40,4% 44% 

Вище 

середнього 

14% 17% 19% 21% 22% 

Високи

й 

8% 12, 3% 14% 15,5% 17% 

 

Аналіз результатів дослідження критерію «соціальний інтелект» виявив 

домінування у респондентів середнього та вище середнього рівня розвитку. 

Особи з такими рівнями в достатній мірі здатні отримати максимум 

інформації про поведінку людей, розуміти мову невербального спілкування, 

висловлювати точні судження про людей та прогнозувати їх реакції в певних 

обставинах.  

Обговорення. За результатами дослідження можна зробити висновок, у 

розвитку комунікативного компоненту готовності до здійснення професійної 

кар’єри студентів-психологів можна виділити, як позитивні, так і негативні 

аспекти. 

До позитивних аспектів варто віднести розвиток емпатійних здібностей. 

У студентів 1-5 курсів переважає високий рівень розвитку цього критерію, 

що дуже важливо для представників професій «людина-людина» загалом та 

психологів зокрема. Емпатія включає здатність емоційно реагувати на 

переживання іншої людини, здатність розпізнавати емоційний стан іншого і 

подумки переносити себе в думки, почуття і дії іншої людини, здатність 

використовувати способи взаємодії, що полегшують страждання іншої 

людини.  

Також до позитивних аспектів можна віднести розвиток комунікативної 

компетентності майбутніх психологів. У студентів-психологів переважає 

середній рівень розвитку цього критерію. Це означає, що у респондентів в 

достатній мірі розвинені комунікативні вміння та навички, комунікативна 

толерантність, наявний діалогізм.  

Разом з тим, було виділено ряд негативних аспектів. Сюди відносимо 

рівень розвитку соціального інтелекту майбутніх психологів. У більшості 
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респондентів зафіксовано середній та нижче середнього рівень. Це свідчить 

про те, що студенти розуміють почуття та думки людей, аналізуючи їх 

невербальні сигнали, та можуть прогнозувати майбутню поведінку 

співрозмовника, але інколи допускають помилки при аналізуванні проявів 

невербального спілкування. Для майбутніх психологів важливо мати високий 

рівень розвитку соціального інтелекту, адже особи з низьким рівнем можуть 

відчувати труднощі в розумінні та прогнозуванні поведінки людей, що 

ускладнює взаємовідносини. А це неприпустимо для здійснення кар’єри 

психолога.  

Варто також зазначити, що низький рівень соціального інтелекту може в 

певній мірі компенсуватись іншими психологічними характеристиками 

(наприклад, розвиненою емпатією, комунікативними навичками), а також 

може бути скоректований шляхом активного соціально-психологічного 

навчання.  

Результати дослідження дають підстави стверджувати, що необхідно 

підвищувати рівень розвитку комунікативного компоненту готовності до 

здійснення професійної кар’єри у студентів-психологів. Особливу увагу 

варто звертати на розвиток соціального інтелекту та комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців цієї сфери.   

Висновки. Враховуючи специфічність професійної діяльності психолога, 

дослідники виділяють розвиток комунікативного компоненту його готовності 

як один із параметрів професіограми спеціаліста. Ефективність професійної 

діяльності (зокрема психоконсультування, психотерапії, психокорекції) 

значною мірою залежить від умінь психолога спілкуватися з клієнтом, що 

передбачає інтерес до людей, їхнього способу життя, думок, емоцій, 

почуттів, вміння обирати правильні слова й тон, для встановлення 

необхідного контакту, вміння слухати, терпіння і тд.  

Нами було виділено критерії розвитку комунікативного компоненту 

готовності студентів-психологів до здійснення професійної кар’єри: 

соціальний інтелект, комунікативна компетентність та емпатія.  

У респондентів зафіксовано: за критерієм «емпатія» - переважання 

високого рівня розвитку; за критерієм «комунікативна компетентність» - 

переважання середнього рівня; за критерієм «соціальний інтелект» - середній 

та нижче середнього рівень розвитку.  

Результати дослідження дають підстави стверджувати, що необхідно 

підвищувати рівень розвитку комунікативного компоненту готовності до 

здійснення професійної кар’єри у студентів-психологів. Особливу увагу 

варто звертати на розвиток соціального інтелекту та комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців цієї сфери.   
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОТРАВМ ОСОБИСТОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

КОРЕКЦІЇ У ФОРМАТІ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТРЕАПІЇ  

 
В статті представлено дослідження психотравм особистості та шляхи їх корекції 

методом позитивної психотерапії Н. Пезешкіана. Розглянуто трактування поняття 

психотравма в наукових джерелах. Викладено основні теоретико-методологічні підходи 

позитивної психотерапії до роботи з наслідками  психотравми особистості. Визначено 

основні складові методу позитивної психотерапії.  Окреслено алгоритм роботи психолога 

з клієнтом, який пережив психотравмуючу подію. Представлено результати 

експериментального дослідження психотравм особистості з використанням 

психодіагностичних методик: «Список макроподій» Н. Пезешкіана; опитувальник «Рівень 

суб’єктивного контролю» Дж. Роттера. Розкрито поняття посттравматичного 

стресового зростання, та виділено три напрями позитивних змін учасників 

експериментального дослідження (мобілізація прихованих можливостей, зміцнення 

значущих взаємин, зміна життєвої філософії людини). Наголошено, що найбільш 

конструктивною та бажаною лінією розвитку у психологічному стані учасників, що 

пережили психологічну травму виступають: актуалізація потреби до позитивних змін в 

найближчому майбутньому, чітке планування на короткостроковий термін з 

врахуванням власних сил та можливостей. Представлено соціально-психологічний 

тренінг «Крізь випробування до зростання», який направлений на оптимізацію 

використання внутрішніх ресурсів учасників для подолання ними пережитої психологічної 

травми та успішної особистісної, професійної реадаптації. Викладно результати 

експериментального дослідження змін учасників, після проходження тренінгу. 

Встановлено, що в учасників тренінгу відбулася актуалізація потреби до позитивних змін 

в найближчому майбутньому, чітке планування своєї діяльності; зазнав змін рівень 

суб’єктивного контролю; змінилося ставлення по відношенню до негативних подій і 

ситуацій; збільшилося почуття відповідальності за події сімейного життя та стосунки 

з партнерами. 

Ключові слова: психотравма, позитивна психотерапія, соціально-психологічний 

тренінг, корекція.  
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RESEARCH OF PSYCHOTRAWM PERSONALITIES  

AND THEIR WAYS OF CORRECTION  

IN THE POSITIVE PSYCHOTREAPY FORMAT 

 
The article presents the study of personality traumas and ways of their correction by the 

method of positive psychotherapy of N. Peszkian. The interpretation of the concept of 

psychotrauma in scientific sources is considered. The basic theoretical and methodological 

approaches of positive psychotherapy to work with the consequences of personality trauma are 

outlined. The main components of the method of positive psychotherapy are determined. The 

algorithm of work of the psychologist with the client who survived the psycho-traumatic event is 

outlined. The results of an experimental study of personality trauma using psychodiagnostic 

techniques are presented: "List of macropodia" by N. Peseshkian; J. Rotter's Subjective Control 

Questionnaire. The concept of post-traumatic stress growth is revealed, and three directions of 

positive changes in the participants of the experimental study (mobilization of hidden 

opportunities, strengthening of meaningful relationships, change of human life philosophy) are 

highlighted. It was emphasized that the most constructive and desirable line of development in 

the psychological state of participants who have experienced psychological trauma are: 

actualization of the need for positive change in the near future, clear planning for the short term, 

taking into account their own strengths and capabilities. The social-psychological training 

“Through the test for growth” is presented, which is aimed at optimizing the use of internal 

resources of participants for overcoming their traumatic psychological trauma and successful 

personal, professional readaptation. The results of the experimental study of the changes of 

participants after the training have been outlined. It is established that the participants of the 

training updated the need for positive changes in the near future, clear planning of their 

activities; subjective control has changed; changed attitudes towards negative events and 

situations; increased sense of responsibility for family life events and relationships with 

partners. 

Keywords: psychotrauma, positive psychotherapy, socio-psychological training, correction. 

 

Вступ. При сучасному ритмі життя людина постійно стикається з різними 

психологічно зарядженими подіями, які впливають на неї. Серед них 

трапляються такі приголомшливі трагедії як фізичне насильство, сексуальне 

скривдження, ДТП, природні та техногенні катастрофи, нещасні випадки 

тощо. 

Психологічна травма — це шкода, нанесена психічному здоров’ю людини 

внаслідок інтенсивного впливу несприятливих середовищних чинників або 
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гостроемоційних стресових впливів інших людей на її психіку. Важливо, що 

не кожний сильний стрес стає психотравмою та не кожна нейтральна, з точки 

зору інших людей, подія проходить безслідно для психіки конкретної 

людини: будь-які обставини, що призвели до психотравми, мають для 

особистості надзвичайно велике, але суто індивідуальне значення, зачіпають 

її емоційну сферу, життєві інтереси та цінності (Литвиненко, 2016).  

Згідно з оцінками дослідників, наприклад,  у США в 60% осіб за життя 

буде щонайменше одна така подія, три травматичні події і більше – у 17% 

чоловіків і 13% жінок (Friedman, 2006). Звісно, в «гарячих точках» земної 

кулі частота таких подій значно вища – у таких країнах, як Алжир, 

Камбоджа, Ірак вона оцінюється у 92%. Українська статистика на сьогодні 

відсутня – можна собі лише уявити, скільки подій, що носили «масово 

травматичний характер», випало на історію України бодай за останнє 

століття та спричинені ними психологічні травми: голодомор, війна, репресії, 

Чорнобиль, Майдан, збройні конфлікти, переміщення населення (Методичні 

рекомендації, 2019). 

Психотравма викликається не тільки зовнішніми подіями, основна 

складність проблеми полягає у тому, що психіка переводить зовнішню 

травму у самотравмуючу внутрішню силу, яка, будучи на початку захисною, 

поступово перетворюється у саморуйнівну (Кровяков, 2005). 

Дослідженням психотравми, її психологічним змістом та структурою, 

значущості у змінах станів психічного та фізичного здоров'я людини, 

займаються вчені різноманітних галузей психологічної науки та вчені 

граничних галузей знань (І.А. Алексєєва, Дж. Боулбі, О.М. Волкова, 

А. Гугенбюль, О.Г. Дозорцева, Н.О. Зінов'єва, Д. Єнікєєва, Д. Калшед, 

А.І. Красило, П.А. Левін, Д. Лейн, І.Г.Малкова-Пих, І.І. Мамайчук, 

А. Міллер, І. Молодик, А.А. Осипова, Н. Пезешкіан, Н. Сарджвеладзе, 

С.Л. Соловйова, Н.В. Тарабріна, Л.В. Трубіцина, Б. Фоа, О.М. Черепанова та 

ін.)  

У вітчизняній психології дослідження проблеми «психотравма» 

достатньо рідкі і носять розрізнений і фрагментарний характер. Значною 

мірою це пов'язано, з досить відомими соціальними причинами – умовами, 

які не заохочують аналіз явищ, що відображають сприйняття людиною 

оточуючої її дійсності як загрожуючої і нестабільної. Подібне положення у 

вивченні феномена психотравма багато в чому обумовлено і логікою 

розвитку вітчизняної психологічної науки, в якій вивчення емоцій, емоційних 

станів, домінуючих емоційних переживань індивіда проводилось переважно 

на психофізіологічному рівні, а галузь стійких утворень емоційної сфери 

залишилась, по суті, не дослідженою. На фоні високої актуальності 

соціально-психологічного вивчення феноменів психічної травми, 

стримуючий вплив на емпіричні дослідження чинить відсутність 

узгодженості теоретичної позиції, спільних концептуальних моделей і 

методичних розробок, що дозволить достатньо повно і всесторонньо 
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аналізувати цей феномен і порівнювати результати його вивчення    

(Семенова, 2011). 

Мета та завдання. Мета та завдання дослідження - обґрунтувати й 

експериментально перевірити ефективність методу позитивної психотерапії в 

подоланні наслідків психотравм. 

Методи дослідження.  В дослідженні були використані теоретичні 

методи (теоретичний аналіз наукових та методологічних джерел, 

узагальнення, порівняння, систематизація) та емпіричні методи 

(психодіагностичне дослідження з використанням методик: «Список 

макроподій» (Н. Пезешкиан), «Рівень суб’єктивного контролю» 

(Дж. Роттера)).  

Результати. Позитивна психотерапія – це сучасна система методів, що 

спрямовані на відновлення, підтримку психічного здоров’я і розвиток 

потенціалу людини. Також підхід спрямований як на психологічну допомогу 

(психотерапевтичний аспект), так і на виховання (педагогічний аспект), 

навчання дорослих (андрагогічний аспект), соціальну роботу (соціальний 

аспект), розвиток міжкультурної свідомості (кроскультурний аспект), 

взаємодію та інтеграцію різних психотерапевтичних напрямків 

(інтердисциплінарний аспект). У позитивній психотерапії зазначається, що 

хвороби, конфлікти, стреси, життєві негаразди є частиною життя кожної 

людини, і треба це визнавати. Поруч з тим потрібно враховувати, що людина 

наділена здібностями, завдяки яким здатна знаходити рішення 

найскладніших проблем та втілювати їх у життя (Пезешкіан, 2006). 

Засновник позитивної психотерапії Н. Пезешкіан, розподіляє 

психотравми на макро- та мікротравми. На думку цього автора, макротравма 

– це значуща подія в житті людини, яка потребує від неї вияву різноманітних 

особистісних якостей, що сприяють адаптації до змінних умов. Автор 

зазначає, що серед них можуть бути не лише негативно оцінювані події, але й 

такі, які клієнт розглядає, як радісні (Пезешкіан, 2006). 

Поєднання психологом під час роботи різних методів із інших напрямків 

забезпечує коротко-терміновість консультування в руслі позитивної 

психотерапії. Основними складовими методу є: 

1. POSITUM – підхід, що базується на принципі надії до позитивного 

вирішення будь-якої проблеми. 

2. Психодинамічний диференційний аналіз змісту конфліктів, що 

базується на принципі гармонізації актуальних та базових здібностях «Знати» 

та «Любити». 

3. 5-крокова стратегія психотерапевтичної допомоги на основі принципу 

консультування, у процесі якого клієнти вчаться самі допомагати собі 

(Пезешкіан, 2006). 

В процесі роботи з особистістю, яка пережила травмівну подію, можна 

виділити алгоритм роботи психолога:  

1. Виявити психотравму, як подію.  

2. Пояснити зниження якості життя, що пов’язане з психотравмою. 
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3. Допомогти зрозуміти, що старі методи відреагування не працюють 

(втеча в роботу, уникнення, алкоголь і т.п.).  

4. Знайти ресурси які б допомогли  ідентифікувати себе, як людину, яка 

пережила психологічну травму (відновити ланцюжок ситуацій, відреагувати 

зупинені реакції, пройти через пікові переживання).  

5. Знайти обмежуючі рішення, які були прийняті в травмі та замінити на 

нові. 

6. Усвідомити психотравму як частину життя (знайти нові сили і якості, і 

перетворити все це у досвід,  в потенціал). 

Закінчена робота з психотравмою – коли якість життя змінюється, 

ресурси інтегруються в життя, клієнт може поділитись своїм досвідом 

пережитої психотравми та відтворити ланцюг події цілком, крок за кроком, а 

доказом буде те, що клієнт вже в змозі «контейнерувати» свої емоції, і бути в 

контакті з іншим під час розповіді про пережиту психологічно-травматичну 

подію. 

Експериментальне дослідження проводилося в Українському інституті 

Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту. В 

експериментальному дослідженні було задіяно 43 особи – здобувачів 

післядипломної освіти. Для вирішення завдань дослідження було створено 

експериментальну групу дослідження. 

Експериментальна робота проводилася в три етапи: 

І етап пов'язаний з проведенням констатувального експерименту, що 

полягав у тому, щоб експериментально дослідити глибинні детермінанти 

психотравм; 

ІІ етап – формувальний експеримент у вигляді тренінгу, який мав на меті 

опробувати можливості допомоги в подоланні наслідків психотравми 

методами позитивної психотерапії;  

ІІІ етап пов'язаний з проведенням контрольного експерименту, мета якого 

– перевірити ефективність розробленого тренінгу в методі позитивної 

психотерапії в якості допомоги в подоланні наслідків психотравми за 

результатами зіставлення даних з констатувального експерименту. 

Для дослідження для встановлення наслідків пережитих психотравм 

учасників експериментальної групи, ми використали такі методики: методика 

«Список макроподій» Н. Пезешкіана; методика «Рівень суб’єктивного 

контролю» Дж. Роттера. 

Методика «Список макроподій» розроблена Н. Пезешкіаном. Мета: 

сформувати базове розуміння психологом виникнення психотравми та 

способи реакції на стресові ситуації учасником. Виявлення сильних якостей 

особистості та трансформація психотравмуючих подій у корисний та 

необхідний досвід. Методика містить 10 питань. 

Досліджуваному пропонується написати 10 найбільш важливих подій, що 

відбулися у його житті протягом минулих 5 років (як позитивних, так і 

негативних). В подальшому написане піддається аналізу, що дає змогу 

встановити, які події емоційно «завершені» для особи, які мали позитивне та 
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негативне забарвлення, а також, яким чином особа відреагувала на подію та 

перепрацювала її. Діагностичне дослідження триває близько 15-20 хвилин. 

Методика «Рівень суб’єктивного контролю», модифікований варіант 

опитувальника американського психолога Дж. Роттера. Мета: оцінити рівень 

суб'єктивного контролю над різноманітними ситуаціями, визначити ступінь 

відповідальності людини за свої вчинки і своє життя. 

Дана методика виявляє екстернальний або інтернальний тип поведінки. У 

першому випадку людина вважає, що події, які з нею відбуваються, є 

результатом дії зовнішніх сил (н-д., випадку, інших людей тощо). У другому 

випадку, людина інтерпретує значущі події як результат своєї діяльності. 

Локус контроль, характерний для індивіда, є універсальним щодо будь-

яких подій та ситуацій, з якими йому доведеться зустрічатися в житті. Той 

самий тип контролю характеризує поведінку цієї особистості і при невдачах, 

і при досягненнях, причому це стосується різних галузей соціального життя. 

Конформна та поступлива поведінка більш властива людям із 

екстернальним локусом. Інтернали, на відміну від екстерналів, менш схильні 

підпорядковуватись тиску інших, чинять спротив, коли відчувають, що ними 

маніпулюють, реагують сильніше ніж екстернали на втрату особистої 

свободи. 

Люди з інтернальними локусами контролю краще працюють наодинці, 

ніж під наглядом або при відеозаписі. Для екстерналів характерне прагнення 

до постійного спілкування. Екстернальність корелює з тривожністю та 

депресією. 

Інтернали надають перевагу недирективним методам психокорекції, 

екстернали суб'єктивно більш орієнтовані на зовнішній контроль. 

Опитувальник складається з 44 пунктів. Він містить пункти, які 

вимірюють екстернальність - інтернальність у міжособистісних та сімейних 

стосунках, а також пункти, які вимірюють РСК щодо хвороб і здоров'я.  

За результатами проведеного психодіагностичного дослідження з 

використанням методики Н. Пезешкіана «Список макроподій» встановлено 

що: 67,44 % досліджуваних мали за минулі 5 років не одну негативно 

заряджену травматичну ситуацію, серед них: 20,68 % дві трамуючих події; 

27,58 % до чотирьох травмуючих подій; 51,74 % більше 5 травмуючих подій.  

Аналіз результатів використання в психодіагностичному дослідженні 

методики «Рівень суб’єктивного контролю» Дж. Роттера, дає підстави 

стверджувати, що 34,89% досліджуваних мають високий рівень 

суб'єктивного контролю над будь-якими значущими ситуаціями (табл. 1).  

Такі люди вважають, що більшість важливих подій в їх житті було 

результатом їх власних дій, що вони можуть ними керувати і, отже, беруть на 

себе відповідальність за своє життя в цілому, а 41,46% досліджуваних мають 

низький рівень суб'єктивного контролю. Такі люди не бачать зв'язку між 

своїми діями і значущими подіями, які вони розглядають як результат 

випадку або дії інших людей.  
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За інтернальністю досягнень встановлено, що 74,41% досліджуваних 

мають високий  рівень суб'єктивного контролю над емоційно позитивними 

подіями. Такі люди вважають, що всього найкращого в своєму житті вони 

домоглися самі,  і що вони здатні з успіхом йти до наміченої мети в 

майбутньому; 11,64% досліджуваних мають низький показник, що свідчить 

про те, що людина пов'язує свої успіхи, досягнення і радості із зовнішніми 

обставинами - везінням, щасливою долею або допомогою інших людей. 

За інтертальністю невдач виявлено, що 58,14% мають високий показник 

по цій шкалі, що говорить про розвинене почуття суб'єктивного контролю по 

відношенню до негативних подій і ситуацій, що проявляється в схильності 

звинувачувати самого себе у різноманітних неприємностях і невдачах, у той 

час як 23,26% досліджуваних мають низький показник, що свідчить про те, 

що вони схильні приписувати відповідальність за подібні події іншим людям, 

або вважати їх результатами невезіння. 

За інтернальністю сімейних відносин встановлено, що 34,88% 

досліджуваних вважає себе відповідальним за події, що відбуваються в їх 

сімейному житті, а 39,53% вважають своїх партнерів причиною значущих 

ситуацій, що виникають в їх родинах. 

За інтернальністю професійних відносин виявлено, що 67,44% 

досліджуваних вважає себе, свої дії важливим фактором організації власної 

виробничої діяльності, зокрема, в своєму просуванні по службі, а 11,63% 

мають схильність надавати більш важливе значення зовнішнім обставинам - 

керівництву, колегам по роботі, везінню, чи невдачі. 

За інтернальністю міжособистісних відносин встановлено, що 32,56% 

досліджуваних відчувають себе здатними викликати повагу і симпатію інших 

людей, а 39,53% вказують на те, що суб'єкти не схильні брати на себе 

відповідальність за свої відносини з оточуючими. 

За інтернальністю відношення до здоров’я та хвороби виявлено, що 

23,25% вважають себе багато в чому відповідальним за своє здоров'я й 

вважають, що одужання залежить переважно від власних дій, але 34,89% 

вважають здоров'я і хворобу результатом випадку і сподівається на те, що 

одужання прийде в результаті дій інших людей, перш за все лікарів. 

Таблиця 1 
Шкали інтернальності Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Загальна інтернальність 41,86% 23,25% 34,89% 

Інтернальність досягнень 11,64% 13,95% 74,41% 

Інтертальність невдач 23,26% 18,60% 58,14% 

Інтернальність сімейних відносин 39,53% 25,58% 34,88% 

Інтернальність професійних відносин 11,63% 20,93% 67,44% 

Інтернальність міжособистісних 

відносин 

39,53% 27,90% 32,56% 

Інтернальність відношення до здоров’я 34,89% 41,86% 23,25% 

Обговорення. В ході проведеного дослідження були отримані дані, які 

дають змогу говорити про те, що саме орієнтація учасників на майбутнє, 



                                                         Психологічний журнал                             3’2019 
 

59 
 

поява в ньому нових орієнтирів та чітке визначення смислу життя можуть 

слугувати поштовхом для таких змін, які в аспекті пережитого мають назву 

посттравматичного стресового зростання. 

Посттравматичне зростання – це переживання позитивних змін в 

результаті зіткнення з психологічною травмою (Магомед-Эминов, 2015). 

Вважається, що існує три напрямки позитивних змін, які відбуваються в 

результаті переживання психологічної травми – це напрямки росту. Перший 

напрямок описує мобілізацію прихованих можливостей учасників, які 

змінюють самовідчуття і роблять людину більш стійкою перед лицем 

теперішніх та майбутніх можливих психотравм. Другий напрямок змін вказує 

на те, що психотравма зміцнює значущі взаємини.. Третій напрямок 

екзистенційний тому, що він зрушує зміни в життєвій філософії людини, її 

пріоритети щодо сьогодення, майбутнього тощо (Магомед-Эминов, 2015). 

Найбільш конструктивна та бажана лінія розвитку у психологічному стані 

учасників, що пережили психологічну травму це: актуалізація потреби до 

позитивних змін в найближчому майбутньому, чітке планування на 

короткостроковий термін з врахуванням власних сил та можливостей. 

При цьому хотілося б акцентувати увагу на тому, що посттравматичне 

зростання – це не повернення людини до колишнього рівня функціонування 

після травми. Це набуття особистістю нової якості, подолання шляху до 

самовдосконалення. 

На основі результатів проведеного дослідження, було розроблено 

соціально–психологічний тренінг «Крізь випробування до зростання», який 

направлений на оптимізацію використання внутрішніх ресурсів учасників 

для подолання ними пережитої психологічної травми та успішної 

особистісної, професійної реадаптації. Всі учасники були поділені на 

тренінгові групи по 14-15 чоловік.  

Тематична програма тренінгу складається з трьох частин: 

1. «Цінності особистості». Поставленою метою є визначення і аналіз 

життєвих цінностей і пріоритетів учасників, які аналізують їх на даний 

момент, бажані зміни. Опрацьовуються притаманні учасникам актуальні 

здібності, які потрібні їм для досягнення цілей. 

2. «Сила Я». Поставленою метою є визначення реальних можливостей і 

тих засобів, яких не вистачає для досягнення бажаних цілей. У ході роботи 

учасники оцінюють свої сили, співвідносять свої можливості й бажання. 

Також опрацьовуються механізми цілепокладання і планування. 

3. «Ресурси особистості». Поставленою метою є виявлення та актуалізація 

внутрішньої сили особистості, розвиток навичок конструктивного 

розв’язання складних ситуацій як у професіональній сфері, так і в 

особистому житті. Збагачення учасників досвідом подолання проблемних 

ситуацій, збереження впевненості у власних силах, усвідомлення важливих 

загальнолюдських цінностей і сенсу життя. 

Перевірка ефективності розробленого тренінгу в методі позитивної 

психотерапії, в якості допомоги в подоланні наслідків психотравми, за 
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результатами зіставлення даних з констатувального експерименту показала, 

що відбулася актуалізація потреби до позитивних змін в найближчому 

майбутньому, чітке планування своєї діяльності. Почала відзначатися 

найбільш конструктивна та бажана лінія розвитку у психологічному стані 

учасників. 

Проведене повторне психодіагностичне дослідження, після проходження 

учасниками експериментальної групи соціально–психологічного тренінгу 

«Крізь випробування до зростання», дає підстави стверджувати, що зазнав 

змін низький рівень та став більшим високий  й середній рівень 

суб’єктивного контролю обстежуваних осіб (табл. 2).  

Таблиця 2. 

Шкали інтернальності 
Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Загальна інтернальність 23,25% 41,86% 34,89% 

Інтернальність досягнень 2,63% 11,87% 85,5% 

Інтертальність невдач 10,6% 26, 22% 63,18% 

Інтернальність сімейних відносин 2,01% 33,55% 64,44% 

Інтернальність професійних відносин 11,55% 10,56% 77,89% 

Інтернальність міжособистісних відносин 10,52% 30,95% 58,53% 

Інтернальність відношення до здоров’я 4,89% 51,86% 43,25% 

Результати вказують на те, що в учасників  тренінгу змінилося ставлення 

по відношенню до негативних подій і ситуацій; збільшилося почуття 

відповідальності за події сімейного життя та стосунки з партнерами. 

Збільшились показники інтернальності професійних та міжособистісних 

відносин, що свідчить про переосмислення учасниками тренінгу свого внеску 

у взаємодію з оточуючими. Змінилося ставлення до стану здоров’я та хвороб, 

учасники почали розуміти відповідальність за своє самопочуття.  

Отже, проведений тренінг з подолання наслідків психологічних травм 

засобами позитивної психотерапії успішно пройшов апробацію. Завдяки 

йому учасники переосмислили ті сфери життя, на які вони раніше майже не 

звертали уваги.  

Висновки. Таким чином, метод позитивної психотерапії ефективний у 

виявленні психологічної травми, перетворенні її у досвід, відновленні 

втрачених мрій, знаходженні нових цінностей та орієнтирів, гармонізації 

життя після пережитого.  

Позитивна психотерапія допомагає розкрити наявність і правильність 

застосування внутрішніх ресурсів, які у людини присутні з надлишком. 

Також цей метод в подальшому можна використовувати для самодопомоги та 

самокорекції. Тому, застосування позитивної психотерапії у роботі з 

психотравмою є досить актуальним та ефективним. 
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студентів-психологів та професійно важливих якостей майбутнього психолога. 

Здійснено припущення, що розвиток соціальної  зрілості та становлення соціально-

психологічної компетентності є факторами професійного становлення майбутнього 

психолога.  

Охарактеризовано соціально-психологічну компетентність як інтегральну 

особистісну якість, яка є необхідною у професійній діяльності майбутнього психолога та 

є чинником розвитку соціальної зрілості студента. Розглядаються різні підходи до 

визначення структури соціально-психологічної компетентності. Проаналізовано 

структуру соціально-перцептивних здібностей та їх роль у професійній діяльності 

психолога. Узагальнено важливе значення сучасної освіти та психологічної науки щодо 

розвитку соціально-психологічної компетентності та спрямування майбутнього 

психолога на самовдосконалення, самореалізацію. 

Ключові слова: соціально-психологічна компетентність, студентський вік, соціальна 

зрілість, соціально-перцептивні здібності, саморозвиток.  
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 

COMPETENCE OF FUTURE PSYCHOLOGISTS 

 
The article is devoted to the questions of research of social-psychological competence of 

psychology students and professionally important qualities of the future psychologist. The 

assumption is made that the development of social maturity and the development of social and 

psychological competence are factors of professional development of the future psychologist. 

The socio-psychological competence is characterized as an integral personal quality, which 

is necessary in the professional activity of the future psychologist and is a factor in the 

development of the student's social maturity. Different approaches to determining the structure 

of social and psychological competence are considered. The structure of social and perceptual 

abilities and their role in the psychologist's professional activity are analyzed.  

In determining the essence of social and psychological competence, theoretical methods of 

research are used: theoretical and methodological analysis of scientific literature on the 

problem, comparison and generalization of theoretical and empirical material. The Big Five 
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method (adapted by LF Burlachuk and DK Korolev) is used to study the personal qualities of a 

future psychologist. The importance of modern education and psychological science in the 

development of socio-psychological competence and the direction of the future psychologist to 

self-improvement, self-realization are generalized. 

Key words: socio-psychological competence, student's age, social maturity, socio-

perceptual abilities, self-development. 

 

Вступ. Сучасне українське суспільство ставить більш високі вимоги до 

професійних якостей майбутнього фахівця у сфері «людина-людина» і, 

зокрема, до особистості психолога. Однією із тенденцій розвитку сучасної 

освіти є спрямування на підвищення якості навчання, кваліфікації, 

компетентності та відповідальності фахівців усіх напрямів, підготовці 

майбутніх професіоналів у кожній сфері суспільства. Однією із ключових у 

структурі професійної майстерності майбутніх психологів, на нашу думку, є 

соціально-психологічна компетентність студента, яка є необхідною 

передумовою готовності до діяльності в освітній сфері.  

Мета і завдання. Метою даної статті є теоретично дослідити 

психологічні особливості соціально-психологічної компетентності та 

сутність її структури у майбутнього психолога. Завданням статті є 

проаналізувати  психологічні дослідження щодо розвитку соціальної зрілості 

та становлення соціально-психологічної компетентності, як факторів 

професійного становлення майбутнього психолога. 

Методи дослідження. У визначенні сутності соціально-психологічної 

компетентності використовуються теоретичні методи дослідження: 

теоретико-методологічний аналіз наукової літератури з проблеми, порівняння 

й узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалу. Для вивчення 

особистісних якостей майбутнього психолога характеризується метод 

«Велика п’ятірка» (адаптованої Л.Ф.Бурлачуком та Д.К.Корольовим). 

Результати. Психологічна наука є проблемно-орієнтованою галуззю 

людської діяльності, яка допомагає у розв’язанні та профілактиці 

психологічних проблем особистості.  

У різних галузях психології, окрім набуття знань теоретичних основ 

професійної діяльності, важливим є етап формування професійних навичок, в 

ході якого значущу роль відіграють особистісні якості психолога. Наразі, в 

психології існують суперечливі ідеї щодо переліку вимог до особистісних та 

професійних якостей психолога, зокрема, щодо доцільності їх підбору. При 

розробці певних узагальнених вимог до професії психолога, у психологічній 

науці триває визначення фахових якостей, якими має володіти професіонал-

психолог, які не обмежували б прояв особистісної індивідуальності 

майбутнього спеціаліста, але допомогли ще в період набуття освіти 

спрямувати студентів-психологів до самовдосконалення, самореалізацію, 

творчу мотивацію (Панок, 1999) та формування необхідних якостей. Для 

вирішення різних проблем особистісної сфери при наданні допомоги та 

встановлення контакту з клієнтом, психологу, окрім перцептивних, 
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комунікативних та інтерактивних навичок, необхідно розвивати емпатійні 

здібності, ідентифікацію, рефлексію та багато інших психологічних якостей.  

За дослідженнями Платонова К.К. визначено, що розвиток особистості 

відбувається під впливом зовнішніх чинників соціуму трьома чинниками – 

стихійного, цілеспрямованого формування та самоформування – і має 4 

основних способи.  Кожен з цих способів специфічний для відповідної з 4-х 

основних підструктури, створеної ним динамічної функціональної структури 

особистості:  

– тренування є специфічним для підструктури біопсихічних властивостей 

особистості; 

-  вправа – для психічних процесів як форм відображення; 

-  навчання – для досвіду набуття знань, навичок і умінь;  

- виховання – для спрямованості особистості (Платонов, 1986). 

На початку виникнення практичної психології постало питання про 

необхідність для майбутнього фахівця починати оволодіння професією із 

проходження ролі клієнта. Тобто, необхідно навчитися приймати допомогу у 

вирішенні власних проблем від досвідчених спеціалістів – як перший етап 

професійної самоідентифікації. Наступним, не менш важливим для 

психолога, є оволодіння методами самопізнання, самодіагностики і 

самовдосконалення (Панок, 1999). 

Наразі активно розвивається та впроваджується компетентнісний підхід, 

який застосовується в організації освітнього процесу у вищій школі і сприяє 

вирішенню проблеми якості професійної освіти (Зимня, 2006; Орбан-

Лембрик, 2007)  

Розвиток компетентнісного підходу у навчанні здійснюють такі зарубіжні 

та українські учені: Дж. Равен, І. Зимня, І. Зязюн, Т. Іванова, Ю. Ємельянов,  

Н. Ничкало, О. Овчарук, Л. Орбан-Лембрик, Л. Петровська, О.Сидоренко,  

А.Хуторський та ін. У дослідженнях психологів С. Архипової, І. Єрмакова, 

Л. Лєпіхової увага приділяється соціально-психологічній та життєвій 

компетентностям особистості. 

Вперше грунтовне та аргументоване трактування компетентності 

здійснив Д. Равен і виокремив цілий ряд видів компетентностей, такі, як: 

впевненість у собі, адаптивність, емоційне ставлення до діяльності та інші. 

Одні він відносив до когнітивної сфери, а інші – до емоційної. Усі складові, на 

думку Д. Равена, є запорукою  ефективної поведінки (Равен, 2002). 

В психологічній літературі поняття «компетенція» і «компетентність» у 

більшості випадків використовуються для визначення достатнього рівня 

кваліфікації й професіоналізму фахівця, але мають різне змістовне 

наповнення. Компетенція характеризує вимоги середовища, а компетентність 

відображає відповідність людини цьому середовищу.  

Учена І. Зимня виокремлює три основні групи компетентностей: 

‒  компетентності, що відносяться до особистості як до суб’єкта 

життєдіяльності (збереження здоров’я, ціннісно-смислова орієнтація у світі, 

розширення знань); 
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‒  компетентності, що пов’язані із взаємодією людини з іншими, тобто 

соціально-психологічна компетентність (вирішення конфліктів, 

співробітництво, толерантність, спілкування); 

‒  компетентності, що відносяться до діяльності людини та 

проявляються в усіх її видах та формах (постановка та вирішення 

пізнавальних завдань, нестандартні рішення, засоби діяльності) (Зимня, 

2006).  

Інше трактування поняття «компетентність» визначив у своїй праці А.В. 

Хуторський. Він інтерпретує компетентність як володіння певною 

компетенцією, що виявляється в особистісному ставленні до діяльності (2003).  

Аналіз наукової літератури дозволив виокремити декілька підходів у 

визначенні поняття компетентності: по-перше, як здатність, здібність; по-

друге, як сукупність досвіду; по-третє, як набір умінь, навичок; по-четверте, 

як єдність психічних властивостей; по-п’яте, як ефективну модель дії.  

Також, компетентність визначається як отриманий досвід, як тривалий 

процес набуття умінь та навичок, необхідних для досягнення високого рівня 

майстерності у певній сфері життєдіяльності, зокрема професійній (Орбан-

Лембрик, 2007). 

Отже, на основі різних попередніх визначень можна зробити висновок, що 

розуміння ученими понять даної проблеми сьогодні ще продовжує 

формуватися.  

Психологічні особливості формування особистісних якостей в процесі 

навчання досліджували учені О.І. Зимня, А. Маркова, Л. Подоляк, 

Т.Титаренко. Зокрема, у своїх дослідженнях А.К. Маркова розглядає 

професійну компетентність у контексті психології праці. Зокрема, професійна 

компетентність, на її думку, має певну структуру, в якій вона виділяє складові: 

професійні психологічні та педагогічні знання; професійні педагогічні 

вміння; професійні психологічні позиції; особистісні властивості. У інших 

своїх доробках дослідниця виокремлює спеціальний, соціальний, 

особистісний та індивідуальний види професійної компетенції (Маркова, 

1996). 

На думку учених (Подоляк, 2006), для становлення особистості як 

професіонала своєї діяльності, необхідним є розвиток зрілості. Учена 

Подоляк Л.Г. зазначає, що зрілість особистості є вищою психологічною 

інстанцією організації та управління своєю поведінкою, переборення себе, 

самореалізації. Це сукупний стан високого розвитку фізіологічних, 

інтелектуальних, професійних, ділових, вольових, моральних і соціальних 

параметрів людини. 

Різноманітні сторони психології розвитку особистості періоду 

студентства досліджували учені: Буякас Т.М. (проблема становлення 

самоідентичності у студентів-психологів), Лазаревська О.М. (психологічні 

проблеми підготовки студента), Петрова Н.І. (рівень самоактуалізації 

студентів та їх соціально-психологічна адаптація (Подоляк, 2006). 
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Студентський вік є особливим і найважливішим у становленні 

особистості, як періоду формування фахівця, суспільного діяча і 

громадянина, коли опановуються і консолідуються багато соціальних ролей у 

ході навчання, наукової діяльності, педагогічної практики та формуються 

професійно важливі якості, здібності.  

Ознаками соціально-психологічної зрілості студента є громадянська 

позиція, професіоналізм, діловитість, професійне мислення, етична 

освіченість, естетична культура, активність, потреба самовдосконалення, 

відповідальне ставлення до здоров’я та інше (Подоляк, 2006). Дослідники 

виокремлюють наступні характеристики зрілої особистості:  

1) розвинуте почуття відповідальності;  

2) потреба у піклуванні про інших людей;  

3) здібності: до активної участі в житті суспільства і до ефективного 

використання своїх знань і здібностей;  

4) здібності до психологічної близькості з іншими людьми; до 

конструктивного рішення різних життєвих проблем на шляху до повної 

самореалізації. Розвиток соціально-психологічної зрілості особистості 

безпосередньо пов’язаний з його активним включенням у сферу суспільних 

відносин.  

Для розвитку соціально-психологічної зрілості майбутнього психолога 

важливим є набуття необхідних якостей, які проявляються у соціально-

психологічній компетентності завдяки активній участі у різних видах 

діяльності протягом навчання у вищому навчальному закладі та включенню 

психолога у систему неперервної освіти для подальшого професійного 

зростання.  

На думку психолога Л.Е.Орбан-Лембрик, соціально-психологічна 

компетентність є важливою складовою соціально-психологічної структури 

особистості, її внутрішньою властивістю і регулятором поведінкових проявів 

людини. Вона вважає, що розвиток соціально-психологічної компетентності 

має розглядатися в єдності внутрішньої психічної й зовнішньої практичної 

діяльності, адже, з одного боку, соціально-психологічна компетентність 

особистості проявляється, формується і розвивається в соціумі, з іншого – 

соціальне середовище, володіючи великою кількістю ступенів свободи, у 

значній мірі визначається особистими інтерактивними, перцептивними 

можливостями та комунікативними якостями індивіда (Орбан-Лембрик, 

2007).  

Отже, на думку ученої Г.А. Кошонько соціально-психологічна 

компетентність являє собою цілісну характеристику індивіда, яка обумовлює 

ефективність його взаємодії із соціумом. Соціально-психологічна 

компетентність як інтегральне утворення містить у собі знання про 

суспільство, механізми й сценарії міжособистісних інтеракцій, адекватні 

уявлення про соціальні об'єкти й ситуації, уміння прогнозувати їхній 

розвиток, а також навички самоконтролю, впливу на інших людей і 

особистісні якості, що визначають характер взаємин. 
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Наразі, питання визначення соціальної-психологічної компетентності та її 

структура є дискусійними, незважаючи на значний інтерес багатьох 

дослідників до цієї теми. 

Учені А.Н.Сухов і А.А.Деркач також вважають, що соціально-

психологічна компетентність особистості є необхідною складовою  

соціально-психологічної структура особистості, до якої ще входять такі 

компоненти: ментальність, ціннісно-смислова сфера, мотиваційна сфера 

(спрямованість, життєві цілі, плани, життєвий шлях), когнітивні 

характеристики (картини світу); Я-характеристики (Я-концепцію, Я-образ, 

самоставлення, самооцінку); локус-контролю – які формуються внаслідок 

життя в суспільстві людей. Структуру соціально-психологічної 

компетентності визначають таким чином: це сукупність спеціальних 

комунікативних, перцептивних та інтерактивних знань, які дають змогу 

індивіду орієнтуватися у соціальних ситуаціях, міжособистісних відносинах 

(розуміння соціальних оцінок, регулювання поведінки), приймати правильні 

рішення та досягати визначених цілей. Важливими є уміння адаптуватися до 

міжособистісних контактів, до людей, що в них задіяні, правильно сприймати 

й оцінювати їхні вчинки, взаємодіяти з ними та налагоджувати продуктивні 

взаємини в різних соціальних ситуаціях, без чого неможливе нормальне 

життя і психічний розвиток особистості (Орбан-Лембрик, 2003). 

На основі експериментальних досліджень Л.Лєпіхова визначила, що  до 

структури соціально-психологічної компетентності входять такі соціально-

психологічні властивості: соціальний інтелект, адаптивність до соціальної 

ситуації, особистісна гнучкість, вербальний інтелект, м'яка домінантність як 

керівництво ситуацією, соціальна сміливість, ініціатива у контактах, 

упевненість у собі та інші (Лєпіхова, 2006).  

Визначаючи характеристики компетентності, І. Зимня розрізнює такі їх 

аспекти: 

‒ мотиваційний (здатність до прояву компетентності); 

‒ когнітивний (володіння знанням змісту компетентності); 

‒ поведінковий (досвід прояву компетентності в різноманітних 

стандартних та нестандартних ситуаціях); 

‒ ціннісно-смисловий (відношення до змісту компетентності та об’єкта 

її застосування); 

‒ емоційний (емоційно-вольова регуляція процесу та результату прояву 

компетентності). 

Ефективне спілкування у професійній діяльності психолога обумовлене 

високим рівнем розвитку таких соціально-перцептивних здібностей, як 

здатність до адекватної інтерпретації й розуміння партнера по спілкуванню.  

Соціально-перцептивні здібності, на думку В. Лабунської, є складним 

утворенням, яке об'єднує різноманітні властивості, кожна з них може бути 

розглянута, щонайменше, у таких аспектах: 

- форма поведінки як об'єкта розуміння; здатність адекватно розуміти 

експресію людини, сприймати, оцінювати індивідуальну поведінку та її 
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елементи (міміку, жести, пози, ходу), точно розуміти експресивні взаємодії 

партнерів, оцінки взаємовідносин партнерів по спілкуванню; 

- здатність до адекватної ідентифікації різноманітних психологічних 

характеристик особистості й групи та відповідного використовування 

експресії як засобу регуляції відносин у спілкуванні; 

 - здатність до ідентифікації - відтворювати уявлення й зміст впливів, 

дивитися на світ очима іншої людини, збагнути її душевний стан; 

- здатність до емпатії, в якій переважає спрямованість на інших, 

співчувати й допомагати, адекватно сприймати емоційні стани інших; 

- здатність до психологічної проникливості, миттєвого усвідомлення 

сутності психолого-педагогічної ситуації та швидкого знаходження рішення. 

Під психологічною проникливістю психологи розуміють стійку властивість 

індивідуальності, яка проявляється в умінні глибоко проникати у внутрішній 

психологічний світ іншої людини, адекватно розуміти й інтерпретувати як 

безпосередню поведінку людей, так і оптико-кінетичні невербальні засоби 

(жести, міміку, пантоміміку), котрі є індикатором їх мотивів, емоційних 

станів, потреб. У структурі психологічної проникливості виділяють такі 

компоненти: інтуїцію, спрямованість на розуміння іншої людини, схильність 

до психологічної інтерпретації, самостійність суджень, цілісність і гнучкість 

образу, неупередженість суджень, психологічна пильність; 

- високий рівень розвитку сенситивності; 

- здатність до спостережливості тощо. 

Обговорення. Оскільки соціально-психологічна компетентність поєднує  

особистісні, комунікативні, інтелектуальні, емоційні сторони особистості та 

перцептивні здібності, важливим і складним завданням для дослідження 

даного феномену у майбутніх психологів є підбір методів та розробка 

методики дослідження. Для вивчення особистості використовується 

методика «Велика п’ятірка» (адаптована Л.Ф.Бурлачуком та 

Д.К.Корольовим), в якій досліджуються універсальні якості, що відносяться 

до глобальних крос-ситуаційних формально динамічних рис-властивостей та 

узагальнених рис-навичок, які проявляються у відносно широких класах 

ситуацій (характерологічні риси). За найвідомішою міжнародною 

класифікацією ці властивості особистості зумовлюють вибір конкретного 

способу досягнення результату, визначаючи тим самим індивідуальний стиль 

поведінки або діяльності:  

1) екстраверсія (активність);  

2) дружелюбність (злагода);  

3) усвідомленість (самоконтроль);  

4) емоційна стабільність (упевненість у собі);  

5) інтелектуальна свобода (відкритість досвіду). Завдяки цим якостям 

випускник-психолог є толерантним до невизначеної ситуації та спрямований 

на глибоке пізнання усіх сторін проблеми, усвідомлення сутності різних 

причин її виникнення, смислу різноманітної інформації, аналізу причин 

різних дій-вчинків (В.Ф.Моргун, 2009 ).  
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Також поширеною є методика Є.Клімова, за якою визначаються 

професійно важливі та особистісні якості майбутнього психолога, пов’язані зі 

сферою «людина-людина».  

Висновки. Узагальнення психологічних досліджень дозволяє зробити 

висновок, що розвиток соціальної зрілості та становлення соціально-

психологічної компетентності є факторами професійного становлення 

майбутнього психолога.  Одним з основних завдань сучасної освіти та 

психологічної науки у розвитку соціально-психологічної компетентності є 

спрямування майбутнього психолога на самовдосконалення, самореалізацію. 

Перспективою подальших досліджень професійно важливих якостей 

психолога є науково-методичне обґрунтування й побудова цілісної системи 

забезпечення розвитку соціально-психологічної компетенції та соціально-

перцептивних здібностей майбутніх психологів у процесі фахової підготовки 

засобами психологічного тренінгу. 
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ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ОСОБИСТОСТІ НА ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ 

 

Стрес – це аромат і смак життя й уникнути  

його може лише той, хто нічого не робить... 

Г. Сельє 

 
У статті здійснено аналіз впливу індивідуально-психологічних властивостей 

особистості, як суб’єкта діяльності, на способи побудови поведінкових стратегій 

подолання стресу в особливих умовах діяльності. Представлено особливості 

вибудовування стратегій поведінки подолання стресу учасниками бойових дій, здійснено 

класифікацію стрес-чинників і способів їх подолання особами, що перебували у полоні. 

Викладено теоретичний аналіз проблеми стресу. Виділено особистісні чинники, що 

впливають на характер стресу: генетична схильність; характер перебігу вагітності в 

матері; ранній дитячий досвід; характер людини; 

спрямованість людини; соціальний статус; найближче соціальне оточення. 

Охарактеризовано чинники, що детермінують поведінку особи з метою подолання 

стресу: особистісний (диспозиційний); ситуаційний (динамічний); соціокультурний; 

регулятивний. Приділена увага стратегіям, поведінці подолання життєвих труднощів 

особою. Визначено компоненти, які входять до структуру поведінки подолання стресу: 

копінг-реакції, копінг-дії, копінг-стратегії, копінг-стилі. Окреслено поняття “стрес-

індукованого зростання особистості”. Викладені результати вивчення смисложиттєвих 

орієнтацій та самооцінки як корелятів подолання наслідків військового стресу 

учасниками бойових дій. Показано взаємозв’язки між характером подолання негативних 

наслідків впливу бойового стресу і особистісними особливостям (рівнем 

смисложиттєвих орієнтацій і структурою самоставлення) учасниками бойових дій. 

Виділено дієві, ефективні техніки подолання стресу: гумор; заборони на визнання 

загрози; оптимістичне мислення; активність; фізичні навантаження; структурування 

часу та ін.  

Ключові слова: особистісні якості, стресова ситуація, поведінка подолання, 

стратегії подолання стресу, бойові дії, полон. 
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INFLUENCE OF INDIVIDUAL-PSYCHOLOGICAL PROPERTIES 

OF PERSONALITY ON THE STRESS OF STRESS SITUATIONS 
The article analyzes the influence of the individual-psychological properties of the 

individual, as the subject of activity, on the ways of constructing behavioral strategies of 

overcoming stress in special conditions of activity. The peculiarities of developing strategies for 

coping with the stress of combatants are presented, classification of stress factors and ways of 

overcoming them by captive persons is made. A theoretical analysis of the stress problem is 

presented. The personal factors that influence the nature of stress are highlighted: genetic 

predisposition; nature of pregnancy in mother; early childhood experience; human character; 

human orientation; social status; the closest social environment. The factors that determine 

the behavior of the person for the purpose of overcoming stress are characterized: personal 

(dispositional); situational (dynamic); socio-cultural; regulative. Emphasis is placed on 

strategies, behaviors of overcoming life difficulties of the individual. The components that are 

part of the structure of stress management behavior are identified: coping reactions, coping 

actions, coping strategies, coping styles. The concept of stress-induced personality growth is 

outlined. The results of the study of meaningful life orientations and self-esteem as correlates of 

coping with the effects of military stress by combatants are presented. Relationships between the 

nature of overcoming the negative effects of combat stress and personal characteristics (level of 

meaningful orientation and structure of self-esteem) of combatants are shown. Highlighted 

effective, effective techniques to overcome stress: humor; bans on recognizing the threat; 

optimistic thinking; activity; physical activity; structuring of time, etc. 

Keywords: personal qualities, stressful situation, the behavior of overcoming coping 

strategy, fighting, captured. 

 

Вступ. Інтерес до проблеми стресу та стресостійкості обумовлений 

розширенням сфер діяльності людини, що часто протікає в екстремальних і 

понад екстремальних умовах. Разом з тим професійна діяльність сучасної 

людини супроводжується постійним зниженням частки фізичної праці і 

збільшенням розумових і психічних навантажень. "Ніщо так не виснажує і не 

руйнує організм людини, як тривала фізична бездіяльність", – писав 

давньогрецький філософ Аристотель. Стрес як психофізіологічний феномен 

нерозривно поєднаний із професійною діяльністю людини й істотно впливає 

на її ефективність, у ряді випадків значно знижуючи її, а також може 

обумовлювати виникнення різних захворювань і невротичних процесів. 

Розроблення методологічних засобів дослідження психологічного змісту 

стресу та його подолання базується на понятійному апараті психологічних 

досліджень діяльності особистості в екстремальних умовах. Вітчизняними та 

зарубіжними науковцями досліджувалися стратегії подолання стресу, 

механізми захисту і протидії стресогенним чинникам, об’єктивні і 

суб’єктивні детермінанти та характеристики сприйняття стресогенних 

чинників (Л.М. Аболін, Ю.А. Александровський, Г.О. Балл, В.О. Бодров, 

О.Ф. Бондаренко, Н.Є. Водо-п’янова, В.В. Клименко, М.С. Корольчук, 

В.М. Крайнюк, Р. Лазарус, О.М. Лактіонов, Г.В. Ложкін, А.Г. Маклаков, 

І.Г. Малкіна-Пих, О.Р. Малхазов, О.Є. Самойлов, О.П. Саннікова,                         

Н.В. Тарабріна, О.В. Тімченко, С. Фолкман та ін.). Незважаючи на численні 

дослідження, проблеми подолання негативних наслідків впливу стресу на 
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людину й особистісні аспекти психічної саморегуляції продовжують 

залишатися актуальними й значущими в психології. 

Численні дослідження у галузі військової медицини і психології свідчать 

про те, що вплив бойових стресорів викликає значне погіршення 

психофізіологічного стану військовослужбовців і найчастіше приводить до 

розвитку психічних і психосоматичних розладів (Апчел, Цыган, 1999;  

Водопьянова, 2009; Крайнюк, 2007; Малкина-Пых, 2007; Щербатых, 2006). 

Установлено, що емоційний стрес виникає при тривалих постійно 

повторюваних негативних емоційних станах суб’єктів, принциповий 

характер яких має пряме відношення до професійної діяльності різних 

категорій військових фахівців. Їхня професійна діяльність, незважаючи на 

успіхи науково-технічної революції у військовій справі, продовжує 

супроводжуватися максимальними за обсягом й інтенсивністю фізичними і 

психічними навантаженнями, складністю і різноманіттям розв’язуваних 

задач в умовах дефіциту часу й інформації, постійним ризиком і наявністю 

загрози життю. 

Разом з тим зазначимо, що дослідження змістових аспектів оволодіння 

стресовою ситуацією як адаптивної поведінки людини – відносно новий 

напрям у психології, що знаходиться на межі психології особистості, 

психології розвитку, соціальної і клінічної психології та відображає сучасні 

тенденції інтеграції науки в міждисциплінарне знання.  

Мета та завдання. Саме тому ми визначили метою статті проаналізувати 

та описати прояв особистісних чинників у стратегіях подолання стресу 

людиною під час бойових дій.  

Методи дослідження.  Тeoрeтичнi: cиcтeмний aнaлiз i cинтeз; 

узагальнення – для з’яcувaння cтaну рoзрoблeнocтi прoблeми  стресу та 

способів його подолання учасниками бойових дій; обґрунтування – для 

визначення та описання індивідуально-психологічних властивостей 

особистості, як суб’єкта діяльності в процесі подолання стресових ситуацій.  

Результати теоретичного дослідження. Через неоднозначність 

трактування поняття ―стрес‖ багато вчених і донині надають перевагу іншим 

термінам – ―психічна напруженість‖, ―операційна й емоційна напруженість‖, 

―емоційна напруженість‖, ―нервово-психічна напруженість‖, ―психоемоційна 

напруженість‖, між якими проводять чітку диференціацію (Апчел, 1999). 

Однак, загальним для усіх є одне – реакція організму на вплив визначеної 

сили, що, власне кажучи, є стресом. Про те, не усі вчені поділяють таку точку 

зору. Так, Б.В. Овчинніков стверджує, що вищевказані терміни є різновидами 

єдиного психофізіологічного феномена – емоційного стресу. А близькі за 

змістом терміни ―емоційна‖ і ―нервово-психічна стійкість‖ доцільно 

застосовувати тільки до властивостей особистості, але не до станів (Апчел, 

1999, с. 7).  

Американські експерти зі стресу С. Гремлінг і С. Ауербах відзначають: 

―Якщо в ситуації закладене щось, що є, на вашу думку, потенційною 

загрозою для вашої гідності або фізіологічного благополуччя, то ви, 
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зіштовхнувшись з цією ситуацією, напевно відчуваєте тривогу і стрес‖ 

(Emmons, 1998, с. 44). Важливим у цьому твердженні є саме те, що тривога і 

стрес викликаються не зовнішніми чинниками, а думкою про ці фактори та 

ставленням суб’єкта до ситуації. Так, для однієї людини неупереджена 

неуважність знайомих або легкий жарт – привід зануритися в депресію, а для 

іншої і грубий нецензурний жарт на її адресу – усього лише причина від душі 

посміятися над дотепним каламбуром. 

За даними вітчизняних та зарубіжних науковців на характер стресу в 

різних людей впливають такі особистісні чинники: 

1. Генетична схильність. Реакції людини на 30 % визначаються генами, 

отриманими від батьків, так що деякі люди споконвічно більш схильні до 

стресу. 

2. Характер перебігу вагітності в матері. Установлено, що якщо в жінки 

під час вагітності відзначався підвищений вміст стероїдних гормонів, то і 

дитина буде більш гостро реагувати на стрес. 

3. Ранній дитячий досвід. Психотравмуючі переживання перших семи 

років життя дитини ускладнюють перебіг стресових реакцій протягом всього 

подальшого життя.  

4. Характер людини. Схильні до гніву, ворожості, цинізму, дратівливості 

люди більш піддаються стресові, а відкриті, доброзичливі люди з почуттям 

гумору, навпаки, більш стійкі до стресу. Вони легше переборюють стрес і 

живуть довше. Згідно з даними Ю.В. Щербатих (2006), у людей з виразним 

почуттям справедливості, обов’язку, які прагнуть контролювати свої емоції, а 

також у суворих, реалістичних людей артеріальний тиск у стресі 

підвищується сильніше за осіб із протилежними якостями. 

5. Спрямованість людини. Активні, честолюбні, нетерплячі, неспокійні, 

орієнтовані на успіх люди більш піддані стресові за людей з низьким рівнем 

домагань, які не претендують на високе положення в суспільстві і високий 

грошовий достаток.  

6. Соціальний статус. Люди, які займають високе положення в 

суспільстві, мають підвищену стійкість до стресу.  

7. Найближче соціальне оточення. Чим більше родичів і знайомих у 

людини, тим вище її стійкість до стресу. Це пов’язано не тільки з тим, що 

друзі реально захищають таку людину від стресорів, але і з тим, що близькі 

люди як би приймають частину проблеми на себе. Людина, оточена 

доброзичливо налаштованими людьми, почуває їхню підтримку і легше 

сприймає загрозливі чинники середовища. На противагу цьому самотні люди 

або ті, які мають постійні проблеми в родині, більш піддані стресові і частіше 

хворіють (Щербатых, 2006, с.44). 

Теоретико-методологічні дослідження подолання стресу, як новий 

когнітивно-поведінковий напрям у вітчизняній психології, незважаючи на 

великий інтерес до проблематики та інтенсивні його дослідження 

зарубіжними науковцями (Ч. Карвер, М. Шайер, Е. Скіннер, П. Вонг), тільки 
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починає одержувати сучасне теоретичне осмислення (Журавлева, 2011; 

Сергиенко, 2011, с. 121). 

Подолання стресу розглядають також як особливу соціальну поведінку, 

що забезпечує продуктивність праці, збереження здоров’я та благополуччя 

людини. У такій ситуації важливу роль відіграють суб’єктні характеристики, 

які дають змогу людині долати стрес адекватними психологічними засобами, 

насамперед реалізуючи потенціал особистісних характеристик (Журавлева, 

2011; Сергиенко, 2011). 

Звернення до єдиної методологічної позиції психології суб’єкта 

(С.Л. Рубін-штейн, К.О. Абульхановаа, А.В. Брушлінський, Н.Ю. Волянюк, 

О.Л. Журавльов, В.В. Знаков, С.Д. Максименко, В.І. Осьодло, В.О. Татенко й 

ін.) відкрило можливість вивчати поведінку і діяльність через 

опосередкування внутрішнім світом людини, її суб’єктними виборами і 

перевагами, її активною побудовою моделі навколишнього світу. 

На думку А.В. Брушлінського, суб’єкт, який інтегрує різні види 

діяльності та активності, здатний бути самостійним, незалежним творцем, що 

і складає його творчу, моральну, вільну сутність. Поняття вибору людиною 

способу дій у ситуації стресу є критеріальним для специфіки поведінки 

подолання і ключовим для розуміння її усвідомленості. Поведінка подолання 

стресу пов’язана із низкою дій: цілепокладанням, прогнозуванням 

результатів діяльності, породженням нових способів розв’язання проблемної 

ситуації тощо (Журавлева, 2011; Сергиенко, 2011, с. 121). 

 До чинників, які детермінують поведінку подолання стресу, вітчизняні та 

зарубіжні науковці відносять такі (Водопьянова, 2009; Крайнюк, 2007; 

Малкина-Пых, 2007; Стрес-асоційовані розлади, 2019): 

1. Особистісний (диспозиційний) чинник включає психологічні 

особливості співвідношення особистісних рис та якостей, що є суб’єктними 

та визначають вибір стилів і стратегій поведінки подолання у важкій 

життєвій ситуації. Дані різнорівневі характеристики або суб’єктні 

детермінанти можуть бути предикторами визначеного стилю подолання 

(темперамент, оптимізм, самоставлення, нейротизм, тривожність, локус 

контролю). 

2. Ситуаційний (динамічний) чинник відображає вплив ситуації й 

самостійне оцінювання суб’єктом ступеня її стресогенності на вибір 

стратегій і стилів подолання.  

3. Соціокультурний чинник подолання виявляється у впливі соціально-

психологічних якостей суб’єкта (гендер, рольова позиція, установки, 

міжкультурні розбіжності, соціальна підтримка й ін.), обумовлених його 

включеністю в міжособистісні відносини, на специфіку подолання важких 

життєвих ситуацій. Саме вони забезпечують суб’єктові зворотні зв’язки, що 

закладають здатність усвідомленого саморегулювання, у тому числі вибору 

стратегій і стилів поведінки у важкій ситуації. 

4. Регулятивний чинник розглядається як можливість розвитку і 

формування поведінки подолання суб’єкта, а також можливість 
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цілеспрямованого навчання ефективній поведінці у важкій життєвій ситуації. 

Фасилітацію розвитку подолання і навчання йому розглядають як набуття 

адаптивних стратегій подолання (копінгу) або життєвих навичок з метою 

підвищення психосоціальної компетентності суб’єкта. Навички подолання 

можна набути або відновити, спрямовано формувати в різноманітних 

структурованих (спеціально створених) або неструктурованих умовах.  

Кожна людина володіє безліччю ресурсів, обумовлених відповідним 

чинником. Варто зазначити, що неоднозначні ефекти впливу диспозиційного, 

структурного, динамічного і соціокультурного чинників на поведінку 

подолання труднощів обумовлені тим, що окремі чинники вибору суб’єктом 

способу подолання знайшли більше емпіричних підтверджень та розкриті 

повніше за інші. Так, наприклад, найбільше дослідженим є диспозиційний 

чинник подолання, що може бути пов’язано зі сформованою пострадянською 

загальнопсихологічною традицією вивчення процесів, станів і властивостей 

особистості. Найменш представленими у вітчизняній психології залишаються 

дослідження динамічного чинника подолання в процесі розвитку важкої 

(стресової) ситуації (Стрес-асоційовані розлади, 2019, с.122–124). 

Разом з тим ще у 1994 р. С. Хобфолл запропонував багатоосьову модель 

―поведінки подолання‖ і шкалу SACS, побудовану на її основі (Водопьянова, 

2009). На відміну від попередніх моделей поведінка подолання розглядається 

як стратегії (тенденції) поведінки, а не як окремі типи поведінки. 

Запропонована модель має дві основні вісі: просоціальну-асоціальну, 

активну-пасивну та одну додаткову вісь: пряму-непряму. Дані вісі являють 

собою виміри загальних стратегій подолання. Введення просоціальної і 

асоціальної вісі ґрунтувалися на тому, що багато життєвих стресорів є 

міжособистісними або мають міжособистісний компонент, навіть 

індивідуальні зусилля до подолання мають потенційні соціальні наслідки, дія 

подолання часто вимагає взаємодії з іншими людьми. Пряма-непряма вісь 

поведінки подолання, запропонована С. Хобфоллом, збільшує міжкультурну 

застосовність опитувальника SACS. Дана вісь дозволяє диференціювати 

подолання (копінг) з погляду поведінкових стратегій як проблемно-

орієнтованих зусиль (прямих або маніпулятивних). Поведінковий підхід 

дозволяє більш диференційовано підійти до відмінностей у подоланні. Крім 

цього, він дозволяє вносити корекцію на рівні поведінки, отже, є 

перспективним з погляду можливості психологічного втручання в процес 

подолання негативних наслідків професійних стресів (Водопьянова, 2009). 

В.М. Крайнюк наголошує на тому, що за ступенем оволодіння ситуацією 

виділяються активні і пасивні стратегії подолання. До активних стратегій 

належать: активно-когнітивний копінг (оцінка ситуації), активно-

поведінковий копінг (втручання в ситуацію, уникнення) (Крайнюк, 2007). 

Л.І. Анциферова виділяє в якості стратегій подолання життєвих труднощів 

перетворюючі стратегії і стратегії пристосування (зміни власних 

характеристик і ставлення до ситуації). П. Торнтоном були виділені активні 

проблемно-зосереджені стратегії (планомірне вирішення проблеми, шлях 
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конфронтації), активні емоційно-зосереджені стратегії (дистанціювання 

масштабу проблемної ситуації, прийняття відповідальності на себе, пошук 

позитивного в тому, що відбувається) та пасивна стратегія (ескапізм, 

уникнення) (Крайнюк, 2007, с. 17–19). 

За даними досліджень (Водопьянова, 2009; Крайнюк, 2007; Малкина-

Пых, 2007) поведінка подолання (копінг) може трансформуватися при зміні 

вимог ситуації до людини або власних змінах суб’єкта в ситуації, однак 

емпіричних підтверджень цього явища дослідниками недостатньо.  

О.Л. Журавльов виокремлює й обґрунтовує десять якостей поведінки 

подолання суб’єкта, що роблять його особливо складним для вивчення. Ці 

якості поведінки подолання не прояснені остаточно у зв’язку з високою 

винахідливістю, складністю і гнучкістю поведінки подолання суб’єкта як 

складової процесу адаптації, а також поки не усі вони знайшли досить повне і 

несуперечливе емпіричне підтвердження. Автори розділили виділені ними 

якості на три групи (Стрес-асоційовані розлади, 2019, с. 125]: 

1) до 1-ї групи входять чотири загальні сутнісні якості подолання, що 

роблять його упізнаваним феноменом активності суб’єкта – адаптивність і 

одночасно – активність (інструментальність-створювання); неоднорідна в 

залежності від ситуації й особистості усвідомленість і цілеспрямованість 

(подібність з механізмами психологічного захисту); соціально-культурна 

обумовленість; складна система ресурсів розвитку подолання в онтогенезі. 

2) до 2-ї групи увійшли чотири якості поведінки подолання, що 

відображають його процесуальність і віднесеність до когнітивних 

поведінкових процесів: дуальність копінгу як процесу (автоматизм і 

негайність відгуку на стрес – навмисність вольових регулятивних копінг-

зусиль); багатоальтернативний вибір способу дій; недиз’юнктивність 

(безперервність) при одночасному використанні різноманітних способів; 

різний ступінь контрольованості.  

3) до 3-ї групи віднесено дві якості, пов’язані з важливістю наслідків 

даного виду поведінки для благополуччя суб’єкта: неможливість заздалегідь 

передбачити конструктивність (деструктивність) способів подолання; 

значущість наслідків для психологічного благополуччя суб’єкта. 

Визначено, що структуру поведінки подолання складають такі 

компоненти: копінг-реакції – думки, почуття, переживання людини при 

зіткненні зі стресором; копінг-дії – дії людини в контексті стресової ситуації; 

копінг-стратегії – послідовність пов’язаних дій; копінг-стилі – 

концептуально подібні копінг-стратегії. У залежності від рівня суб’єктної 

регуляції, переважаючого або одночасної недиз’юнктивної дії 

диспозиційного, ситуаційного, соціокультурного і регулятивного факторів 

структурні компоненти поведінки подолання функціонують в емоційній, 

когнітивній, поведінковій сферах. Доведено, що ефективність копінгу 

визначається не тільки успішністю рішення копінг-задач, але ще і таким 

показником, як ―результат‖ (outcome) або наслідок обраного способу копінгу, 

у тому числі якістю і кількістю використаних при цьому ресурсів суб’єкта, а 
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також можливістю їх відновлення, тобто своєрідною суб’єктивною ―ціною‖ 

допінгу (Оніщенко, 2012).  

У останні роки широке визнання одержало поняття ―стрес-індукованого 

зростання особистості‖, коли людина, яка пережила травму, зберігає 

позитивне благополуччя, незважаючи на страждання і нещастя, а в окремих 

випадках навіть завдяки цим випробуванням. Так, за Р.А. Емонсом, 

П.М. Колбі, Х.А. Кайсером орієнтовані на духовні цінності особи більш 

ефективно справляються зі стресом, породженим психотравмою. Вони легше 

переборюють несприятливі наслідки в порівнянні з індивідами, 

заклопотаними цілями, зосередженими на своєму ―Я‖, або індивідами, які 

мають установки на пошук гострих відчуттів або гедоністичні установки 

(Щербатих, 2006).  

Дж. Брайт та Ф. Джонс наголошують, що оптимізм та уявлення про 

особистий контроль і знаходження смислу позитивно корелюють з 

посиленням імунної реакції і запобігають розвиткові захворювань. Особи з 

високою ―негативною афективністю‖, диспозиційна тенденція яких змушує 

відчувати негативні емоції і мати негативне уявлення про самих себе, гірше 

справляються зі стресом і навіть у сприятливі періоди життя частіше 

відчувають дистрес і відчуття незадоволеності (Брайт, Джонс, 2003).  

За результатами досліджень Р. Абоусері , підтвердженими Р. Френкіним 

(2003), люди з високою самооцінкою, з одного боку, розцінюють 

стресогенними значно менше коло подій, а з іншого, якщо стрес виникає, 

вони справляються з ним краще, ніж люди з низькою самооцінкою. Індивіди, 

які мають негативне самосприйняття і погано долають стрес, мають і більш 

високий рівень страху або тривожності з появою загрози. Люди з низькою 

самооцінкою вважають себе недостатньо здатними протистояти загрозі, вони 

менш енергійні в прийнятті превентивних заходів і намагаються уникати 

труднощів, вважаючи, що не впораються з ними. 

Обговорення. Цінними в рамках нашого дослідження виявилися 

результати вивчення смисложиттєвих орієнтацій та самооцінки як корелятів 

подолання наслідків військового стресу, зокрема результати лонгітюдного 

експериментального дослідження психологічних детермінант успішності 

постстрессової адаптації учасників бойових дій, проведене в Інституті 

психології РАН у період з 1999 по 2006 р. (Стрес-асоційовані розлади, 2019, 

c. 81). Вибірку досліджуваних склали ветерани бойових дій в Афганістані, які 

проходили строкову службу в період з 1979–1989 рр. Усі вони брали участь у 

бойових діях і мали рівнозначний бойовий досвід. Ніхто з них не був важко 

поранений або контужений, ніхто не страждав важкими психотичними 

розладами. Тривалість навчання для них складала в середньому 11,2 років. 

Середній вік на момент другого обстеження становив 41 рік. Результати 

дослідження показали взаємозв’язки між характером подолання учасниками 

бойових дій негативних наслідків впливу бойового стресу і такими 

особистісними особливостями, як рівень смисложиттєвих орієнтацій і 

структура самоставлення. Так, високий рівень самооцінки і смисложиттєвих 
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орієнтацій позитивно корелює з високим рівнем загальної соціально-

психологічної адаптованості ветеранів і показниками суб’єктивної 

задоволеності своїм станом. Характеристика їх самоставлення та загальне 

смисложиттєве наповнення життя вище у осіб з нижчим рівнем особистісної 

тривожності, негативних показників самопочуття, а відповідно і менша 

частота і ступінь ваги посттравмтичних стресових проявів, рідше випадки 

звертання до психіатрів і психологів за допомогою.  

Авторами дослідження виявлено, що тенденція приписувати собі 

відповідальність за події свого життя й активна життєва позиція в 

посттравматичний період прямо співвідносяться з успішністю соціально-

психологічного функціонування учасників бойових дій. Ветерани війни, які 

вважають, що людина здатна контролювати своє життя, вільно приймати 

рішення і реалізовувати їх у дії, більш успішно переборюють важкі наслідки 

бойової травми, у них більша перспектива майбутнього і позитивне 

ставлення до сьогодення і минулого. Аналіз особливостей динаміки 

адаптаційного статусу ветеранів показав, що ригідність структур ―Я‖ та 

небажання індивіда змінюватися, супроводжується труднощами подолання 

наслідків бойового стресу і високим рівнем негативних посттравматичних 

проявів. Успішність розв’язання посттравматичних проблем і здатність до 

зміни уявлень про себе тісно пов’язані. Ветерани, що мають установки на 

саморозвиток віднайшли тенденцію до поліпшення свого стану (Стрес-

асоційовані розлади, 2019, c. 81).  

Вищезазначене дослідження дало змогу з’ясувати перелік ефективних 

способів подолання важкого стресу суб’єктами, що знаходяться в ситуації 

полону в ролі заручників (Стрес-асоційовані розлади, 2019, с. 154). Інтерв’ю 

проводилося з членами двох різних груп, викраденими й утримуваними на 

території Чечні. Перша група – п’ять молодих чоловіків-поляків, 

направлених з гуманітарною допомогою до Чечні у 1997 р., які потрапили в 

полон в околицях Грозного і провели у неволі 53 дні. Друга група – четверо 

вчених, дві жінки-польки і два чоловіки-дагестанці, захоплені на території 

Дагестану 9 липня 1999 р. і утримувалися на території Чечні в районі 

бойових дій у період другого російсько-чеченського конфлікту. Польки були 

звільнені через сім місяців, дагестанські вчені – через чотири місяці. 

Подолання стресу визначено в цьому дослідженні як вчинки і дії, що мали 

на меті зменшення, усунення стресових навантажень. Особистість, яка 

функціонує в стресовій ситуації, може її успішно перебороти і підтримувати 

здатність реалізації різних задач за умови, що навантаження, яким піддається 

полонена людина, не переважають межі толерантності даної особистості до 

стресу (можливостей людини витримати цей стрес). Згідно з теорією важких 

ситуацій Т. Томашевського, якщо межі можливостей людини порушені, то 

перевантаження протягом тривалого часу, що викликає явні негативні зміни 

в психічному функціонуванні, може привести до серйозних психосоматичних 

розладів (Стрес-асоційовані розлади, 2019, c. 156). 
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Головні елементи, виявлені в аналізованих спогадах досліджуваних як 

важливі стрес-чинники для більшості (але не для усіх) заручників, що 

сприяють посиленню стану стресу, а також способи їх подолання наведені у 

табл. 1 (Стрес-асоційовані розлади, 2019, c. 161). 

Таблиця 1. 

Класифікація стрес-чинників і способів їх подолання у полонених 

 
Головні стрес-чинники Способи подолання 

Важке почуття загрози, що 

супроводжується невизначеністю щодо 

того, що трапиться у майбутньому, 

можливість утрати здоров’я і життя в 

сьогоденні 

‒ заборона на визнання загрози; 

‒ оптимістичне мислення; 

‒ раціоналізація; 

‒ гумор; 

‒ механізми уникання: відхід у 

спогади, відхід у молитву. 

Почуття небезпеки, викликане 

безпосередніми загрозами здоров’ю і 

життю (обстріл, бомбардування) 

Механізми уникання: відхід у молитву; 

відхід у гру (наприклад, у карти) 

Бездіяльність, відчуття нудьги Структурування часу: планування дня, 

придумування собі різних занять, ―турботи 

ні про що‖, складання ―режиму дня‖ 

Тривала відсутність світла Механізми відволікання (уникання): відхід 

у світ фантазій, відхід у спогади 

Холод, голод, ізоляція від оточення, у 

якому можна нормально функціонувати, 

сильне почуття відповідальності за групу 

Доброзичливість один до одного, 

підтримання відносно сприятливої 

емоційної комунікативної атмосфери у 

групі  

 

Важливу категорію способів подолання стресу можна визначити, як 

зосередження на інтрапсихічних процесах. Оцінювання дій може сприяти 

подоланню ситуацій шляхом регуляції емоцій за допомогою пізнавальних 

процесів. В аналізованих випадках найбільш функціональними виявилися 

его-захисні механізми, такі як уникання, ухилення або заборона, заперечення, 

незгода, і механізми подолання. 

Оскільки неможливо передбачати вид і час появи цієї загрози, стають 

марними техніки зниження напруги передбачуваних небезпек. Велике 

значення в цих випадках зіграли механізми уникання, засновані на 

концентрації думки на чомусь іншому. Два головних способи, що 

виявляються в результаті аналізу розповідей полонених, – це відхід у спогади 

або в молитву. У змушеному відході у світ власних спогадів головну роль 

відіграє придушення, витіснення думок про можливі небезпеки через 

переключення розумової діяльності, спрямованої на своє минуле. Це типовий 

прояв механізму подолання у вигляді відходу, уникання. Занурення, відхід у 

молитву сприяли зниженню емоційної напруги і при цьому давали 

внутрішній спокій, віру в допомогу і захист. 

Важливим способом подолання стресу у ситуації полону є гумор. Для 

полонених він часто виконував функцію своєрідного ―клапана‖ безпеки, за 
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допомогою якого розряджалося напруження, що накопичилася. Сміх є 

однією з природних захисних реакцій суб’єкта на стан перевантаження, 

фрустрації. 

З метою подолання чинника бездіяльності полонені досить часто 

складали план дня, названий ними ―режим дня‖, таким чином вони 

намагалися структурувати час. Важливим стало вигадування занять, які 

можна було реалізувати в неволі. Такими заняттями, що заповнюють і 

структурують час, стали гімнастика, бесіди, читання книг, різні ігри та ін. 

Були також ―виходи в кіно‖ або розповіді змісту, сюжету фільмів. Усі ці 

заняття (крім готування їжі) мали головною метою боротьбу з нудьгою і 

бездіяльністю, допомагали зменшити навантаження, пов’язані з депривацією, 

а тому мали характер способів подолання стресу. 

Для пом’якшення навантажень, пов’язаних із ситуацією полону, має 

значення той факт, що полонені перебували в групі доброзичливих один до 

одного людей, у групі з відносно сприятливою емоційною комунікативною 

атмосферою. 

Висновки. Таким чином, розглянувши особистісні чинники подолання 

стресових ситуацій в особливих умовах можна зробити такі висновки: 

 1. Важливу роль у вибудовуванні стратегій подолання стресу в 

особливих умовах, серед яких розглянуто бойові дії та перебування у полоні, 

відіграють особистісні чинники, які детерміновані індивідуально-

психологічними особливостями людини, як суб’єкта діяльності.  

Поведінка подолання стресу є особливою цілеспрямованою соціальною 

поведінкою особистості, яка здатна забезпечити продуктивність праці, 

здоров’я та благополуччя людини адекватними способами, шляхом 

зменшення або повного усунення стресових навантажень.  

2. Успішність постстресової адаптації учасників бойових дій визначають 

характер смисложиттєвих орієнтацій, структура самооцінки й особливості 

самосприйняття. Ці особистісні характеристики значною мірою забезпечують 

стан емоційного і психологічного благополуччя та успішність 

функціонування людини в соціумі у посттравмуючий період життєдіяльності. 

 Освоєння полоненими технік подолання стресових ситуацій ґрунтується 

на інтрапсихічних процесах, що служать саморегуляції емоцій. Це, 

насамперед, механізми відволікання в рамках копінгу уникання: відхід у 

спогади, у молитву, у світ фантазій. Мають місце техніки, що базуються на 

запереченні проблеми й ігноруванні реалій ситуації.  

3. Дієвість і ефективність технік, що базуються на механізмах уникання і 

відволікання, підтверджена саме в ситуації полону, де відсутнє застосування 

активних, наступальних форм боротьби зі стресом (оскільки немає 

можливості прямого впливу на стресор). У подоланні стресу допомагає 

гумор, що виконує важливу роль у зниженні емоційної напруги, висока 

ступінь якої і є квінтесенцією стресу. Заборони, як і механізми уникання, 

допомагають зберегти емоційну рівновагу через ізолювання власних думок 

від відомих загроз. Усі можливі форми активності, нав’язування суб’єктом 
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визначених обов’язків, придумування занять допомагають долати стрес у 

ситуації полону, коли увага відволікається від труднощів, і такі заняття 

суб’єктивно прискорюють перебіг часу. Фізичні навантаження істотно 

допомагають підтримувати в кращому стані своє тіло, у результаті чого 

оздоровлюється і психіка. 
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ВПЛИВ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН  НАСЕЛЕННЯ 

 
У статті розглянуто проблеми впливу засобів масової інформації на формування 

масової свідомості під час виникнення надзвичайних ситуацій. Виділено функції засобів 

масової інформації (ЗМІ): комунікативну, інформаційну, безпосередньо-організаційну, 

ідеологічну, культурно-просвітницьку, утилітарну, рекреативну. Охарактеризовано 

групи ЗМІ (друковані, аудіовізуальні, інформаційні служби). Представлено проблему 

довіри населення до засобів масової інформації.  

Визначено роль засобів масової інформації в утворенні та поширенні чуток в 

екстремальних умовах. Виділено умови формування чуток (наявність предметної 

інформації та канал передачі). Окреслено форми впливу ЗМІ на громадську думку. 

Розкрито основні чинники виникнення та поширення чуток в умовах надзвичайних 

ситуацій (НС). 

Проведено аналіз назв публікацій та визначено вплив засобів масової інформації на 

психологічний, емоційний та соціальний стан людини.  

Ключові слова: засоби масової комунікації; виникнення та поширення чуток; 

надзвичайна ситуація. 
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IMPACT OF MASS MEDIA MESSAGES 

ON THE PSYCHOEMOTIONAL STATE OF THE POPULATION 

 
The article deals with the problems of the influence of the media on the formation of mass 

consciousness during emergencies. The functions of mass media (mass media) are distinguished: 

communicative, informative, direct-organizational, ideological, cultural-educational, utilitarian, 

recreational. Media groups (print, audiovisual, information services) are characterized. The 

problem of public trust in mass media is presented. 
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The role of the media in the formation and propagation of rumors in extreme conditions is 

determined. The conditions of rumors formation (availability of subject information and 

transmission channel) are highlighted. The forms of influence of mass media on public opinion 

are outlined. The main factors of occurrence and spread of rumors in emergency situations are 

revealed. 

The analysis of the titles of the publications was conducted and the influence of the media on 

the psychological, emotional and social state of the person was determined. 

Keywords: mass communication; occurrence and spread of rumors; emergency situation. 

 

Вступ. В умовах інтенсивного розвитку сучасних інформаційних 

технологій засоби масової комунікації (далі – ЗМІ) виступають у ролі 

важливого чинника формування громадської думки та культури особистості. 

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання впливу ЗМІ на 

формування суспільної думки, оскільки, реалізуючи низку функцій, вони 

виступають вагомим засобом передачі різноманітної інформації. Змістовним 

підтвердженням цієї думки є численні дослідження (Брайант, Томпсон, 2004; 

Житарюк, 2015; Коваль, 2015; Назаров, 1999; Різун, 2008) в яких 

обґрунтовано низку функцій ЗМІ, зокрема: комунікативну, інформаційну, 

безпосередньо-організаційну, ідеологічну, культурно-просвітницьку, 

утилітарну, рекреативну. 

Фахівець у галузі масових комунікацій В. Лизанчук зазначає: «…людські 

спільноти творяться мережами інформаційних комунікацій, через які 

передається необхідна державно-політична, суспільно-економічна, 

ідеологічна, історична, етнічна та інша інформація. Національна мережа 

засобів масової комунікації – це один із «трьох китів», на якому базується 

державна самосвідомість, поряд із національною інтелігенцією та 

національною політичною елітою» (Лизанчук, 2004, с. 15). Найбільшу роль у 

формуванні та поширенні інформації відіграють такі сучасні канали зв’язку 

як преса, телебачення, радіомовлення, кіно, відео, Інтернет тощо. За 

допомогою вищезгаданих каналів зв’язку різноманітна інформація активно 

розповсюджується серед населення. Формуючи громадську думку, ЗМІ 

акумулюють досвід і волю мільйонів людей  та впливають на їх свідомість, 

вчинки і групові дії. 

У контексті окресленої проблеми, відповідно до Закону  

«Про інформацію» ст. 22, визначено, що ЗМІ – це засоби, що призначені для 

публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації (Про 

інформацію, 2011). Відповідно до чинного законодавства України, система 

вітчизняних ЗМІ у структурному плані представлена кількома групами мас-

медіа, а саме: друковані (газети, журнали, бюлетені тощо), аудіовізуальні 

(радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо), 

інформаційні служби (телеграфні агентства, агентства преси, рекламні бюро і 

компанії, прес-служби при державних, комерційних, громадських, 

конфесійних організаціях, агентства паблік рілейшнз (PR), професійні 

журналістські клуби та асоціації (Carson, 1989). 

Щодо функцій ЗМІ, про які вели мову вище, важливо підкреслити, що у 
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сучасному суспільстві вони покликані виконувати комунікативну 

(спостереження за подіями та формування суспільної думки стосовно їх 

сутності), інформаційну (збирання, редагування, коментування та поширення 

інформації) та ретрансляційну (відтворення певного способу життя з 

відповідним набором політичних, духовних, соціальних цінностей) функції, 

завдяки яким ЗМІ впливають на всі сфери життєдіяльності суспільства 

(Житарюк, 2015; Коваль, 2015). 

Мета та завдання. Мета дослідження полягає у вивченні та 

обґрунтуванні впливу засобів масової інформації на формування масової 

свідомості під час виникнення надзвичайних ситуацій. 

Методи дослідження. В дослідженні були використанні такі методи: 

теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, систематизація та узагальнення 

теоретичних та емпіричних результатів дослідження. Емпіричні методи – 

бесіда, інтерв’ю, опитування.  

Результати дослідження. У контексті розгляду ЗМІ, як можливого 

чинника розповсюдження чуток в умовах надзвичайної ситуації (далі – НС), 

варто звернути увагу на проблему довіри населення ЗМІ. Досліджуючи 

питання довіри до конвергентних медіа в Україні, А. Каверіна (2017) 

встановила, що найбільший кредит довіри серед мас-медіа має друкована 

преса, довіра до якої пояснюється її офіційним статусом та відповідальністю 

друкованої преси перед законом. Мережеві медіа викликають довіру завдяки 

відсутності цензури, свободі слова, наявності альтернативних джерел та 

інформації безпосередньо від очевидців (матеріали в соціальних медіа). 

Водночас, мережеві медіа викликають критику через можливість редагування 

інформації в режимі онлайн. Телебачення, яке в українському суспільстві 

зберігає найвищі показники рейтингів і часу використання як медійного 

джерела, серед аудиторії з високим рівнем медіаграмотності асоціюється з 

можливостями та спробами маніпулювання суспільною свідомістю, а також 

із низьким рівнем критичного сприйняття інформації (Бальцій, 2010). Цілком 

очевидно, що всі ці проблемні питання в умовах НС можуть прямо чи 

опосередковано сприяти появі та розповсюдженню недостовірної інформації. 

Багатоаспектна діяльність ЗМІ в умовах НС здатна не лише 

трансформувати громадську думку, але й видозмінювати повідомлення. 

Адже сучасний розвиток ЗМІ дозволяє швидко та оперативно реагувати на 

виникнення будь-яких НС. При цьому канали інформації певним чином 

сприятимуть процесам виникнення й розповсюдження чуток серед 

населення, якщо будуть надавати двозначні та незрозумілі повідомлення.  

Як свідчить дослідник компенсаторних ресурсів ЗМІ в умовах НС 

О. Бервенова (2007), тематика катастроф, за своєю суттю, являється дуже 

привабливою для ЗМІ через сенсаційність (мова йде про життя і смерть), 

образність (у цій ситуації міг опинитися будь-хто), вільна інтерпретація події 

(недостовірну інформацію завжди можна пояснити браком часу) та ін.  

Крім того, приділяючи увагу катастрофі, можна швидше підняти рейтинг 

видання та отримати з цього різні дивіденди. Для формування чуток 
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необхідними є принаймні дві умови: наявність предметної інформації та 

канал, по якому вони передаються. Циркуляція чуток легше відбувається 

тоді, коли суб’єкт додатково супроводжує свою предметну інформацію 

оцінними судженнями, а також повідомляє співрозмовнику невідомі 

подробиці (факти, приклади тощо).  

Як вказують дослідники (Оніщенко, 2012; Погорелов, 2011), інформація 

про НС, як правило, домінує над висвітленням інших подій повсякденного 

життя, що виражається у зростанні обсягів повідомлень про неї в 

інформаційному просторі. Надмірна присутність такого роду інформації 

формує ефект звикання масової свідомості до катастроф, їх неминучості, що, 

як наслідок, призводить до появи пасивної поведінки людей навіть за таких 

НС, як пожежа чи повінь. У результаті в суспільстві може сформуватися 

поверхневе сприйняття НС. Виникає протиріччя між зростанням 

стресогенних чинників для масової свідомості, обумовлених збільшенням 

масштабів НС, та зниженням компенсаторних можливостей ЗМІ.  

В контексті нашого дослідження варто зауважити, що у людей, які 

переглядають випуски новин зі спеціальними репортажами про НС, 

спостерігається симптоматика, схожа з симптоматикою постраждалих, які 

опинилися в епіцентрі подібних подій. Інформація про НС у цих випадках 

«приміряється» на себе та своїх близьких. Водночас, відсутність інформації 

про обставини того, що відбувається, створює сприятливе підґрунтя для 

фантазій, домислів і чуток (Миронець, 2010; Різун, 2008). 

Осмислюючи маніпулятивні технології Н. Бальцій зазначає, що ЗМІ 

також можуть: вибірково навести факти в залежності від своєї позиції; 

супроводити матеріал заголовком, невідповідним до змісту; опублікувати 

правдиву інформацію тоді, коли вона втратила свою актуальність; подати 

неточну цитату, вириваючи її з контексту, внаслідок чого вона змінює свій 

зміст (Бальцій, 2010, с. 234). 

Водночас громадська думка може стати об’єктом впливу ЗМІ через 

переконання. Це основна форма впливу, яку можуть застосовувати у своїй 

діяльності служби зв’язків із громадськістю. Зазвичай більша частка 

інформації до населення потрапляє у вторинному вигляді, й містить 

авторську оцінку ситуації, події, яка нав’язується аудиторії. Обтяжений 

щоденними проблемами й турботами пересічний громадянин, може стати 

зручною мішенню для інформаційного впливу, схиляючись до заданої 

певною соціальною групою суб’єктивної точки зору про НС, вміло поданої за 

допомогою ЗМІ. Її головна відмінність від маніпулювання в тому, що 

маніпулятор, впливаючи на свідомість людини, не залишає їй вибору. 

Досліджуючи чутки як соціально-психологічне явище, Л. Орбан-Лембрик 

(Орбан-Лембрик, 2004) вважає, що чим більше ЗМІ приділяють увагу 

повідомленню, тим під більше перекручення воно підпадає в чутках. В 

умовах НС чутки виконують функції тих логіко-інформаційних інструментів, 

що допомагають індивідам та соціальним групам долати високий ступінь 

невизначеності ситуації, в якій вони опинилися. 

http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C


                                                         Психологічний журнал                             3’2019 
 

88 
 

Характерною особливістю ЗМІ є те, що вони можуть самі створювати 

інформаційні нагоди для чуток чи підтримувати їх. Таким чином засоби 

інформаційної комунікації не тільки сприяють виникненню чуток, але й 

можуть їх спрямовувати, приховуючи справжні цілі. 

Прагнучи задовольнити попит аудиторії в кризових ситуаціях, ЗМІ 

проявляють готовність розповсюдити практично будь-яку інформацію про 

НС (Щедровицкая, 2012). Інакше кажучи, помітно знижується критичність 

журналістів і редакторів по відношенню до поширюваної ними інформації. 

Так, до прикладу, часто журналісти в пошуках «гарячого» матеріалу 

намагаються отримати будь-яку інформацію від правоохоронців або 

рятувальників під час безпосереднього проведення аварійно-рятувальних 

робіт. У цьому випадку посадові особи можуть не встигнути переключитися 

зі своєї роботи та, не замислюючись про наслідки своїх слів, видати таку 

інформацію, яку згодом журналісти будуть використовувати як головну при 

висвітленні подій. Люди швидше повірять інформації, наприклад, від 

рятувальника як першоджерела, ніж іншим каналам інформації та самі 

будуть активно передавати такі повідомлення.  

В умовах НС та браку інформації від учасників штабів з ліквідації 

наслідків НС про хід рятувальних робіт журналісти також можуть самі 

вигадувати якісь елементи події та передавати повідомлення від потерпілих 

чи їхніх родичів, які, перебуваючи у стані підвищеного емоційного 

напруження, не зовсім адекватно оцінили те, що сталося. Але той факт, що 

вони стали учасниками подій, робить їх слова найбільш переконливими для 

інших. Тому в таких випадках ЗМІ самі стають основним чинником 

виникнення та поширення чуток в умовах НС. 

Варто зауважити, що для масової свідомості важлива тільки та 

інформація, яка повторюється різними коментаторами (експертами і 

журналістами) в різних ЗМІ. Причому повторюватися можуть тільки дуже 

прості інформаційні повідомлення та формулювання. А це означає, що 

складно виражені думки будуть спрощені до такої форми, яка дозволить їх 

без зайвих зусиль запам’ятати, повторити, обговорити, порівняти з вже 

наявними в масовій свідомості формулами і зразками висловів, зіставити зі 

штампами і стереотипами масової свідомості. Такий підхід дозволяє з 

достатньо високою вірогідністю гарантувати, що внесене інформаційне 

повідомлення буде поширено за допомогою ЗМІ і засвоюватися масовою 

свідомістю, склавши основу громадської думки з актуального питання 

(Потапчук, 2015). 

Обговорення. З метою дослідження впливу ЗМІ на виникнення чуток в 

умовах НС нами здійснено аналіз назв та змісту публікацій про масштабну 

пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі. За допомогою експертів ми 

з’ясували, що низка ЗМІ опублікували статті з назвами, що мали негативний 

вплив на психічні стани людини та вельми сприяли виникненню чуток. 

Зокрема, 100% учасників опитування до цього переліку віднесли такі назви 

публікацій як: «Отруйні витоки зі звалища у Грибовичах забруднили воду та 
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ґрунти в навколишніх селах» (сайт «ZIK» – http://zik.ua/news/2016/06/03), «У 

Грибовичах люди масово скаржаться на біль у горлі» (сайт «dyvys.info» – 

http://dyvys.info/2016/06/08), «У річці масово загинула риба, місцеві мешканці 

підозрюють, що це сталося через Грибовецьке сміттєзвалище» (сайт 

«ZBRUC» – https://zbruc.eu/node/46200), «Не треба довіряти заявам, що немає 

небезпеки від горіння Грибовицького сміттєзвалища» (сайт «ВГОЛОС» – 

http://vgolos.com.ua/), «Через пожежу в Грибовичах, львів’ян чекає сміттєва 

катастрофа» (сайт «Gazeta.ua» – https://gazeta.ua). 

Із перерахованих вище назв публікацій видно, що їх автори, прагнучи 

змусити читача прочитати текст, назвали статті так, що вони не тільки 

відображають основну думку про результати пожежі на сміттєзвалищі, а й 

прямо натякають на «катастрофічний контекст» НС. Тим самим створюють 

фонову ситуацію та задають певну інтенцію чи загальну настанову, що здатні 

породити в людини негативні психічні стани (Юрченко, 2009).  

Емоційний компонент читача зазнає негативного впливу, адже мова йде 

про очевидну небезпеку, наприклад: «У Львові можуть закрити школи та 

дитсадки» (сайт «Vgorode.ua.» – http://lviv.vgorode.ua/), «Отруйні витоки 

забруднили воду та ґрунти» (сайт «ZIK» – http://zik.ua/news/2016/06/03), 

«Люди скаржаться на біль у горлі» (сайт «dyvys.info» – 

http://dyvys.info/2016/06/08), «Масово загинула риба» (сайт «ZBRUC» – 

https://zbruc.eu/node/46200), «Львів’ян чекає сміттєва катастрофа» (сайт 

«Gazeta.ua» – https://gazeta.ua).  

Для посилення достовірності інформації в назвах деяких статей 

використовуються прізвища представників влади чи думки фахівця («мер 

просить...» (сайт «ЛЬВІВ-NEWS» – http://lvivnews.info), «Садовий просить 

...» (газета «Українська правда» – http://www.pravda.com.ua/news), «хімік-

токсиколог … (сайт «ВГОЛОС» – http://vgolos.com.ua).  

Результати проведеного вище аналізу вказують на те, що характер пожежі 

на території сміттєзвалища на Львівщині вплинув на її презентацію та 

рефлексію у ЗМІ. Більшість назв статей свідчить про те, що ця рефлексія є не 

конструктивною, а провокуючою. Адже автори статей вже у назві тексту 

змушують читачів шукати в пожежі «катастрофічні» подробиці та 

«катастрофічні» наслідки, які вона здатна спровокували.  

Водночас варто зазначити, що у деяких назвах статей спостерігається і 

конструктивна рефлексія ЗМІ. Так, на думку учасників (100% опитаних) 

опитування серед переліку назв публікацій є й ті, які здатні сприяти протидії 

чуткам в умовах НС Зокрема, це такі назви текстів як: «Львівська область: 

вогнеборці ліквідували загорання на сміттєзвалищі» (сайт Державної служби 

з надзвичайних ситуацій України – http://www.dsns.gov.ua/), «Пожежу на 

Грибовецькому сміттєзвалищі під Львовом локалізували» (Інформаційне 

агентство УНІАН – https://www.unian.ua/society), «Пожежа на сміттєзвалищі у 

Великих Грибовичах ліквідована» (газета «Високий замок» – 

http://wz.lviv.ua/ukraine). 

Крім того, досить високий відсоток населення (від 87,38% до 54,05%) до 

http://dyvys.info/2016/06/08
http://lviv.vgorode.ua/
http://dyvys.info/2016/06/08
http://www.dsns.gov.ua/
https://www.unian.ua/society
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конструктивних назв статей ще відносять: «Грибовицька катастрофа: підстав 

для паніки немає» (сайт «PolUkr» – http://www.polukr.net/), «Пожежа на 

сміттєзвалищі у Великих Грибовичах ліквідована, однак дорога досі 

перекрита» (сайт «dyvys.info» – – http://dyvys.info/2016/06/08), «Можна 

дихати: біля Львова нарешті загасили пожежу на сміттєзвалищі» (сайт 

«Vgorode.ua.» – http://lviv.vgorode.ua/news/), «На Грибовицьке сміттєзвалище 

літаки ДСНС скидатимуть «бомби» з водою» (сайт «ZIK» – 

http://zik.ua/news). 

Зважаючи на думку жителів, які проживали в районі НС, можна дійти 

висновку, що уникаючи використання в назвах публікацій катастрофічних 

подробиць і акцентуючи увагу на позитивних наслідках боротьби з НС, 

журналісти сприяють запобіганню та протидії чуткам. Цю думку 

підтверджують і результати дослідження назв публікацій про НС, яка 

виникла 23.03.2017 в місті Балаклія, що розташоване в Харківській області. 

На території одного з найбільших військових складів України, де зберігалося 

138 тисяч тон боєприпасів, стався вибух. Внаслідок цього виникла пожежа, 

що спричинила детонацію боєприпасів, які там зберігалися. Через вибухи 

було припинено рух транспорту та проведено евакуацію кілька десятків 

тисяч людей. Ми звернули увагу на назви та зміст публікацій, які з’явились у 

перші два дні після виникнення НС. 

Нами також за допомогою експертів було з’ясовано, що низка ЗМІ 

опублікували статті з назвами, що вельми сприяли виникненню чуток. Серед 

назв публікацій про НС в Балаклії, які на думку жителів здатні суттєво 

сприяти виникненню чуток виявилися такі як: «Черги на заправках і пробки. 

Люди втікають з Балаклії, де вибухають боєприпаси» (сайт «ЕСПРЕСО» – 

http://espreso.tv/news), «Через вибухи снарядів у Балаклії евакуювали 20 тис. 

людей» (сайт «ЕСПРЕСО» – http://espreso.tv/news), «Вибухи в Балаклії 

можуть тривати до тижня» (сайт РБК-Україна – https://www.rbc.ua/ukr/news), 

«Осколки від вибуху снарядів у Балаклії розлітаються на 2 км» (сайт 

«ЕСПРЕСО» – http://espreso.tv/news), «У Балаклії на арсеналі розлітаються 

осколки, небо над вогнем закрили» (газета «Українська правда» – 

http://www.pravda.com.ua/news).  

Учасники опитування зазначили, що ці назви викликають у них тривогу 

та страх через очевидну небезпеку, яку породжували такі окремі ключові 

слова як, «люди втікають з Балаклії», «осколки розлітаються на 2 км», «небо 

над вогнем закрили». 

Що стосується назви публікацій, які мали заспокійливий характер і 

сприяли протидії чуткам про ситуацію в Балаклії, то жителі серед таких 

назвали: «Пожежу в Балаклії загасили повністю, зараз ліквідують її наслідки» 

(сайт «ЕСПРЕСО» – http://espreso.tv/news), «Пожежа на арсеналі в Балаклії 

повністю ліквідована» (Інформаційне агентство «УКРІНФОРМ» – 

https://www.ukrinform.ua), «НАТО розпочало процедуру надання допомоги в 

гуманітарному розмінуванні в Балаклії» (Українські новини – 

http://ukranews.com/news), «Радіус небезпечної зони в Балаклії зменшено з 10 

http://dyvys.info/2016/06/08
http://lviv.vgorode.ua/news/
http://zik.ua/news
http://espreso.tv/news
http://espreso.tv/news
http://espreso.tv/news
http://espreso.tv/news
https://www.ukrinform.ua/


                                                         Психологічний журнал                             3’2019 
 

91 
 

кілометрів до 150 метрів» (Інформаційне агентство «ЦЕНЗОР.НЕТ» – 

http://ua.censor.net.ua/news), «Інтенсивність вибухів у Балаклії значно 

зменшилися: розпочалося розмінування» (Сайт «УНІАН» – 

https://www.unian.ua), «Міноборони: інтенсивність вибухів на складах 

боєприпасів біля Балаклії зменшилася» («5 КАНАЛ» (ТРК «ЕКСПРЕС-

ІНФОРМ», ТРК «НБМ») – http://www.5.ua). 

Що стосується назв публікацій, що сприяли протидії чуткам, то їх 

вивчення свідчить про те, що жителі свідомо чи підсвідомо надавали 

перевагу фіксації позитивних результатів про наслідки ліквідації пожежі на 

складах боєприпасів. У цьому контексті, наприклад, 100% опитаних чітко 

виокремили назви таких публікацій як: «Пожежу в Балаклії загасили 

повністю, зараз ліквідують її наслідки» (сайт «ЕСПРЕСО» – 

http://espreso.tv/news) та «Пожежа на арсеналі в Балаклії повністю 

ліквідована» (Інформаційне агентство «УКРІНФОРМ» – 

https://www.ukrinform.ua). Досить високий відсоток опитаних до вказаних 

публікацій віднесли ще такі назви як: «НАТО розпочало процедуру надання 

допомоги в гуманітарному розмінуванні в Балаклії» (Інформаційне агентство 

«ЦЕНЗОР.НЕТ» – http://ua.censor.net.ua/news), «Радіус небезпечної зони в 

Балаклії зменшено з 10 кілометрів до 150 метрів» (Інформаційне агентство 

«ЦЕНЗОР.НЕТ» – http://ua.censor.net.ua/news)) та ін. 

Висновки. Загалом результати вивчення роботи ЗМІ в умовах НС 

дозволяють дійти висновку, що вони здатні не тільки активно 

розповсюджувати інформацію серед населення, а й сприяти виникненню або 

запобіганню чуткам. Звідси виникає потреба в пошуку шляхів активізації 

діяльності ЗМІ щодо об’єктивності та своєчасності висвітлення інформації 

про наслідки НС, а також проведенні психологічної експертизи офіційних 

повідомлень засобів масової інформації про надзвичайну ситуацію. 
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ДЕБРИФІНГ ЯК МЕТОД СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ ВОЄННИХ ДІЙ 

 
В статті проаналізовано наукові праці з проблематики адаптації учасників бойових 

дій. Представлено сучасні підходи до діагностики та корекції психологічних наслідків 

війни учасників АТО (концепція посттравматичних стресових реакцій; соціально-

психологічної реабілітації військовослужбовців). Виділено методи соціально-психологічної 

реабілітації з пораненими людьми (сугестивна терапія; раціональна психотерапія; 

гетеро- і ауторелаксаційні техніки; психологічне консультування; психоаналіз; 

трансактний аналіз; психодрама; логотерапія, гештальт-терапія, дебрифінг стресу 

критичних інцидентів, та інші). Охарактеризовано метод «психологічного дебрифінгу 

стресу критичних інцидентів» в комплексній системі соціально-психологічної 

реабілітації учасників АТО. Розкрито структуру та фази (вступна; опис фактів; опис 

думок; опис переживань; опис симптомів; навчання; завершальна) методу дебрифінгу.  

Виділено психокорекційні завдання психологічного дебрифінгу (надання допомоги в 

усвідомленні та емоційному відреагуванні психотравмуючого досвіду; подолання наявних 

психічних травм; вирішення внутрішньоособистісних конфліктів; визначення рівня 

адекватності самосприйняття і самооцінки; зниження рівня особистісної тривожності, 

психічної напруженості, емоційної нестійкості і невпевненості в собі у важких 

життєвих ситуаціях). Приділена увага проблемам реадаптації та «психологічної 

дезінфекції» учасників бойових дій в різних країнах світу та в Україні.  

Розглянуто проблему повноцінної соціальної інтеграції учасників бойових дій в 

суспільство. Окреслено проблему соціально-психологічної реабілітації учасників бойових 

дій.  

Ключові слова: дебрифінг, екстремальні умови, посттравматичний стрес, 

реадаптація, психологічна реабілітація. 
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DEBRIEFING AS A METHOD OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 

REHABILITATION OF MILITARY ACTION PARTICIPANTS 
The article analyzes the scientific works on the problems of adaptation of combatants. The 

modern approaches to diagnostics and correction of psychological consequences of war of ATO 

participants are presented (the concept of post-traumatic stress reactions; social and 

psychological rehabilitation of servicemen). The methods of social and psychological 

rehabilitation with wounded people (suggestive therapy; rational psychotherapy; hetero- and 

autorelaxation techniques; psychological counseling; psychoanalysis; transactional analysis; 

psychodrama; logotherapy, gestalt therapy, stress debriefing, critical stress debriefing) The 

method of «psychological debriefing of stress of critical incidents» in the complex system of 
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social and psychological rehabilitation of ATO participants is characterized. The structure and 

phases (introductory; description of facts; description of thoughts; description of experiences; 

description of symptoms; training; final) of the method of debriefing are revealed. 

Allocated psycho-corrective tasks of psychological debriefing (assisting in the awareness 

and emotional response of psycho-traumatic experience; overcoming existing mental traumas; 

resolving intrapersonal conflicts; determining the level of adequacy of self-perception and self-

esteem; reducing the level of personal psychic anxiety; ). Attention is paid to the problems of 

readaptation and «psychological disinfection» of combatants in different countries of the world 

and in Ukraine. 

The problem of full social integration of participants of hostilities into society is considered. 

The problem of social and psychological rehabilitation of combatants is outlined. 

Keywords: debriefing, extreme conditions, post-traumatic stress, readaptation, 

psychological rehabilitation. 

 

Вступ. Однією з головних особливостей змін у нашій державі є 

наростання частоти і масштабів прояву екстремальних умов. Екстремальність 

пронизує життєдіяльність великих соціальних груп, окремих регіонів і цілих 

держав.  Бойові дії на Сході нашої держави, анексія Криму, терористичні 

акти в Одесі, Харкові та інших містах України - ці та інші події мають не 

тільки далекосяжні соціальні, матеріальні, культурні, медичні, а й соціально-

психологічні наслідки. 

Психологічні наслідки екстремальних впливів в бойових умовах 

проявляються у вигляді травматичного та посттравматичного стресу, що 

приводить до серйозних утруднень адаптації  людини до змін соціального 

середовища. 

За даними Науково-дослідного центру гуманітарних проблем 

Міністерства оборони України, якщо у світі норма вразливих до психогенних 

травм бійців становить 25%, то серед учасників АТО психогенні втрати 

становлять майже 80%. Зокрема в низці досліджень зазначається, що 

постравматичні синдроми (ПТРС) становлять від 10% до 50% медичних 

наслідків усіх бойових подій. Серед емоцій переважають гнів і дратівливість; 

почуття провини, сорому або самозвинувачення; почуття недовіри та зради, а 

також несправедливості долі; почуття безвиході; відчуття відчуженості. 

Ці психогенні втрати вимагають залучення великого числа фахівців для 

надання допомоги учасникам цих подій. 

Сьогодні можна говорити про те, що в нашому суспільстві з’явилась нова 

соціальна група - ветеранів бойових дій локальних конфліктів. Соціальний 

статус цієї групи поки невизначений, у зв'язку з чим багато ветеранів не 

мають можливостей для нормальної соціально-психологічної адаптації. 

Успішна соціальна адаптація даних категорій військовослужбовців 

можлива в результаті проведення комплексу заходів по соціально-

психологічній реабілітації. Якщо медична  реабілітація відновлює втрачені 

функції та властивості організму людини, то соціально-психологічна 

реабілітація забезпечує нормальне існування особистості в соціумі, запобігає 

її деградації. 
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Мета та завдання. Мета та завдання дослідження – охарактеризувати 

метод психологічного дебрифінгу в комплексній системі соціально-

психологічної реабілітації учасників АТО. 

Мeтoди дocлiджeння:  

Результати теоретичного дослідження. Аналізуючи літературні 

джерела та наукові праці  з дослідження даної проблематики можна говорити 

про те, що всі учасники військових дій на Сході України відчувають значну 

психологічну і емоційну напругу, з якою досить важко впоратись. У багатьох 

учасників бойових дій виникають проблеми з психічним здоров'ям.  

Дослідники проблематики учасників бойових дій, зокрема,                        

Т.П. Паронянц, В.О. Лесков, В.С. Сідак, Н.В. Павлик стверджують, що для 

більшості з них адаптація до цивільного життя супроводжується важкими 

відчуттями краху перспектив, ізоляції та відчуження від суспільного життя, 

оскільки в реальному житті їх досвід та знання часто виявляються 

незатребуваними (Лесков, 2006; Паронянц, 2004). Якщо ветерани бойових 

дій із посттравматичними стресовими розладами стають об'єктом уваги 

лікарів, психологів, психіатрів, соціальних працівників, то особам з 

екзистенційними розладами, втратою ідентичності, орієнтації у власній 

ціннісній системі особистості приділяється набагато менше уваги. Відтак, 

проблема повноцінної соціальної інтеграції учасників бойових дій в 

суспільство, сприяння активному включенню їх в процес соціального 

функціонування, реалізації свого особистісного потенціалу набуває 

особливого значення (Козел, 2015). 

За підрахунками Кабінету Міністрів  України за час проведення АТО в 

операції прийняли участь понад 50 тисяч бійців. Всім їх, крім медичної, 

потрібна і психологічна допомога. Аналіз досліджень (Караяни, 2006; 

Конторович, 2001; Єна, 2005) дозволяють стверджувати, що учасники 

бойових дій і особливо інваліди відчувають стійку ситуаційну соціально-

психологічну дезадаптацію. Це зумовлено наявністю у них травматичних та 

посттравматичних стресових розладів.  

Як зазначає  М.  Кехтер: «психологічна реабілітація є складовою 

частиною медико-психологічної та загальної фізіологічної реабілітації 

військових, які проходять лікування у зв’язку з пораненнями, контузіями, 

травмами, опіками та психічними розладами». 

Тому центри психологічної реабілітації потрібні в усіх регіонах, звідки 

здійснювали призов у зону АТО. Якщо цього не буде зроблено, у найближчі 

20 років ми матимемо великі проблеми. Не лише медики знають про 

«в’єтнамський» і «афганський» синдроми. У 1970-х роках у США у 25% 

учасників бойових дій, які навіть не мали каліцтва, згодом загострилися різні 

психічні та психологічні порушення, а серед поранених і покалічених таких 

було 42%, до 100 тис. ветеранів у різний час наклали на себе руки, а від 35 до 

45 тис. донині ведуть замкнутий спосіб життя. 
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За підрахунками учених, після війни у В’єтнамі Сполучені Штати 

Америки втратили людей значно більше, ніж під час бойових дій (через 

алкоголізм, наркоманію, самогубства, криміналізацію колишніх військових). 

Тому психологічна реабілітація після закінчення бойових дій набуде 

особливого значення для нашого суспільства. І що раніше й повніше її 

надаватимуть учасникам АТО, то менше проблем буде виникати. 

 Обговорення.  В умовах антитерористичної операції (АТО) на всіх її 

учасників впливає комплекс інтенсивних тривало діючих стресогенних 

чинників, що призводить до напруження адаптаційних систем організму та 

проявів у значної кількості осіб так званої бойової психічної травми (БПТ). 

Наголошуємо, що учасниками АТО є не лише комбатанти (озброєні 

особи, які безпосередньо виконують бойові та службові завдання), а й 

місцеве населення, що більшою мірою є заручником збройного конфлікту. 

Мало хто з керівництва держави і навіть фахівців усвідомлює в повній 

мірі реальні проблеми та віддалені наслідки БПТ, з якими доведеться 

зіткнутися самим учасникам АТО, членам їх сімей, фахівцям медичної та 

соціальної сфери і навіть керівникам підприємств і установ, де раніше 

працювали учасники АТО. Сьогодні важко чітко уявити кількісні показники 

економічних затрат, необхідних для відновлення їх здоров’я, соціальної та 

професійної реадаптації та реабілітації (Єна, 2005). 

Проблема реадаптації та більш глибокого відновлення психіки і організму 

солдата після військових дій стає актуальною вже безпосередньо після 

закінчення локального бою і військових дій в загальному. Таке розуміння 

проблеми «психологічної дезінфекції» збройними силами усього світу 

сформувалося не відразу. Найбільш просунулися в цьому питанні фахівці 

армії США. Одну із загальних установок, на основі якої будується 

реадаптаційна система США можна сформулювати наступним чином: 

реадаптація починається в зоні бойових дій і при виведенні військ з місць 

збройного конфлікту (Лесков, 2006). 

Під психологічною реабілітацією військовослужбовців, які отримали 

травми і поранення при виконанні професійних обов'язків, слід розуміти 

систему медико-психологічних реабілітаційних заходів, спрямованих на 

відновлення функціонального стану організму, нормалізацію емоційної, 

морально-етичної та мотиваційної сфер, досягнення оптимального рівня 

особистісної адаптації та професійно важливих якостей постраждалих ,що 

забезпечують військово-професійну працездатність (Єна, 2011). 

Основу сучасних підходів до діагностики та корекції психологічних 

наслідків війни становить концепція відстрочених реакцій на травматичний  

стрес (посттравматичних стресових реакцій), яка динамічно розвивається в 

даний час. Проблеми посттравматичного стресу та соціально-психологічної 

реабілітації військовослужбовців, які брали участь у локальних бойових 

конфліктах займають сьогодні одне з центральних місць у сучасній 

психології (Петрова, 2000). 
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В основу психокорекційних заходів, застосовуваних з пораненими лягли  

наступні методи соціально-психологічної реабілітації: сугестивна терапія; 

раціональна психотерапія; гетеро- і ауторелаксаційні техніки; психологічне 

консультування; психоаналіз; трансактний аналіз; психодрама; логотерапія, 

гештальт-терапія, дебрифінг стресу критичних інцидентів, та інші. 

Метод «дебрифінгу критичного інциденту» був розроблений 

американським психологом Дж. Мітчелом в 1983 році для працівників 

«небезпечних професій» (рятувальники, поліцейські, пожежники, 

військовослужбовці під час бойових дій, та ін.) 

Дебрифінг являє собою психолого-педагогічний груповий метод дискусії 

під керівництвом підготовленого професіонала, це особливим чином 

організоване групове обговорення, призначене для того, щоб допомогти 

учасникам кризового інциденту впоратися з психологічними наслідками 

кризи, а також виробити навички, які необхідні в разі повторного зіткнення з 

подібною ситуацією .  

Дебрифінг відноситься до заходів екстреної психологічної допомоги. Він 

проводиться якомога раніше після події, можливо, через кілька годин або 

днів після трагедії. Екстрена психологічна допомога характерна тим, що 

проводиться з людьми в гострому стресовому стані (ГСР - гострий стресовий 

розлад). Цей стан являє собою переживання емоційної та розумової 

дезорганізації. Процедура дебрифінгу дозволяє учасникам в умовах безпеки 

та конфіденційності відреагувати на враження, реакції та почуття, пов'язані з 

подією. 

Зустрічаючи схожі переживання у інших людей, учасники отримують 

полегшення,  у них знижується відчуття унікальності і ненормальності 

власних реакцій, зменшується внутрішнє напруження. У групі з'являється 

можливість отримати підтримку від інших учасників. Дії ведучих спрямовані 

до того, щоб мобілізувати внутрішні ресурси учасників, допомогти їм 

підготуватися до переживання тих симптомів або реакцій ПТСР 

(посттравматичного стресового розладу), які можуть виникнути згодом. 

Обов'язково учасникам повідомляється про те, де вони згодом можуть 

отримати допомогу. 

Дебрифінг має чітку структуру і містить у собі сім послідовних фаз: 

вступна фаза; фаза опису фактів; фаза опису думок; фаза опису переживань; 

фаза опису симптомів; фаза навчання; завершальна фаза 

Для створення атмосфери безпеки приймаються правила. Правила 

позначаються для того, щоб зменшити тривогу, яка природним чином може 

виникати в учасників. Декларується, що жодного з членів групи не можуть 

примушувати говорити що-небудь проти його волі. Єдина умова участі - 

вони повинні назвати своє ім'я і висловити своє ставлення до катастрофи або 

тієї події, учасником або свідком якого вони були. Однак від них вимагається 

вміння вислуховувати, не перебиваючи і даючи можливість висловитися всім 

бажаючим. 
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Потрібно, щоб учасники знали, що дебрифінг не припускає  оцінок, 

критики, суперечок. 

Фаза фактів. Учасникам пропонується по колу відповісти на наступні 

питання: « Хто ви і як пов'язані з подією (або з жертвою)? Де ви були, коли 

сталася подія?Що трапилося?Що ви бачили? Чули?» 

Таким чином, кожна людина коротко описує те, що сталося з нею під час 

інциденту: як він побачив подію і яка була послідовність події. 

Тут можливі перехресні питання учасників один одному, що допомагають 

прояснити і сформувати об'єктивну картину події. Це дає можливість 

відновити відчуття орієнтації в ситуації, що може сприяти упорядкуванню 

думок і почуттів. Знання всіх подій та їх послідовності створює відчуття 

когнітивної організації. 

Фаза думок. На цій фазі дебрифінг фокусується на процесах прийняття 

рішень і мислення. Учасники відповідають на питання: «Яка була ваша 

перша думка, коли ви усвідомили, що сталося? (питання для свідків події, 

рятувальників, постраждалих). Яка була ваша перша думка, коли ви 

дізналися, що сталося? (варіант для тих, хто не був безпосереднім свідком). 

Які рішення ви приймали? Чому?» 

Перша думка найчастіше містить те, що складає серцевину тривоги. 

Однак висловити ці думки для учасників може бути важко, тому що ці думки 

здаються недоречними або химерними або негідними. Тим більше важливо 

поділитися ними. Зіставлення своїй реакції з подібними реакціями інших 

людей знижує напругу і формує спільність. 

Фаза почуттів. Зазвичай це найтриваліша фаза дебрифінгу. Попередні 

фази актуалізували переживання, які досить сильні і можуть бути руйнівні 

для людини. Завдання цього етапу - створити такі умови, при яких учасники 

могли б згадати і висловити сильні почуття в умовах підтримки групи і в той 

же час підтримати інших учасників, які також відчувають сильні страждання. 

На цій фазі можуть допомогти такі питання, як: « Як ви реагували? Що 

було для вас найжахливішим з інциденту? Що запам'яталося вам найбільше 

яскраво? Які тілесні відчуття ви відчували під час події? Що ви сказали б 

загиблому, якщо у вас була б така можливість?» 

Учасники повинні відчувати, що будь-які їхні емоції мають право на 

існування, що вони важливі і гідні поваги. 

Часто звучать такі почуття як жах, страх, безпорадність, безсилля, 

самотність. Дуже характерне почуття для переживших війну - почуття 

провини. Люди засуджують себе за ті рішення, які їм доводилося приймати в 

умовах браку інформації, метушні і паніки. Якщо хтось з військових 

побратимів загинув, можливе виникнення переживання, яке називається 

«вина того, хто вижив» - коли людина відчуває відповідальність за їх 

загибель, вину за нездатність допомогти їм і врятувати загиблих. 

Фаза симптомів. Іноді ця фаза об'єднується з попередньої і наступної 

фазою. Але іноді має сенс виділити її в окремий етап роботи. Деякі реакції 

через свою незвичайності мають бути обговорені більш детально. 
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Учасників просять описувати симптоми (емоційні, когнітивні та фізичні), 

які вони пережили на місці дії; після завершення небезпечної ситуації; коли 

вони повернулися додому; протягом наступних днів і в даний час. 

Обов'язково потрібно задати питання про незвичайні переживання, про 

труднощі повернення до нормального режиму життя і роботи. 

Навчальна фаза. На цій фазі узагальнюються реакції учасників і надається 

інформація про типові реакції на стрес та основні прояви посттравматичного 

розладу (ПТРР) 

Завершальна фаза. Для «заземлення» досвіду групи потрібно: коротко 

підсумувати те, що було сказано. Запитати, чи не залишилося чогось 

важливого, про що хотілося б сказати зараз. Подякувати всім за участь, за те, 

що змогли поділитися своїми почуттями, підтримати один одного. Нагадати 

про конфіденційність. Запропонувати учасникам подумати про те, як вони 

зможуть підтримувати один одного в подальшому. Можливо визначити час і 

місце нової зустрічі, яку вони зможуть організувати самі або за підтримки 

ведучих. 

Пост-дебрифінг. Протягом 20-30 хвилин після завершення слід приділити 

час тим з учасників, які викликали найбільше занепокоєння у провідних, 

поговорити з ними один на один. 

Потім необхідно обговорити з лідером виконану роботу, дати один 

одному зворотний зв'язок, проговорити найбільш важливі моменти. 

Ведучі повинні продумати шляхи профілактики виникнення у себе 

вторинної травматизації: яким чином вони зможуть подбати про себе, про 

самовідновлення після виконаної роботи, яка могла викликати у них сильні 

почуття. Де і з ким вони зможуть відреагувати власні емоції від почутого. Які 

методи самодопомоги вони зможуть використовувати для себе. 

Висновки. Участь учасників АТО в сеансах психологічного дебрифінгу 

дозволяє психологам вирішити наступні завдання психокорекційної 

програми: надати допомогу учасникам в усвідомленні та емоційному 

відреагуванні психотравмуючого досвіду, подолати наявні психічні травми, 

внутрішньоособистісні конфлікти, визначити рівень адекватності 

самосприйняття і самооцінки, знизити рівень особистісної тривожності, 

психічної напруженості, емоційної нестійкості і невпевненості в собі у 

важких життєвих ситуаціях. 

Усвідомлення та емоційне відреагування військовослужбовцями 

психотравмуючого досвіду дозволяє їм швидше і ефективніше проходити 

курс лікування та реабілітації в госпіталі і адаптуватися до майбутнього 

життя. 

Таким чином, зцілюючий вплив психологічного дебрифінгу як методу 

психокорекції пов'язаний з тим, що психологічна правда людини 

пред'являється їм в ситуації емоційного і раціонального прийняття іншим, в 

умовах, що будять його відвертість. Все це сприяє особистісному зростанню, 

зміцнюють надію на зміни, стимулюють відповідальність за своє життя і 
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прийняті рішення, роблять позитивний вплив на індивідуально-психологічні 

особливості особистості військовослужбовців. 

Для  учасників АТО  характерна наявність психічної травми, як 

результату психотравмуючих факторів. Успішна соціальна адаптація  

військовослужбовців, учасників  АТО можлива в результаті проведення 

комплексу заходів по соціально-психологічній реабілітації.  Метод 

«дебрифінгу стресу критичних інцидентів» один з методів групової 

психологічної корекції,  який може бути використаний в соціально – 

психологічній  реабілітації військовослужбовців. 
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