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ВИП У С К  2 ( 3 7 )  
 

ПСИХОЛОГІЯ  
 

УДК 159.9:159.94 
В. Алещенко, д-р психол. наук, проф. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ БОЙОВОЇ ОБСТАНОВКИ ТА ПІСЛЯ БОЮ 
 

Психологічна реабілітація аналізується як складова частина соціальної, медико-психологічної реабілітації. 
Розглядаються її основні етапи, принципи проведення, стрес-фактор, комплекс заходів, що організується 
командирами, заступниками з морально-психологічного забезпечення, психологами, медичними працівниками з метою 
відновлення психічних і фізичних ресурсів особового складу в результаті впливу психотравмуючого бойового стресу 
бою. Аналізується досвід застосування психологічної реабілітації в умовах бойової обстановки та після бою. 
Сформульовані теоретичні висновки й практичні рекомендації щодо шляхів її покращення в умовах бойової 
обстановки й після бою. 

Ключові слова: ЗС України, військовослужбовець, психологічна реабілітація, психологічна допомога, стрес-фактор. 
 

Постановка проблеми. З початком проведення 
АТО на Сході України разом із набуттям військового 
досвіду учасники бойових дій зазнають фізичних та 
психологічних травм. Вони потребують психологічної 
допомоги та психологічної реабілітації, що має важливе 
значення не тільки для самих вояків, а й для всього 
суспільства. Так, за даними директора Науково-дослід-
ного центру гуманітарних проблем Збройних Сил 
України Н. Агаєва: "Для 80 % особового складу, який 
побував у зоні військових дій на сході країни, характерні 
агресивність, запальність, напади гніву, стан тривоги, 
порушення сну, розсіяна увага, тремор (тремтіння) рук, 
інші ознаки впливу психотравмуючих чинників бойової 
обстановки". С. Чижевський, начальник структурного 
підрозділу психологічного забезпечення Нацгвардії, 
зазначає, що майже 98 % вояків «можуть потребувати 
висококваліфікованої психологічної допомоги». Саме 
про це говорить міжнародний досвід. Так, після війни у 
В’єтнамі Сполучені Штати Америки втратили людей 
значно більше, ніж під час бойових дій (через алкого-
лізм, наркоманію, самогубства, криміналізацію колишніх 
військових). 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. Це 
актуалізує питання посилення уваги з боку органів вій-
ськового управління, командирів (начальників), заступ-
ників командирів з морально-психологічного забезпе-
чення, військових психологів, медичних працівників 
пошуку шляхів підвищення ефективності застосування 
психологічної реабілітації військовослужбовців. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До 
найбільш помітних досліджень із реабілітації учасників 
бойових дій належать наукові праці В.І. Барка, В.С. 
Корольчука, В.О. Лєфтєрева, О.Р. Малхазова, Є.М. 
Потапчука, О.Д. Сафіна, В.В. Стасюка, О.В. Тимченка, 
С.І. Яковенка та інших. У них одержали розвиток нові 
концептуальні підходи до організації психологічної 
реабілітації (ПР) на різних її етапах, для окремих кате-
горій військовослужбовців. Різні аспекти реабілітаційної 
роботи з військовослужбовцями розглядають такі укра-
їнські та зарубіжні дослідники: Г. Акімов, О. Лобастов, 
Р. Грінкер, Д. Шпігель (психотравмуючі наслідки світо-
вих війн); А. Бравєє, В. Гічун, В. Ковтун, О. Коржиков, 
Ю. Лях (медико-соціальні  аспекти  реабілітації війсь-
ковослужбовців); В. Березовець, С. Захарик, В. Знаков, 
І. Ліпатов, Т. Пароянц, В. Попов, П. Сідоров, В. Стасюк 
(психотравмуючі наслідки локальних воєнних конфліктів); 

О. Сафін, С. Яковенко (пcиxoлoгiчнi зacaди cтвoрeння у 
дeржaвi cиcтeми рeaдaптaцiї тa рeaбiлiтaцiї ociб, щo 
брaли учacть в aнтитeрoриcтичнiй oпeрaцiї нa Cxoдi 
Укрaїни); Н. Сторожук, Н. Мась, В. Покотило (аналіз 
правових основ, на яких ґрунтується функціонування 
вітчизняної системи психологічної реабілітації) та ін. 
Серед закордонних вчених особливе місце у форму-
ванні теоретико-методологічних основ психологічної ре-
абілітації займають праці P.A. Абдурахманова, Л. Бек-
кет, Г. Кент, В.Е. Попова, У.В. Сисоєва, С.І. Съєдіна, І.В. 
Соловйова й ін. Між тим, і на сьогодні немає повно-
цінних досліджень, а праці минулого не враховують 
особливостей сучасних війн і військових конфліктів. 

Аналіз літературних джерел і документів, вивчення 
досвіду психологічного забезпечення (ПЗ) у ході про-
ведення АТО, показує, що психологічна допомога «лю-
дині, яка воює», потребує вирішення наступних завдань: 
розглянути основні етапи, з’ясувати принципи прове-
дення психологічної реабілітації, вплив психотрав-
муючого бойового стресу на психіку військовослужбов-
ців в умовах сучасного бою, здійснити пошук шляхів підви-
щення ефективності функціонування системи ПЗ, запро-
понувати модель психологічної реабілітації військо-
вослужбовців в умовах бойової обстановки й після бою. 

Мета статті – розглянути сутність, основні принципи 
та завдання здійснення ПР військовослужбовців в 
умовах бойової обстановки й після бою, сформулювати 
теоретичні висновки й практичні рекомендації щодо 
шляхів її покращення.  

Викладення основного матеріалу дослідження. 
За інформацією різних джерел, на сьогодні в збройному 
конфлікті на Сході України беруть участь близько 60 
тис. українських солдатів, причому за останній час 
значно побільшало тих, хто повертається додому інва-
лідами не тільки у фізичному, а й у психологічному 
плані. Зважаючи на той факт, що багато військовослуж-
бовців виявляються психологічно неспроможними 
самостійно повернутися в систему соціальних зв’язків і 
норм мирного часу, виникає потреба в спеціальному, 
фіксованому періоді організованого психологічного 
повернення учасників військових конфліктів до мирного 
життя. Існує нагальна потреба в проведенні заходів 
психологічної реабілітації психотравмованих з районів 
виконання завдань.  

Результати дослідженнь свідчать, що серед війсь-
ковослужбовців, які брали участь у сучасних бойових 
діях, 62 % – відчували максимальне психологічне наван-
таження, 58 % із них під час бою були нездатними 
вести прицільний вогонь, 80 % солдатів і сержантів та 
60 % офіцерів перебували у стані стресу, що загрожувало 

© Алещенко В., 2017



ISSN 1728-2217                          ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ. 2(37)/2017 ~ 7 ~ 
 

 

зриву їх діяльності. У цілому після завершення бойових 
дій від 40 % до 80 % особового складу потребували 
психологічної та фізіологічної корекції, підтримки. 
Військові психологи встановили, що 30 % особового 
складу відчуває найбільший страх перед боєм, 35 % – 
під час бою, 16 % – після бою, інші – до, після і під час 
бою (бойових дій) [1]. 

Аналіз практики надання психологічної допомоги 
військовослужбовцям та проведення з ними психоло-
гічної реабілітації свідчить про те, що є певний алго-
ритм, спеціалізовані прийоми, способи та форми цієї 
роботи, які можуть широко використовуватись для 
зменшення бойових психічних травм і відновлення пси-
хічного здоров’я особового складу, а отже для підтри-
мання на належному рівні бойової готовності військових 
підрозділів та частин [2]. 

За результатами вивчення наукових думок нами 
з’ясовано, що поняття “реабілітація” є складним про-
цесом, у результаті якого в постраждалого формуєть-
ся активне відношення до порушення його здоров'я і 
відновлюється позитивне сприйняття життя, сім'ї і 
суспільства. Найбільш змістовне і повне визначення 
реабілітації, прийняте на 9-й нараді міністрів охорони 
здоров'я і соціального забезпечення східно-європей-
ських країн, згідно з яким реабілітація є системою 
державних, соціально-медичних, професійних, педаго-
гічних, психологічних та інших заходів, спрямованих 
на попередження розвитку патологічних процесів, що 
призводять до тимчасової або стійкої втрати праце-
здатності, на ефективне і раннє повернення хворих та 
інвалідів (дітей і дорослих) у суспільство і до сус-
пільно-корисної праці. 

Психологічна реабілітація – це допомога людині у 
відновленні після тяжкого стресового періоду чи подій, 
відновлення душевних сил і ресурсів для подальшого 
життя, для повноцінного виконання нових життєвих 
завдань. Психологічної реабілітації потребує кожна 
нормальна людина у певні періоди свого життя, а тим 
більше учасники АТО. 

Водночас вивчення вітчизняного та зарубіжного 
досвіду надання психологічної допомоги військовослуж-
бовцям, які брали участь у бойових діях, дає можли-
вість дійти висновку, що психологічна реабілітація 
здійснюється в тих випадках, коли процес відновлення 
за якихось причин блокується або можливий тільки за 
участі фахівців. Це діяльність, що здійснюється суб'єк-
тами психологічної роботи, спрямована на відновлення 
психічних функцій, особистісних властивостей і системи 
відносин особистості військовослужбовця, що дозво-
ляють йому успішно вирішувати бойові завдання і 
функціонувати в мирному соціумі [3]. 

Об'єктом ПР є особи, які отримали бойову психічну 
травму, яка проявляється гостро або відстрочена в 
часі. Вона проводиться в комплексі з медичною та 
соціальною реабілітацією, і являє собою процес 
організованого психологічного впливу, спрямованого на 
відновлення такого стану психічного здоров'я військо-
вослужбовців, який дозволяє їм достатньо ефективно 
вирішувати бойові та службові завдання. 

Важливе положення, що визначає дієвість ПР, пов'я-
зане з констатацією основних принципів її здій-
снення. Нами з’ясовано, що основними принципами 
проведення ПР є: оперативність; системність; гнучкість; 
багатоступеневість.  

Перший з них означає доцільність надання психоло-
гічної допомоги найближчим часом після закінчення 
впливу психотравмуючих стресорів бойових дій, другий 
– використання методів, що дозволяють здійснювати 

комплексний і взаємопов'язаний вплив на психіку війсь-
ковослужбовців, виходячи зі структури основних форм 
прояву негативних наслідків психотравмуючого бойово-
го стресу; третій – своєчасну зміну форм і методів 
психологічного впливу в залежності від психічного стану 
військовослужбовців та умов проведення ПР; четвертий 
- оперативне використання пунктів і центрів ПР різних 
рівнів у залежності від складності розв'язуваних у 
процесі ПР завдань.  

Дослідники виділяють ряд загальновідомих принци-
пів психологічної реабілітації учасників бойових дій, 
а саме: 

- принцип невідкладності («хвилини рік бережуть»); 
- принцип наближення реабілітаційних установ до 

лінії фронту, зіткнення сторін (для осіб, що поверта-
ються в бойовий стрій); 

- принцип простоти заходів (доступність для самих 
військовослужбовців, командирів, офіцерів органів по 
роботі з особовим складом); 

- принцип наступності та індивідуалізації заходів та ін. 
- принцип дружби і військового товариства (є най-

ефективнішим засобом і кращим психотерапевтом); 
- принцип превентивності. 
Варто відзначити, що такий принцип, як принцип 

превентивності передбачає апріорі «закладання», «вбу-
довування» в систему життєдіяльності військ таких 
елементів, які б у разі необхідності автоматично спра-
цьовували, попереджаючи розвиток у військовослуж-
бовців бойових психічних травм (БПТ). Намагаючись 
реалізувати цей принцип, керівництво армії США ще в 
80-і рр. минулого століття ввело в армійських підроз-
ділах систему так званої «товариської взаємодопо-
моги». Суть її полягає в тому, що всі військовослужбовці 
від рядового до генерала навчаються методам 
екстреної візуальної діагностики надмірних емоційних 
переживань і надання психологічної підтримки. 

Виявлено, що завдання ПР визначаються характе-
ром негативних психологічних наслідків психотравму-
ючого бойового стресу. 

Основними завданнями психологічної реабілі-
тації є: визначення ступеня та характеру розладів пси-
хіки, індивідуально-особистісних особливостей пове-
дінки військовослужбовців; оцінка інтелектуальних, 
перцептивних, емоційних, вольових можливостей війсь-
ковослужбовців, рівня їх працездатності; визначення 
необхідних заходів індивідуальної та групової психо-
логічної реабілітації військовослужбовців; зниження 
психічної напруженості до рівня, що відповідає опти-
мальній працездатності, усунення негативних психічних 
виявів за допомогою комплексного використання 
психологічних, психотерапевтичних, медичних та фізіо-
логічних методів; проведення професійно-психологічної 
реабілітації, а при втраті професійної придатності – 
професійної переорієнтації; діагностика психічних 
станів, аналіз динаміки їх змін; оцінка ефективності 
психологічної реабілітації військовослужбовців. 

Психологічна реабілітація вирішує широке коло 
завдань психологічної допомоги учасникам бойових дій. 
Таких як: 

- нормалізація психічного стану; 
- відновлення порушених (втрачених) психічних функцій; 
- гармонізація «Я-образу» ветеранів війни зі 

сформованою соціально-особистісною ситуацією; 
- надання допомоги у встановленні конструктивних 

відносин із референтними особистостями і групами та ін. 
Психологічна реабілітація має на меті відновлення 

психічного здоров'я та ефективної соціальної поведінки 
особистості. 
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Психореабілітаційні заходи починають здійснюва-
тися вже в ході бойових дій (з військовослужбовцями, 
які надходять у медичні пункти та пункти (центри) 
психологічної допомоги та реабілітації) і проводяться 
протягом тривалого часу в процесі мирного життя 
(з особами, які страждають посттравматичним стресо-
вим розладом). 

Командування, офіцери органів МПЗ, психологи 
повинні пам’ятати самі та роз’яснювати підлеглим, що 
військовослужбовці, які зазнали бойових психогенних 
травм та розладів, прирівнюються до тих, хто зазнав 
важкої фізичної травми, вогнепального поранення, 
контузії, хімічного отруєння тощо.  

За висновками дослідників, на бойові психогенні 
травми, які зазнали військовослужбовці, вони можуть 
реагувати двома способами: гіперактивністю чи загаль-
мованістю, рідше – їх поєднанням. Час психотравма-
тизації внаслідок зазнаної бойової психогенної травми 
чи розладу залежно від сили, інтенсивності стрес-
факторів, індивідуальних психологічних особливостей 
та інших параметрів може тривати декілька хвилин, 
годин, днів або й років, тому необхідно евакуювати 
постраждалих з поля бою та доставити їх на пункт 
психологічної допомоги. Якщо евакуація неможлива, 
психотравмованих військовослужбовців розміщують в 
укритті, заспокоюють і утримують під наглядом, ізолю-
ють від поранених, виключають наявність можливого 
доступу до зброї та боєприпасів. 

Специфічними завданнями психологічної реабіліта-
ції, що проводиться в зоні бойових дій, є: 

- діагностика наявності, виду та рівня психічного 
розладу; 

- евакуація військовослужбовців, яким потрібна гос-
піталізація для відновлення психічного здоров'я; 

- відновлення порушених (втрачених) психічних фун-
кцій до рівня, що дозволяє виконувати бойові завдання; 

- корекція самосвідомості, самооцінки, самопочуття і 
бойової мотивації військовослужбовців, які отримали 
психічні розлади, фізичні каліцтва; 

- надання допомоги військовослужбовцям в їх 
підготовці до хірургічних операцій, знеболювання 
больового відчуття у поранених, швидке повернення 
психотравмованих військовослужбовців у бойовий стрій 
підрозділів. 

ПР включає чотири основні етапи: діагнос-
тичний; психотерапевтичний; реадаптаційний і су-
проводу. Змістом діагностичного етапу є вивчення 
характеру наявних у військовослужбовців психоло-
гічних 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 військо-
вослужбовців, а реадаптаційний – психологічну під-
готовку військовослужбовців, які проходять реа-
білітацію, до майбутньої військової діяльності і 
міжособистісної взаємодії з оточуючими людьми. При 
цьому реадаптаційний етап здійснюється переважно 
при проведенні специфічної реабілітації. Етап супро-
воду включає спостереження за військовослуж-
бовцями, їх консультування і, в разі потреби, надан-
ня їм додаткової психологічної допомоги в процесі 
наступної після ПР життєдіяльності. 

Нa думку О. Сафіна, cиcтeмa рeaдaптaцiiї 
вeтeрaнiв AТO мaє здiйcнювaтиcя рaзoм із зaxoдaми 

з пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї i бaзувaтиcя нa двox 
ocнoвниx пiдxoдax: вiднoвлeння цiльoвoгo пcиxoлo-
гiчнoгo рecурcу учacникiв бoйoвиx дiй; вiднoвлeння 
coцiaльнoгo тa пcиxiчнoгo cтaтуciв кoмбaтaнтa, a 
тaкoж пiдвищeння йoгo aдaптивниx мoжливocтeй у 
мирний чac [3]. 

На всіх етапах ПР командирами, їх заступниками з 
МПЗ, психологами, медичними працівниками здійсню-
ється комплекс заходів з метою відновлення психічних і 
фізичних ресурсів особового складу.  

Особливе значення психологічна реабілітація віді-
грає після закінчення бойових дій. 

Однак, виходячи з сучасного досвіду бойових дій, 
доцільніше говорити про психологічне забезпечення 
відновлюваного періоду військової діяльності, яке 
містить:  

 психологічне інформування особового складу 
про можливі негативні психологічні наслідки бою й 
шляхи їх подолання; 

 діагностика психічного стану військовослуж-
бовців, які становлять групу ризику (виконували складні 
стресогенні завдання); переживали психологічні 
проблеми та мають складне становище в родині; брали 
участь у бойових діях уперше; в ході завдань допустили 
серйозні помилки та ін.); 

 психологічне консультування військовослужбов-
ців з питань психологічних труднощів відновлюваного 
періоду; 

 психологічну й соціально-психологічну підтримку 
військовослужбовців, що переживають труднощі віднов-
люваного періоду; 

 використання спеціалізованих психологічних 
методів, спрямованих на прискорення відновлюваних 
процесів у військовослужбовців (психофізичний тренінг, 
саморегуляція, групи інтенсивного спілкування і т.д.). 

При виникненні у військовослужбовця відхилень від 
нормального процесу відновлення з ним повинна про-
водитися психокорекція, а з появою стійких психологіч-
них труднощів – надаватися психотерапевтична допо-
мога. Ці дві форми психологічної допомоги так само, як 
і перераховані вище, можуть здійснюватися в умовах 
військової частини психологом у взаємодії з медичним 
персоналом цієї ж військової частини. При цьому 
суб'єктом відбудовного процесу залишається сам 
військовослужбовець.  

Найпоширенішими проблемами, з якими зверта-
ються учасники АТО або члени їх родин, є загострення 
конфліктів у сім'ї, що зумовлені складнощами комуні-
кації, агресія з боку чоловіків, апатія. Одна з проблем, з 
якою ми зустрічаємось – алкоголізм (мова не лише про 
затяжне вживання алкоголю, а й періодичне "якісне"), 
що виникає з бажання "загасити" внутрішній адреналін. 
Після подібного відчуття людина й вдається до 
"стимулюючих" засобів: алкоголь, нікотин. Окрім того, 
людям, які пережили тривалі стреси, притаманне 
"емоційне вигорання", що зустрічається в тих, хто через 
побачене і пережите стає психологічно виснаженим. 
Таким людям дуже важко жити і працювати у звичному 
режимі, їм доводиться себе пересилювати, щоб отри-
мати результат. 

Свої особливі проблеми є і у поранених бійців. 
Таким людям необхідно працювати над подоланням 
отриманого стресу, болю та фантомними болями, 
почуття провини тощо. Часто в родинах, де є поранені 
військові, ігнорують проблему і тим самим загострюють її. 

У зв'язку із цим необхідно враховувати наступні 
фактори:  
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 ступінь активності участі військової частини, 
підрозділів й конкретного військовослужбовця в бойо-
вих діях. Чим довше й активно військовослужбовці 
діяли в зоні бойових дій, тим оперативнішою, 
масштабнішою і більш повноцінною повинна бути 
психологічна допомога. Ступінь бойової активності при 
цьому умовно визначається за числом й характером 
бойових операцій, у яких брали участь військовослуж-
бовці, за рівнем їх бойової напруженості й значимості 
для розв'язку більш масштабних бойових завдань. 

 кількість бойових втрат у частині, підрозділі і їх 
причини, а так само характер і причини поранень, 
контузій, травм, опіків, й інших форм фізичного 
збитку здоров'ю конкретного військовослужбовця. У 
процесі надання психологічної допомоги тому або 
іншому військовослужбовцю у відновлюваний період 
враховуються: а) ситуації, у яких був нанесений 
збиток його здоров'ю; б) ступінь впливу на нього 
випадків загибелі (особливо масової) його товаришів 
по службі ( друзів); в) характер його відношення до 
подій, зазначених у пунктах а) і б); г) особливості 
відношення до цих же подій командування різних 
рівнів; д) нагороди й відмінності, що пов'язані тією чи 
іншою мірою з цими подіями; е) характер відбиття 
цих подій в думках товаришів по службі, в засобах 
масової інформації. 

 час виходу частини, підрозділу, військовослуж-
бовця із зони бойових дій. Чим раніше й повніше буде 
надана психологічна допомога учасникам бойових дій, 
тим менша ймовірність виникнення психологічних 
проблем, обумовлених бойовим стресом, згодом. 

 особливості соціально-психологічного клімату й 
міжособистісних відносин у військовій частині, підроз-
ділі, характер відносин конкретного військовослужбовця 
з оточуючими людьми. З метою підвищення ефектив-
ності надання психологічної допомоги військовослуж-
бовцям доцільно звернути увагу на їхній психічний стан, 
що був раніше (в тому числі в бойовій обстановці), 
конфлікти й ускладнення у відносинах з товаришами по 
службі, командирами й близькими людьми. 

 особливості й умови діяльності військової части-
ни, підрозділу, військовослужбовця після виходу з 
бойової обстановки. Організована й продумана діяль-
ність військовослужбовців після їхнього повернення з 
бойової обстановки в нормальні для психічного здо-
ров'я умови буде сприяти підвищенню результативності 
наданої їм психологічної допомоги. Велике значення 
набуває прогнозування командирами психологічного 
ефекту прийнятих ними рішень з організації діяльності 
особового складу після виводу частини, підрозділу із 
зони бойових дій. 

Поряд із перерахованими факторами на процес 
надання психологічної допомоги впливають пережи-
вання військовослужбовця, пов'язані з такими подіями 
його бойового досвіду, як:  

 фізичне знищення (особливо в перший раз) 
солдат супротивника; 

 загибель товаришів по службі й мирного насе-
лення, моральну відповідальність за які військово-
службовець приписує собі; 

 ведення (особливо тривале) бойових дій в 
оточенні супротивника, знаходження в полоні; 

 здійснення протиправних, на думку військов-
ослужбовця, дій або пасивна співучасть у них. 

Успішність подолання негативних психологічних 
впливів психотравмуючого бойового стресу 
залежить від своєчасного їх виявлення у того чи 

іншого військовослужбовця. У зв'язку з цим, до 
вивчення психічного стану військовослужбовців, які 
зазнали впливу психотравмуючих стресорів бойової 
діяльності, можуть залучатися, крім військових 
психологів, командири (начальники) різного рівня, 
заступники командирів з МПЗ, військові медики, 
спеціально підготовлені військовослужбовці, а 
також, якщо це можливо, цивільні психологи. 

Психологічні травми, отримані внаслідок участі у 
бойових діях, підпадають під класифікацію "посттрав-
матичного стресового розладу (синдрому)" (термін 
Posttraumatic stress disorder – PTSD введений у 
науковий обіг у 1980 p. M. Horowitz, B. Dohrenwend). 
Наслідки воєнно-травматичного стресу проявляються 
симптомами "психологічного захисту" (амнезія явна чи 
удавана, психічна загальмованість, уникання будь-яких 
спогадів або асоціацій з травмуючими подіями), 
"повернення" (нав'язливі спогади, страхи, розлади сну, 
кошмари, непереборне відчуття тривоги, втрата 
відчуття радості й спокою). 

Критерії діагностики синдрому зазначені в амери-
канському національному діагностичному психіатрич-
ному стандарті (Diagnostical and Statistical Mannual of 
Mental Disorders) та внесені до європейського діагнос-
тичного стандарту МКХ-10 (International Statistical Classi-
fication of Diseases, Injuries and Causes of Death – ICD-10). 

Згідно з діагностичними критеріями, посттравматич-
ний стресовий розлад визначається як відсунута або 
затяжна реакція на стресогенну подію чи ситуацію 
винятково загрозливого або катастрофічного харак-
теру, які можуть зумовити дистрес майже у будь-кого. 
Діагностичними критеріями дезадаптації особистості є 
такі: ворожість або недовіра до світу; соціальна 
відстороненість; відчуття спустошення й безнадії; хро-
нічне відчуття хвилювання, постійної загрози, існування 
"на межі"; відчуження [4, с. 436]. 

Як свідчить досвід спілкування з військовослужбов-
цями, які брали участь у бойових діях і піддалися 
посттравматичному стресовому розладу, викликаному 
такими обставинами.  

По-перше, військовослужбовці перебувають в 
ситуації, яка безпосередньо загрожує їхньому життю, 
вони опосередковано переживають смерть та пора-
нення 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, бійці в зоні АТО, які 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 може виникнути 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). 

Вивчення психічного стану військовослужбовців 
посадовими особами, зацікавленими в ПР особового 
складу, здійснюється шляхом спостереження та спілку-
вання з ними, проведення з військовослужбовцями 
індивідуальних і групових орієнтованих бесід психолога, 
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усного опитування їхніх товаришів по службі, членів 
сімей та родичів. Військові психологи, крім того, викорис-
товують діагностичні бесіди, опитувальники і тести, 
проективні методики, методи аналізу особливостей і 
результатів діяльності, експериментальні методи та ін. 

Використання психологом у процесі ПР тих чи інших 
психологічних методів залежить від характеру наявних 
у військовослужбовців психологічних проблем, готов-
ності психолога використовувати той чи інший метод, 
а також індивідуальних особливостей того, кому нада-
ється допомога, і того, хто надає допомогу. При цьому, 
використані в процесі ПР методи спрямовуються на 
допомогу військовослужбовцям в усвідомленні й 
осмисленні тих подій, які послужили причиною їх 
актуального психічного стану, переживань, пов'язаних із 
спогадами про психотравмуючі події БД, у прийнятті 
того, що сталося як невід'ємної частини їх життєвого 
досвіду, а пізніше - в актуалізації поведінки, необхідної 
для подолання негативних наслідків отриманої 
психічної травми і реадаптації до змінених внутрішніх і 
зовнішніх умов життєдіяльності. 

Велике значення для ефективної ПР має проведення 
на її першому етапі діагностичної бесіди, яка сприяє 
вирішенню не тільки діагностичних, а й психотерапев-
тичних завдань. Процес здійснення діагностичної бесіди 
можливий за умови подолання комунікативного бар'єру, 
який, як правило, виникає у військовослужбовців щодо 
інформації, пов'язаної з пережитим ними досвідом. 
Проведення діагностичної бесіди дозволяє військово-
службовцям розповісти про те, що з ними сталося в 
психотравмуючій обстановці БД, відредагувати емоції, 
пов'язані з важким для спогадів періодом їхнього життя, 
поглянути на подію як би з боку, відновити цілісну 
картину значущих для їх актуального психічного стану 
подій, глибше усвідомити, а можливо, переосмислити те, 
що вони пережили в психотравмуючій ситуації і те, як це 
вплинуло на їхні подальші вчинки, життєдіяльність і 
здоров'я. Повноцінне проведення діагностичної бесіди 
сприяє також психологічній підготовці військовослуж-
бовців до подальшої участі в реабілітаційній роботі. 

Окрема категорія людей, що потребують 
психологічної підтримки – ті, які зазнали втрат. Вони 
частіше потрапляють у затяжну депресію, так зване 
"горювання". 

Слід пам’ятати, що психологічна реабілітація – це, 
насамперед, допомога. Не слід сприймати людей, які 
отримують таку підтримку, як потенційно неврівнова-
жених. Це люди, що потрапили в складне життєве 
становище, з якого є вихід, тому їм просто слід допо-
могти звикнути до миру. 

Таким чином, стресогенні фактори військової 
служби реальні і мають за проявами як миттєву реакцію 
психіки на стрес стенічного та астенічного виду, так і 
відстрочені в часі. Багаторазовий, тривалий вплив 
навіть незначних за силою стресових чинників призво-
дить до бойового стомлення і виснаження, зниження 
психофункціональності людини в екстремальних умо-
вах. Пороговий вплив сильних подразників навіть без 
наявності бойового виснаження здатний викликати 
больовий шок, короткочасно або довгостроково виво-
дить військовослужбовця з ладу.  

На сьогодні державні органи приділяють значну 
увагу проблемі реабілітації. Особливості організації та 
надання психологічної допомоги учасникам антитеро-
ристичної операції та членам їхніх родин досить повно 
висвітлюється в Розпорядженні Кабінету Міністрів 
України від 31 березня 2015 р. № 359-р "Про затвер-
дження плану заходів щодо медичної, психологічної, 

професійної реабілітації та соціальної адаптації учас-
ників антитерористичної операції". В цьому документі 
конкретизована низка заходів по створенню цілісної 
системи психологічної реабілітації та забезпеченні соці-
альної підтримки учасникам антитерористичної операції 
та членам їхніх родин з урахуванням зарубіжного 
досвіду функціонування таких систем у пост-
конфліктних ситуаціях. 

З метою зменшення психогенних втрат та нівелю-
вання наслідків травматизації особового складу, що 
взяли участь в антитерористичній операції, НГШ ЗСУ 
від 04.02.2015 року затверджена тимчасова Інструкція 
«Організація психологічного супроводження та психо-
логічного відновлення військовослужбовців». Ця 
Інструкція передбачає впровадження у військах (силах) 
триступеневої системи роботи щодо організації психо-
логічного супроводження та психологічного відновлення 
військовослужбовців, оптимізації їх морально-психо-
логічного стану, надання додаткової психологічної 
допомоги особам, які мають первинні ознаки посттрав-
матичного стресового розладу, гострого стресу та кри-
зового психоемоційного стану. В зоні проведення анти-
терористичної операції створені позаштатні мобільні 
групи психологічного забезпечення.  

Міжнародна спільнота, підтримуючи спротив україн-
ського народу російському агресору, запропонувала 
свою допомогу в лікуванні та реабілітації захисників 
України. Разом з тим учасникам антитерористичної 
операції держава гарантує надання соціальної та 
професійної адаптації, а також забезпечення пільгових 
пенсійних виплат. В інформації, наданій Міністерством 
соціальної політики України, передбачені заходи як 
матеріальної, так і фізичної допомоги. 

Разом з тим експерти наголошують на необхідності 
активізувати зусилля влади й громадських організацій, 
волонтерів і просто небайдужих людей для негайного 
розв’язання основних проблем реабілітації учасників 
бойових дій.  

Війна підриває психологічне здоров’я і потреба в 
лікуванні з кожним днем зростає. Діагностика – перший 
крок до якісного лікування, надання результативної 
психологічної допомоги. 

З метою реалізації бюджетної програми 2505150 
«Заходи із психологічної реабілітації постраждалих 
учасників антитерористичної операції» Державна 
служба України у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції повідомляє, що згідно з 
рекомендаціями фахівців-психологів, зокрема членів, 
створеної при Службі, Міжвідомчої комісії з питань 
організації психологічної реабілітації постраждалих 
учасників АТО, психологічної допомоги і реабілітації 
потребують всі учасники бойових дій з метою 
профілактики розвитку в них посттравматичних стре-
сових розладів, дезадаптації, конфліктів з оточуючими, 
а також відновлення психічного здоров’я та ефективної 
соціальної поведінки, зміцнення їх особистісного та 
соціального статусу. Тому будь-який учасник антите-
рористичної операції, який має 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 психо-
логічної реабілітації.  

Подальше удосконалення ефективності психологіч-
ної реабілітації (а за необхідності й реадаптації) в 
бойовій обстановці має на меті доцільним враховувати 
наступні рекомендації: 
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 прискорити розроблення пакету відповідних нор-
мативно-правових документів, що регламентують сучас-
ну систему психологічного забезпечення Збройних Сил 
України в умовах проведення АТО, зокрема питання роз-
робки процедур психологічного відновлення та реабілі-
тації, пошуку ресурсів та засобів для забезпечення цих 
процесів, Положення про медико-психологічну реабілі-
тацію військовослужбовців сил антитерористичної опера-
ції під час відновлення боєздатності; 

 формувати тактичні бойові групи, блок-пости, 
екіпажи з максимальним врахуванням психологічної 
стійкості військовослужбовців, характеру передбачува-
них психогенних травм, наявності посттравматичного 
досвіду попередньої служби; 

 навчати командирів (начальників) ланки взвод-
рота-батальйон методикам психологічного діагносту-
вання, розпізнаванню реакцій посттравматичних стре-
сових розладів і правильному реагуванню на них, 
наданню першої психологічної допомоги ; 

 виділяти військовослужбовців з гострими реакці-
ями посттравматичних стресових розладів і направляти 
їх у тил для стаціонарного відновлення або лікування; 

 застосовувати спеціальні медикаментозні засо-
би, що підвищують і підтримують психологічну стійкість 
військовослужбовців; 

 створювати в місцях відпочинку військовослуж-
бовців або ротації підрозділів пункти надання первинної 
психологічної допомоги й підтримки, вчасно виявляти 
військовослужбовців, що раніше одержали посттравма-
тичні стресові розлади; здійснювати якісне комплекту-
вання посад офіцерів-психологів ( заміщення цивільним 
персоналом), що має практичний досвід психологічної 
роботи, вищу освіту за відповідними спеціальностями 

 організовувати спеціальні курси для волонтерів 
з питань організації та здійснення реабілітаційної роботи. 

 передбачити організацію та проведення занять 
медичної підготовки за стандартами НАТО з усіма вій-
ськовослужбовцями, військовими медиками, команди-
рами та начальниками. Цією системою навчань 
важливо охопити також усіх військовозобов’язаних, які 
поповнять лави війська під час чергової хвилі част-
кової мобілізації.  

Також слід розробити стандарти (критерії) допуску 
психологів до здійснення заходів психологічної реа-
білітації з метою уникнення непрофесіоналізму при 
наданні психологічної допомоги постраждалим. Нала-
годити співпрацю з центрами післятравматичної реабі-
літації воїнів АТО щодо відновлення психіки, де при-
вчатимуть звикнути до нової кінцівки чи до її відсут-
ності (працюватимуть у Києві, обласних центрах та 
інших місцях).  

Перелік реабілітаційних установ, які надають пос-
луги з психологічної реабілітації відповідно до угод, 
укладених Державною службою України в справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції в 2016 році. Відповідно до Порядку викорис-
тання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення заходів щодо психологічної реабілі-
тації постраждалих учасників антитерористичної опе-
рації органи соціального захисту населення органі-
зовують направлення учасників АТО до реабіліта-
ційних установ. 

Для отримання такої послуги необхідно звернутися 
до районного управління соціального захисту 
населення за місцем реєстрації або місцем 
фактичного проживання. 

Реабілітаційні послуги надаються учасникам АТО 
в реабілітаційних установах, з якими Державною 

службою України в справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції в установленому законо-
давством порядку укладено відповідну угоду про 
надання реабілітаційних послуг. 

Психологічні послуги надаються отримувачу в 
порядку черги не частіше одного разу на рік. 

Психологічні послуги надаються на підставі індивіду-
ального плану реабілітації, розробленого реабілітацій-
ною установою, який передбачає обов’язкове здій-
снення наступних заходів: 

- психологічної освіти та консультування; 
- психологічної діагностики та підбору методів 

психологічної реабілітації; 
- психологічної допомоги (терапії); 
- психологічної корекції та проектування майбутнього; 
- профілактики та запобігання кризовим явищам 

психологічного стану. 
Міжнародна спільнота й громадські організації також 

допомагають українській владі в лікуванні військових, 
які отримали поранення або стали інвалідами після 
сутичок із прокремлівськими сепаратистами на Сході 
України. 

Висновки з цього дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Таким чином, розглянуті 
підходи до вирішення порушеної проблеми дозволяють 
запропонувати модель психологічної реабілітації 
військовослужбовців в умовах бойової обстановки й 
після бою, основними компонентами якої є: визначення 
напрямків діяльності із запобігання негативним 
психічним станам військовослужбовців; принципи, 
завдання, етапи проведення ПР; виявлення рівнів 
соціально-психологічної дезадаптації особистості, яка 
викликана дією факторів посттравматичного стресу 
бою; розроблення комплексу заходів щодо ПР у 
відновлюваний період військової діяльності; соціально-
психічна адаптація учасника бойових дій у суспільстві, 
ефективна реалізація якої можлива в процесі 
виконання запропонованих рекомендацій.  

Отже, органи військового управління, командири 
(начальники) всіх рівнів, офіцери органів морально-
психологічного забезпечення, військові психологи 
мають цілеспрямовано впливати на свідомість і психіку 
військовослужбовців у складних умовах сучасного бою, 
що сприятиме підтриманню морально-психологічного 
стану особового складу на рівні, необхідному для 
якісного виконання бойових завдань. 

Дієва система психологічної рeaбiлiтaцiї тa рeaдaп-
тaцiї має стати одним з ефективних інструментів подо-
лання негативних наслідків участі особового складу 
Збрoйниx Сил Укрaїни, Нaцioнaльної гвaрдiї Укрaїни, 
Дeржaвної прикoрдoнної cлужби Укрaїни та інших 
збройних формувань та правоохоронних органів у 
бoйoвиx дiяx у зoнi AТO і спрямовуватись на віднов-
лення психічних функцій, особистісних властивостей і 
системи відносин особистості військовослужбовця, що 
дозволяють йому успішно вирішувати бойові завдання і 
функціонувати в мирному соціумі. Її ocнoвними 
зaвдaннями мaють бути: прoтидiя ПТCР, прискорення 
душевного і психічного одужання ветеранів бойових дій, 
поступове перетворення їх на соціально активних 
громадян нашого суспільства. 

Подальшого дослідження вимагають питання функ-
ціонування в обласних (районних) військових комісарі-
атах, у військових частинах системи допомоги учасни-
кам АТО щодо організації та проведення заходів 
відновлення психологічного стану, реабілітації (реадап-
тації) психотравмованих військовослужбовців; професій-
ного відбору особового складу до підрозділів АТО, 
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вивчення психологічної стійкості військовослужбовців до 
впливу стрес-факторів бойових дій; обґрунтування систе-
ми формування психологічних якостей у військово-
службовців, як майбутніх учасників військових конфліктів; 
формування в них психологічної готовності до бойових дій. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
В УСЛОВИЯХ БОЕВОЙ ОБСТАНОВКИ И ПОСЛЕ БОЯ 

 
Психологическая реабилитация анализируется как составная часть социальной, медико-психологической реабилитации. 

Рассматриваются ее основные этапы, принципы проведения, комплекс мер, которые организовуются командирами, заместителями 
по работе с личным составом, психологами с целью восстановления психических и физических ресурсов личного состава в 
результате получения психотравмирующего боевого стресса боя. Анализируется опыт применения психологической реабилитации 
в условиях боевой обстановки. Сформулированы теоретические выводы и практические рекомендации относительно путей ее  
улучшения в условиях боевой обстановки и после боя. 

Ключевые слова: ЗС Украины, военнослужащий, психологическая помощь, психологическая реабилитация, стресс-фактор. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF SERVICEMEN PSYCHOLOGICAL REHABILITATION 

UNDER CONDITIONS OF COMBAT SITUATION AND AFTER THE ENGAGEMENT 
 

Psychological rehabilitation is analyzed as an integral part of social, medical and psychological rehabilitation. The author has considered its 
basic stages, the principles of conduct, a set of measures, which is organized by commanders, deputies for work with personnel, psychologists in 
order to restore mental and physical resources personnel as a result of receiving the combat stress on the battlefield. The experience of 
psychological rehabilitation application in a combat situation is analyzed. The main theoretical conclusions and practical recommendations to ways 
her improving in the combat situation conditions and after the battle have been formalized.  
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ 
 

Статтю присвячено дослідженню проблем конфліктології в діяльності працівників поліції як складової 
поліцейської психології. Систематизуються науково-методичні засади та структурні складові науково-прикладної 
галузі та навчальної дисципліни «Професійна поліцейська конфліктологія», яку запропоновано включити у програму 
професійної підготовки працівників Національної поліції України. 

Ключові слова: конфліктологія, професійна поліцейська конфліктологія, поліцейська психологія, працівники 
поліції, конфліктні ситуації. 

 
Постановка проблеми. Демократизація суспільних 

відносин в Україні зумовлює подальше вдосконалення 
професійної діяльності правоохоронців, розвитку спів-
робітництва і партнерських взаємин правоохоронних 
інститутів держави із населенням. Проте загально-
визнано, що правоохоронна правозастосовна діяльність 
апріорі є конфліктогенною, бо покликана протистояти, 
іноді навіть жорстко, злочинним діям як окремих людей, 
так малих і великих груп. На жаль, повне викорінення 
такого негативного, надзвичайно конфліктного суспіль-
ного явища як злочинність на сучасному етапі є лише 
бажаним, але мінімізація кількості злочинів на рівні 
держави і окремих регіонів, часткове або повне виклю-
чення деяких видів злочинних діянь можливе, про що 
переконливо свідчить досвід розвинених, демо-
кратичних країн світу. 

Поряд із екстремальними конфліктними ситуаціями 
працівники поліції у повсякденній діяльності часто 
попадають в обставини конфронтації з учасниками 

кримінального процесу, окремими людьми і групами, 
непорозуміння із громадянами, колегами керівниками, 
іншими поліцейськими службами та правоохоронними 
структурами, органами влади тощо. Працівників поліції 
також не минають і конфлікти в особистому житті, 
побутовій, сімейній та інших сферах, що є цілком 
нормальним для життя будь-якої людини в умовах 
сучасної соціальної взаємодії. 

Діяльність сучасної Національної поліції України 
відбувається в умовах реформування, спрямованого 
на підвищення ефективності поліцейської діяльності, в 
тому числі надання якісних правоохоронних послуг 
населенню за сучасними міжнародними стандартами. 
Саме тому актуалізується проблема концептуалізації 
науково-методичних засад професійної поліцейської 
конфліктології як наукової прикладної галузі, впрова-
дження в роботу із різними категоріями Національної 
поліції України системної конфліктологічної підготовки, 
розвитку в них практичних умінь і навичок ефективного 
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вирішення професійних конфліктів на основі ґрунтовної 
теоретичної підготовки з основ конфліктології. Зазна-
чене власне є метою даної статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 
свідчать численні дослідження вітчизняних і зарубіжних 
фахівців діяльність правоохоронця є однією з найбільш 
складних за одночасністю, різноманітністю, жорсткістю, 
а деколи й за суперечністю вимог, що пред’являються 
до нього. Інтенсивна взаємодія цих характеристик у 
поєднанні з іншими чинниками та умовами (небезпека 
для життя і здоров’я, відповідальність за наслідки тощо) 
кожного разу переводить працівника поліції, що потрап-
ляє в таку ситуацію, в режим особливого протікання 
психічних процесів і критичних випробувань його 
особистості. При цьому чим складніше і відповідаль-
ніше оперативно-службове завдання з охорони право-
порядку і боротьби зі злочинністю, чим більш конфлікт-
ними і небезпечними є умови, в яких поліцейський має 
діяти, тим більш суворо перевіряються не тільки його 
професійні знання, навички і вміння, але й глибинні 
ресурси його особистості та організму, моральні й 
вольові якості. 

Поняття конфлікту належить як буденній свідомості, 
так і науці, що наділяє його своїм специфічним змістом. 
Конфлікти, як суттєва сторона соціальних зв’язків, 
взаємодії і відносин людей, їх поведінки і вчинків, з 
незапам’ятних часів притягували до себе допитливу 
увагу людини. Свідчення тому – міфологія і релігія різ-
них народів, фольклор і пам’ятники стародавньої літе-
ратури, судження античних і середньовічних мисли-
телів, досягнення соціальних і гуманітарних наук. 

Проблеми конфліктології, конфліктних ситуацій зав-
жди цікавили науковців, політиків, практиків. Філософія, 
історія, культура, політологія, світові релігії оперують 
поняттями конфлікту через поняття добра і зла, 
порядку і хаосу. Проте як самостійна наукова галузь 
конфліктологія – відносно молода наука. У завершено-
му вигляді вона сформувалася в середині XX століття. І 
на сьогодні існують численні праці із фундаментальних і 
прикладних проблем конфліктології.  

Враховуючи, що економічна конкуренція та політич-
ний плюралізм є базовими умовами процесу демокра-
тизації, у перехідних суспільствах зростає рівень 
конфліктності. Адже сутність конфлікту – це зіткнення 
інтересів та потреб великих соціальних груп, спільнот та 
окремих індивідів. Саме тому багатьох проникливих 
дослідників можна віднести до представників конфлікт-
ної теорії. Поряд із класиками, такими як Р. Арон, 
М. Вебер, Р. Дарендорф, Г. Зіммель, Л. Козер, Р. Коллінз, 
А. Лейпгарт, К. Маркс, Е. Мейо, проблеми конфліктології 
сьогодні розробляються сучасними вченими, в тому 
числі й українськими. Серед них А. Анцупов, В. Бебик, 
М. Варій, В. Великий, М. Головатий, Н. Гришина, 
Л. Ємельяненко, С. Ємeльянов, В. Іванов, В. Кудрявцев, 
Ю. Лукін, Т. Негел, В. Петюх, М. Росенко, О. Сахань, 
Д.Г. Скотт, О. Шипилов та інші [1-5].  

У цілому, процес формування конфліктної традиції 
пов’язується, передусім, із інтерпретаціями презентації 
інтересів груп у традиційному (аграрному), модерному 
(індустріальному) та постіндустріальному (інформацій-
ному) суспільствах. Ці інтереси можуть мати еко-
номічну, етнічну, класову, релігійну, національну, 
політичну (партійну, ідеологічну та ін.) складові. Вони 
пов’язані із потребою різноманітних соціальних груп 
у визнанні та розумінні (якщо використовувати тер-
мінологію М. Вебера).  

На рівні великих соціальних груп та систем (макро-
рівень) конфлікти відбуваються між класами, етносами, 

націями, країнами. На середньому рівні (інституційний 
рівень) сторонами конфлікту виступають політичні та 
державні інститути (партії, мас-медіа, групи інтересів, 
органи влади, громадські об’єднання та ін.). Зрештою, 
на мікрорівні (взаємодія «обличчям до обличчя») – це 
між особові, рольові конфлікти. У їх ескалації та 
вирішенні важливу роль відіграє психологічний фактор. 
Саме тому, становлення конфліктології також відбува-
ється з урахуванням досягнень психології особистості, 
соціальної психології, психології управління, психології 
спілкування, юридичної психології, психотерапії, психо-
консультування тощо. 

Останнім часом здійснені дослідження й аналіз 
проблем конфліктології в діяльності правоохоронних 
органів України. Так, за твердженням О. Бандурки, пра-
цівникам органів внутрішніх справ доводиться брати 
участь у різних за своїми характеристиками кон-
фліктних ситуаціях, основні з яких можна виділити 
залежно від того, в якій сфері діяльності працівників 
вони виникають. О. Бандурка наводить декілька 
класифікацій конфліктних ситуацій в правоохоронних 
органах, серед яких внутрішні й зовнішні, природні й 
штучні, міжособистісні та внутрішньо особистісні, відкриті 
й закриті (латентні), конфлікти, що переслідують осо-
бисті, групові чи громадські цілі. Крім цього О. Бандурка 
виділяє такі види конфліктів в органах внутрішніх справ: 
закономірні, необхідні, вимушені, функціонально неви-
правдані; залежно від емоційного стану – з високою 
емоційною напруженістю, з помірною емоційною напру-
женістю, без емоційної напруженості; стихійні, заплано-
вані, спровоковані, ініціативні; залежно від часу розгор-
тання − короткочасні, тривалі, затяжні (безвихідні); залеж-
но від процесу розгортання, наслідків розв’язання − 
керовані, слабо керовані, некеровані (стихійні) [6]. 

Ще одна українська дослідниця конфліктів в органах 
внутрішніх справ І. Ващенко вважає, що виникненню 
конфліктів у поліції на соціально-професійній основі 
сприяють такі причини, як: недосконалість системи до-
бору й розстановки кадрів; зазіхання працівника на 
вищу посаду й обмеженість можливостей їх задоволен-
ня у підрозділі; прогалини в нормативних документах, 
що регулюють порядок несення служби; різний ступінь 
зацікавленості суб’єктів під час взаємодії на кожному 
етапі професійної діяльності тощо [7]. Крім цього, 
І. Ващенко серед причин конфліктів у діяльності пра-
цівників поліції визначає: соціально-психологічні (хибні 
образи конфлікту, різний підхід до оцінки одних і тих же 
складних подій, психологічні умови застосування 
офіційної оцінки, розбалансована рольова взаємодія 
людей, внутрішньо груповий фаворитизм тощо); соці-
ально-демографічні (коли у підрозділі починають пере-
важати інтереси однієї демографічної групи над іншою, 
відбувається перерозподіл ролей, загострюються 
негативні сторони психології різних вікових груп тощо); 
організаційні (недосконала система організації структури 
МВС України, неправильна організація праці у підроз-
ділі, неправильний розподіл заробітної плати); матері-
ально-технічні (застаріле обладнання та машини, праця 
в несприятливих умовах, загазованість, шум тощо) [7]. 

Проте, на сьогодні необхідне подальше дослідження 
питань щодо чинників та типології професійних конф-
ліктів працівників поліції, соціально-психологічних особ-
ливостей юридичних конфліктів у професійній 
діяльності поліцейських. Особливої уваги потребує 
аналіз професійних конфліктів, пов’язаних зі службовим 
травматизмом та застосуванням силового впливу, 
вивчення інноваційних конфліктів, що характерні для 
сучасного процесу реформування, розгляд шляхів і 
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методів менеджменту професійних конфліктів праців-
ників поліції, їх профілактика та розв’язання. Отже, є 
нагальна потреба розробки та впровадження само-
стійної наукової та навчальної галузі (дисципліни) 
«Професійної поліцейської конфліктології». Слід зазна-
чити, що за кордоном поліцейська конфліктологія 
розвивалась у межах поліцейської психології, яка 
набула поширення в країнах Європи та США. Фахівці з 
поліцейської конфліктології беруть участь у вирішенні 
як службових конфліктів, у тому числі в переговорній 
діяльність з терористами, які захопили і утримують 
заручників, з психічно неврівноваженими громадянами 
тощо, так і особистісних, побутових і навіть сімейних 
конфліктів поліцейських [8]. 

Викладення основного матеріалу досліджень. Як 
теоретико-прикладна дисципліна професійна поліцей-
ська конфліктологія має три рівні знань: 

а) загально-теоретичний і методологічний, який 
пояснює природу конфліктів як соціальних феноменів, 
аналізує їх структуру, ознаки, елементи в системі 
суспільних взаємин; 

б) теоретико-праксеологічний, на якому розробляють-
ся теорії, відслідковуються особливості, виокремлюються 
та аналізуються типи й чинники конфліктів у різних про-
фесійних ситуаціях діяльності працівників поліції; 

в) емпірично-прикладний, який є підґрунтям профе-
сійної конфліктології, утворюється на основі емпіричних 
досліджень і складається із зафіксованих фактів, 
експериментів, тестувань, моделювання, тренінгів щодо 
прояву управління та вирішення конфліктів під час 
професійної діяльності працівників поліції. 

До об’єкта професійної поліцейської конфліктології 
ми відносимо всі прояви конфліктної соціальної 
взаємодії у професійній діяльності працівників органів 
внутрішніх справ, а також у їх соціальному житті, тобто 
вся нескінченна розмаїтість реальних конфліктів, 
зокрема професійних, якими наповнене минуле і 
сучасне суспільне життя. 

Конфлікти являють собою невичерпний об’єкт 
пізнання з огляду на чисельність існуючих та стрімке 
зростання нових конфліктологічних ситуацій. Водночас 
об’єкт конфліктології є більш консервативним нау-
коутворюючим чинником ніж предмет. До предмета 
професійної поліцейської конфліктології відносимо 
закономірності виникнення, ескалації і розв’язання 
професійних конфліктів у діяльності поліцейських, у 
тому числі основи поліцейської медіації (посеред-
ництва) та ведення переговорів як ефективних засобів 
розв’язання конфліктів. 

Загалом предмет конфліктології виступає більш 
динамічним елементом, його межі постійно уточню-
ються в результаті розвитку науки. Так, на ранніх 
стадіях становлення конфліктології до її предмета 
було віднесено переважно деструктивні, тобто руй-
нівні функції, менше – конструктивні функції конф-
ліктів, а тепер до предмета конфліктології додаються 
нові функції конфліктів: групоутворення, інноваційні, 
інформаційні тощо. Крім того, стає очевидним, що 
об’єкт професійної поліцейської конфліктології стає 
більш вузьким і включає здебільшого юридичні 
(правоохоронні) та службово-поліцейські конфлікти, а 
предмет розширюється за рахунок включення в нього 
методів управління конфліктними ситуаціями під час 
професійної діяльності, культури конфліктної пове-
дінки, закономірностей профілактики конфліктів. 

Отже, предметом професійної поліцейської кон-
фліктології як інтеграційної галузі наукових знань є 

загальні закономірності виникнення, розвитку і вирі-
шення конфліктних ситуацій, інцидентів і конфліктів у 
професійній діяльності працівників поліції, а також 
основні принципи, способи, закони, механізми, прийо-
ми діяльності у відношенні до конфліктного зіткнення, 
управління конфліктом і його розв’язання. 

Методологія професійної поліцейської конфлікто-
логії як цілісна система логічно пов’язаних теоретичних, 
власне методологічних, методичних та організаційно-
технічних процедур отримання достовірних знань щодо 
природи, сутності, змісту конфліктів – базується на 
фундаментальних наукових принципах серед яких: 

1. Принцип єдності теоретичних узагальнень та 
емпіричних досліджень орієнтує конфліктологів не 
зводити вивчення конфліктів до аналізу паперів, так 
званих «карт конфлікту» чи думок, що відображають 
конфліктну взаємодію, а звертатися до безпосеред-
нього дослідження реальних конфліктів конкретних 
суб’єктів у певному соціальному середовищі. 

2. Принцип діалектичного розвитку – несе в собі 
розуміння безперервності розвитку і зміни будь-якого 
явища і процесу. Цей принцип вимагає при вивченні 
професійних конфліктів у діяльності поліції виявляти 
тенденції їх еволюції. Розвиток конфлікту може бути 
поступовим, безперервним, тривалим, нерівним, 
скачкоподібним від одних форм до інших, частіше від 
простих до складніших. 

3. Принцип діалектичної єдності теорії, експери-
менту і практики допомагає будувати дослідницькі 
стратегії в професійній конфліктології, зіставляючи 
емпіричну базу і теоретичні конструкції. 

4. Принцип системного підходу – вимагає розгля-
дати конфлікт як цілісне, складне, органічне поєднання 
всіх елементів (складових) конфлікту, зв’язки між 
елементами, а також сукупність зв’язків конфлікту із 
зовнішніми умовами. Цей принцип говорить про те, що 
конфлікт у житті не є самодостатнім, він включений у 
більш широку систему соціальних відносин.  

6. Принцип об’єктивності – один з найважливіших 
принципів наукової оцінки – вимагає мінімізувати вплив 
особистісних і групових інтересів, настанов, упереджень 
та інших проявів суб’єктивізму щодо процесу вивчення 
конфліктів і висновків. 

Професійна поліцейська конфліктологія є міждис-
циплінарною наукою і базується на загальних кате-
горіях конфліктології й професійної діяльності пра-
цівників поліції, а також використовує наукові поняття 
філософії, соціології, психології та права, і спира-
ється на власні свої результати. Ми пропонуємо 
дотримуватися такої системи категорій професійної 
поліцейської конфліктології: конфлікт; юридичний 
конфлікт; правоохоронний конфлікт, правозастосов-
ний конфлікт; професійний конфлікт у діяльності 
працівників поліції; типологія професійних (право-
охоронних) конфліктів; функції професійних (право-
охоронних) конфліктів; динаміка професійного (пра-
воохоронного) конфлікту (ескалація, реескалація, 
вирішення); менеджмент професійних конфліктів; 
попередження професійних конфліктів у поліції; вирі-
шення професійного (правоохоронного) конфлікту; 
інститут переговорів; динаміка і методи перего-
ворного процесу; поліцейська медіація тощо. На 
підставі цих категорій відбувається формування біль-
шості конфліктологічних понять та основна пробле-
матика професійної поліцейської конфліктології. 

До безпосереднього тематичного змісту дисципліни 
«Професійна поліцейська конфліктологія» пропонують-
ся наступні структурні розділи: 1. Загальні положення 
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професійної поліцейської конфліктології. 2. Психоло-
гічна та соціальна природа конфлікту. 3. Класифікація 
та структурно-функціональний аналіз конфлікту. 4. Спе-
цифіка та типологія професійних конфліктів працівників 
поліції. 5. Юридичний конфлікт як різновид соціального 
конфлікту. 6. Класифікація юридичних конфліктів. 7. Стра-
тегія та форми поведінки людини в юридичних 
конфліктах. 8. Менеджмент конфліктів в поліції. 9. Про-
фесійні конфлікти працівників поліції, пов’язані зі 
службовим травматизмом та застосуванням силового 
впливу. 10. Шляхи та прийоми розв’язання професійних 
конфліктів в діяльності поліцейських. 

Серед окресленого кола базових категорій, питань і 
структурного змісту професійної поліцейської конфлікто-
логії, вважаємо за необхідне виокремити окремі концепти 
цієї науково-навчальної галузі в контексті аналізу типології 
та специфіки професійних конфліктів працівників поліції. 

Так, до типових конфліктів в діяльності поліції, 
відносяться: кримінальні конфлікти та конфлікти з учас-
никами кримінального процесу; конфлікти з грома-
дянами; конфлікти з керівництвом; конфлікти з коле-
гами; конфлікти між службами і підрозділами поліції, 
іншими правоохоронними органами; конфлікти з 
місцевими органами самоврядування, підприємствами, 
комунальними службами тощо. 

Розглянемо деякі з наведених специфічних конфлік-
тів у професійній діяльності працівників поліції. Понад 
80 % злочинів, що фіксуються у кримінальній статис-
тиці, становлять злочини, які виявляються і розслі-
дуються поліцією. Тому до одного із головних завдань 
професійної конфліктології працівників поліції належать 
проблеми попередження та вирішення кримінальних 
конфліктів. Кримінальний конфлікт – це «конфлікт із кри-
мінальним законом», у який вступає людина, що скоїла 
суспільно-небезпечне діяння. Способом виявлення та 
розв’язання кримінального конфлікту є кримінальне 
судочинство. У процесі попереднього розслідування та 
розгляду в судах кримінальних справ виникають та 
вирішуються кримінально-процесуальні конфлікти. 

Конфліктні ситуації в діяльності поліції по розкриттю 
й розслідуванню злочинів нерідко характеризуються 
великим емоційним напруженням, значною тимчасовою 
протяжністю, широким діапазоном можливих наслідків 
результату конфлікту, необхідністю суворого дотри-
мання закону. Особливо конфліктогенними є такі слідчі 
дії, як: обшук, допит, слідчий експеримент, пред’явлення 
для впізнання, призначення експертизи. Крім цього, з 
конфліктами можуть проходити й такі процесуальні дії: 
затримання підозрюваного, накладення арешту на майно, 
ексгумація трупа, отримання зразків для порівняльного 
дослідження, контроль і запис переговорів тощо. 

У діяльності працівників поліції, особливо в частині 
охорони громадського порядку та боротьби зі злочинніс-
тю, нерідко виникають конфлікти, які створюють ризик 
та небезпеку для їх життя та здоров’я, є потенційно 
небезпечними для інших громадян. Випадки загибелі та 
поранень працівників органів внутрішніх справ, на жаль, 
ще відбуваються в таких екстремальних конфліктних 
ситуаціях, як фізична протидія, опір працівникам поліції 
з використанням холодної та вогнепальної зброї, 
припинення масових безладів, групових порушень, 
затримання правопорушників, перевірка документів у 
підозрілих осіб тощо. В таких професійних конфліктах 
під час службової діяльності, застосування засобів 
силового впливу працівниками поліції є не тільки їх 

правом, а й обов’язком, особливо коли мова йде про 
припинення злочину, затримання небезпечних злочин-
ців, забезпечення власної безпеки та безпеки громадян. 
Тому серед проблем професійної поліцейської конфлік-
тології, поряд із засвоєнням навичок безконфліктного 
спілкування, вмінь розв’язання протиріч без силового 
впливу, значне місце займають питання професійно-
психологічної готовності працівників до правомірного 
застосування вогнепально-силового впливу. 

Висновки з цього дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Отже, правоохоронна діяль-
ність, пов’язана з постійними чинниками проти-
стояння, фізичного та психологічного протиборства, 
комунікативного ризику та емоційного стресу, що 
мають специфічні ознаки ґенези конфлікту. Профе-
сійна поліцейська конфліктологія є міждисциплінар-
ною науково-навчальною та практичною галуззю, яка 
покликана сприяти професійній підготовці працівників 
поліції до виконання покладених на них завдань з 
охорони громадського порядку і боротьби зі злочин-
ністю. До базових проблем професійної поліцейської 
конфліктології включені як загальнонаукові конфлік-
тологічні проблеми, так і специфічні питання, що 
виходять із особливостей професійної діяльності 
працівників поліції. Зокрема, це такі проблеми: аналіз 
та розв’язання юридичних (правоохоронних) конфлік-
тів; чинники та типологія професійних (правоохо-
ронних) конфліктів працівників поліції; динаміка про-
фесійного (правоохоронного) конфлікту; менеджмент 
професійних конфліктів в поліції; засоби і прийоми 
вирішення професійного (правоохоронного) конфлік-
ту тощо. Окремого аналізу та розв’язання потребують 
проблеми кримінальних та кримінально-процесуаль-
них конфліктів, вирішення екстремальних ризиконе-
безпечних конфліктних ситуації, в тому числі засо-
бами застосування фізичної сили, спеціальних засо-
бів та табельної вогнепальної зброї. 

З огляду на викладене, пропонується обов’язкове 
включення «Професійної поліцейської конфліктології» 
до навчальних планів підготовки працівників поліції у 
відомчих навчальних закладах МВС України. Опану-
вання зазначеної дисципліни дозволяє структурувати у 
свідомості курсантів та слухачів отримані знання з 
психології, соціології та різноманітних галузей права, 
демонструє інваріанти правових механізмів розв’язання 
тих чи інших конфліктних ситуацій та залежність 
обраних стратегій поведінки або управління конфліктом 
від поставлених цілей, бажаного результату. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ 

 
Статья посвящена исследованию проблем конфликтологии в деятельности сотрудников полиции как составляющей полицейской 

психологии. Систематизируются научно-методические основы и структурные составляющие научно-прикладной отрасли и учебной 
дисциплины «Профессиональная полицейская конфликтология», которую предложено включить в программу профессиональной 
подготовки работников Национальной полиции Украины. 

Ключевые слова: конфликтология, профессиональная полицейская конфликтология, полицейская психология, работники полиции, 
конфликтные ситуации. 
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PROFESSIONAL POLICING CONFLICTOLOGY 

 
The article deals with the problems of conflict in police work as a part of police psychology. Scientific methodological and structural components of 

scientifically applied industry and discipline "Professional Police Conflictology" are systematized. This discipline is suggested to include into 
professional training for the National Police of Ukraine. 

Key words: conflictology, police psychology, professional police conflictology, police officers, conflicts. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 

ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
 

У статті викладено результати дослідження психологічних особливостей програми розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин. Основним завданням викладача 
іноземної мови з підготовки майбутніх фахівців з міжнародних відносин визначенно створення таких психолого-
педагогічних умов, за яких кожен з них може реалізуватись як суб'єкт навчально-пізнавальної діяльності, здатний 
зайняти активну особистісну позицію; можливим є формування у студентів внутрішньої мотивації для досягнення 
високих показників розвитку іншомовної комунікативної компетентності; використовуються методи, форми і 
засоби навчання, спрямовані на розвиток у майбутніх фахівців професійно значущмих якостей; організується 
спеціальне управління пізнавальною діяльністю майбутніх фахівців із метою досягнення ними високих показників при 
вивченні іноземної мови як на планових навчальних заняттях, так і в період самостійної підготовки. Необхідною 
умовою розвитку оптимального рівня іншомовної комунікативної компетентності є сама особистість майбутнього 
фахівця: його особистісний і професійний ресурси, а також спеціальні знання та вміння, необхідні для подальшої 
діяльності.  

Ключові слова: психологічні особливості, програма розвитку, іншомовна комунікативна компетентність, 
майбутні фахівці, міжнародні відносини. 

 
Пocтaнoвкa прoблeми. Зміна освітньої парадигми, 

що відбувається в останній час, визначила необхідність 
застосування компетентнісного підходу до системи 
освіти. В умовах глобалізації світової економіки 
зміщаються акценти з принципу адаптивності на 
принцип компетентності, що є в основі професійної 
діяльності випускників освітніх установ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблему комунікативної компетентності у діяльності 
розробляють О.Ф. Волобуєва, Л.А. Жумаєва, 
Л.А. Петровська, В.А. Якунін та інші. У дослідженнях 
О.Ф. Волобуєвої комунікативна компетентність розу-
міється як система психологічних знань про себе та 
про інших, вмінь і навичок у спілкуванні, стратегій 
поведінки у соціальних ситуаціях, що дозволяє буду-
вати міжособистісне спілкування відповідно до його 
цілей та умов [1]. Л.А. Петровська комунікативну ком-
петентність особистості представляє як узгодженість 
її ціннісних орієнтацій, знань, практичного спілку-
вання, які характеризуються органічною єдністю 
таких особистісних компонентів, як комунікативна 
спрямованість, комунікативні здатності, комуніка-
тивна інформованість і індивідуальний стиль 
спілкування [2]. Л.А. Жумаєва пропонує вважати 

комунікативною компетентністю здатність встанов-
лювати і підтримувати необхідні контакти з іншими 
людьми. Комунікативна компетентність розглядається 
як система внутрішніх ресурсів, необхідних для побу-
дови ефективної комунікації у певному колі ситуацій 
міжособистісної взаємодії [3]. 

Нeoбxiднicть дocлiджeння психологічних особли-
востей рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпe-
тeнтнocтi мaйбутнix фaxiвцiв з міжнародних відносин 
зумoвлeнa тим, щo їм нeдocтaтньo знaти iнoзeмну 
мoву, вoни пoвиннi бути oбiзнaними з уciмa 
аспектами буття i cвiдoмocтi нaрoду, який спілкується 
цiєю мoвoю, здaтними зaйняти гумaнicтичну пoзицiю 
cтocoвнo клієнтів – прeдcтaвникiв рiзниx культур, 
рeaлiзувaти cвoї прoфecioнaльнi функцiї чeрeз від-
повідно cтвoрeну cиcтeму cпiлкувaння. Зазначені 
вимоги aктуaлізують прoблeму дослідження психоло-
гічних особливостей рoзвитку іншомовної кoмунi-
кaтивнoї компетентності мaйбутнix фaxiвцiв мiжнa-
рoдниx вiднocин, вiд рiвня cфoрмoвaнocтi якoї зaлe-
жить уcпix їxньoї прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Мeтa cтaттi – розкрити психологічні особливості 
програми розвитку іншомовної компетентності майбут-
нього фахівця з міжнародних відносин. 

© Oлeкcaндрeнкo К., 2017
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Виклaдення ocнoвнoгo мaтeрiaлу дocлiджeння. 
Побудова системи розвитку іншомовної комунікативної 
компетентності майбутнього фахівця вимагає розробки 
відповідного наукового забезпечення. Аналіз розвитку 
іншомовної комунікативної компетентності – це ком-
плексне питання, що перебуває на перетині психології, 
соціології, соціальної психології, психології праці, педа-
гогіки та інших наук. Вибудовуючи психолого-педагогіч-
ну систему знання про іншомовну комунікативну компе-
тентність, необхідно пам'ятати, що ця система, маючи 
на меті оптимізацію досліджуваного феномена, у свою 
чергу, бере початок із системи природничих і соціогу-
манітарних знань, інтегруючи їх у вищому синтезі. 

Відповідно до психологічного підходу, при розгляді 
розвитку іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього фахівця нас, у першу чергу, будуть ціка-
вити детермінанти розвитку професіонала, професіона-
лізму особистості, продуктивного індивідуально-профе-
сійного розвитку, а також умови і чинники, що забезпе-
чують цей процес. Психолого-педагогічну систему 
розвитку іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього фахівця було сформовано автором у 
процесі дослідження. 

Ми розуміємо комунікативну компетентність як 
сукупність сформованих професійних знань, комуні-
кативних та організаторських вмінь, здібностей до 
самоконтролю, емпатії, культури вербальної та 
невербальної взаємодії. У межах професійної підго-
товки майбутнього фахівця будь-якого профілю особ-
лива увага приділяється його професійній кому-
нікативній компетентності, тобто, навичкам спілку-
вання у професійних ситуаціях. Ми розглядаємо 
процес навчання іноземної мови як систему, що  
є єдністю безлічі взаємозалежних структурних 
і функціональних компонентів, підпорядкованих цілям 
виховання, освіти та навчання підростаючого покоління 
та дорослих людей. Розвиток іншомовної комуніка-
тивної компетентності здійснюється через професійні 
навички та вміння, які формуються в процесі оволо-
діння предметом. Усе це у комплексі сприяє самороз-
витку і самовдосконаленню особистості. 

Усі чинники розвитку іншомовної комунікативної 
компетентності майбутнього фахівця можна об'єднати у 
такі групи: 

організаційно-педагогічні (навчальний план факуль-
тету, складання розкладу, розробка критеріїв оцінки рівня 
компетентності, матеріальне і технічне оснащення занять); 

змістовні (відбір змісту занять, інтеграція різних 
курсів, виокремлення провідних ідей); 

технологічні (контрольно-оцінні, організація актив-
них форм навчання, визначення груп вмінь, що входять 
до комунікативної діяльності, використання іннова-
ційних технологій); 

психолого-педагогічні (формування цілей, здійснен-
ня діагностики розвитку студентів, система мотивації, 
визначення критеріїв оцінки компетентності, рефлек-
сивно-оцінний етап кожного заняття, залучення сту-
дентів до співуправління). 

Основним завданням викладача іноземної мови з 
підготовки майбутніх фахівців міжнародних відносин є 
створення таких психолого-педагогічних умов, за яких: 

майбутній фахівець може реалізуватись як суб'єкт 
навчально-пізнавальної діяльності, здатний зайняти 
активну особистісну позицію; 

можливим є формування у студентів внутрішньої 
мотивації для досягнення високих показників розвитку 
іншомовної комунікативної компетентності; 

використовуються методи, форми і засоби навчан-
ня, спрямовані на розвиток у майбутніх фахівців 
професійно значущих якостей; 

організується спеціальне управління пізнавальною 
діяльністю майбутніх фахівців із метою досягнення 
ними високих показників при вивченні іноземної мови як 
на планових навчальних заняттях, так і в період 
самостійної підготовки. 

Необхідною умовою розвитку оптимального рівня 
іншомовної комунікативної компетентності є сама осо-
бистість майбутнього фахівця: його особистісний і про-
фесійний ресурси, а також спеціальні знання та вміння, 
необхідні для подальшої діяльності. Мета психолого-
педагогічної підготовки майбутнього фахівця полягає у 
задоволенні потреб суспільства у високопрофесійних 
фахівцях, які володіють високим рівнем іншомовної 
комунікативної компетентності та особистісно-профе-
сійних якостей. Для досягнення цієї мети необхідними є 
вирішення таких завдань: 

розвиток іншомовних умінь майбутнього фахівця, 
особистісного і професійного ресурсу на базі індивіду-
ально-психологічних особливостей, потенційних можли-
востей та адаптаційних здібностей; 

розвиток потреби і мотивації до самостійного 
засвоєння і використання усіх компонентів іншомовної 
комунікативної компетентності. 

Розвиток іншомовної комунікативної компетент-
ності майбутнього фахівця є найважливішим завдан-
ням при навчанні іноземної мови, спираючись на 
модель розвитку іншомовної комунікативної компе-
тентності майбутнього фахівця. Вона складається з 
трьох елементів. Метою організаційно-мотиваційного 
елемента є одержання нової інформації про можливі 
сфери застосування іноземної мови, діагностика 
потреб та інтересів, вироблення позитивної мотивації 
до вивчення іноземної мови з метою підвищення 
пізнавальної активності у роботі з навчальним 
матеріалом. 

Підготовка майбутніх фахівців до розвитку кому-
нікативних якостей реалізується за дотримання таких 
умов: спрямованість досліджуваних навчальних матері-
алів з наукової літератури іноземною мовою на кому-
нікацію як на одну з головних пізнавальних цінностей; 
організація активності майбутніх фахівців при обгово-
ренні проблем майбутньої професійної діяльності; 
спонукання до моделювання активного спілкування на 
заняттях з іноземної мови; організація науково-дос-
лідної роботи з проблем професійної діяльності інозем-
ною мовою у межах контекстного підходу. 

Другий елемент – інформаційно-процесуальний. Він 
забезпечує оволодіння професійно значущою інформа-
цією відповідно до програми іноземною мовою при 
аудиторній і позааудиторній роботі, удосконалення 
навичок міжкультурної комунікації при вирішенні 
проблем і моделюванні іншомовного, у тому числі і 
професійного, спілкування. Інформаційний елемент – 
вивчення професійно-значущої інформації відповідно 
до програми для студентів-фахівців з міжнародних 
відносин іноземною мовою при аудиторній і поза-
аудиторній роботі, подальше підвищення рівня пізнава-
льної активності, удосконалення навичок професійної 
комунікації при вирішенні проблем і моделюванні 
професійного спілкування на основі особистісно-діяль-
нісного і психолого-педагогічного підходів. 

Знання про досвід комунікативної діяльності актуа-
лізує комунікативну поведінку фахівців, а саме знання: 
ролі і місця комунікативних якостей у структурі про-
фесійної компетентності фахівця; сутності та основних 
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елементів професійної іншомовної комунікативної 
діяльності; закономірностей розвитку іншомовних про-
фесійних комунікативних якостей фахівця; алгоритмів 
поведінки у ситуаціях професійного спілкування; 

засобів, форм, прийомів передачі інформації в процесі 
професійного спілкування; знання різних видів комуні-
кативної діяльності фахівця. 

 
 
 

 

1. Діагностичний етап 
 

 

 

 

2. Розвивальний етап 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результати 
 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Структурно-функціональна модель розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності майбутнього фахівця 

 
Інформаційно-процесуальний елемент реалізуєть-

ся за допомогою вивчення спеціальної літератури з 
іноземної мови. Комунікативні знання реалізуються 
за допомогою оволодіння комунікативною технікою 

і технологією професійного спілкування. Процесуаль-
ний елемент розвитку іншомовної професійної комуні-
кативної компетентності складається з іншомовної 
компетенції (читання, письмо, говоріння, слухання), 
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професійної компетенції (загальнонаукові знання, 
знання про професійну етику і спілкування і т.д.), про-
фесійно-значущих якостей майбутніх фахівців у процесі 
моделювання професійної діяльності з переходом на 
концепт вторинної мовної особистості. Критеріально-
результативний елемент забезпечує оцінку майбутніми 
фахівцями розвитку власних іншомовних компетенцій і 
компонентів іншомовної комунікативної компетентності; 
мотивів розвитку мовної культури; чинників навчальної 
успішності; розвитку індивідуально-професійних якос-
тей, а також оцінку викладачами результатів розвитку 
іншомовної комунікативної компетентності майбутніх 
фахівців відповідно до визначених рівнів її розвитку. 
Критеріально-результативний елемент охоплює весь 
процес навчання майбутніх фахівців і містить у собі 
чітко окреслене інформаційне та оцінне поля. Основою 
його є контроль на усіх ключових етапах навчання (I, III, 
V, VII семестр – залік, II, IV, VI, VIIІ – іспит), які містять у 
собі самооцінку студентами розвитку власних комуніка-
тивних вмінь; мотивів вивчення іноземної мови; чин-
ників навчальної успішності; розвитку професійно зна-
чущих якостей, а також оцінку викладача; результатів 
навчання іноземної мови, пізнавальної активності і 
комунікативної компетентності майбутнього фахівця. 

У результаті діяльності викладача і майбутніх 
фахівців структурні елементи вступають у складну взає-
модію, створюючи функціональні елементи системи роз-
витку іншомовної комунікативної компетентності майбут-
нього фахівця. Взаємозв'язок структурних елементів, які 
становлять основу психолого-педагогічної системи роз-
витку іншомовної комунікативної компетентності майбут-
нього фахівця, подано на рисунку 1.Відповідно до цілей 
навчання іноземної мови на першому рівні було ство-
рено модель комунікативних проблем, розроблено проб-
лемні завдання і ділові ігри, підібрано текстовий мате-
ріал. Результатом роботи з відбору матеріалу стали 
методичні розробки з розвитку іншомовної комунікатив-
ної компетентності студентів англійською мовою, курс 
«Іноземна мова спеціальності», а також елективний курс 
англійською мовою «Професійна комунікація». Курс нав-
чання іноземної мови починається із проведення тесту-
вання. Його діагностичні функції дозволяють визначити 
рівень володіння іноземною мовою на момент вступу до 
ВНЗ. На підставі одержаних результатів обираються цілі, 
визначається зміст навчання, планується кінцевий ре-
зультат. Порівнюючи результати співбесіди на початку 
курсу навчання зі шкільною оцінкою і виконуючи на почат-
ку навчання спеціальний тест з самооцінки комунікативних 
вмінь з іноземної мови, майбутній фахівець оцінює їх 
реальний рівень і свої можливості у майбутньому. 

Розподіл груп на більш і менш розвинені у мов-
ному відношенні навчальні підгрупи (за резуль-
татами тестування) сприяє виникненню нових 
потреб і мотивів. Наприкінці кожного тематичного 
циклу здійснюється поетапний контроль у вигляді 
усного заліку при вирішенні комунікативних проблем 
у формі діалогу, полілогу, тесту, на основі про-
читаної статті зі спеціальності. Будучи об'єктивним 
засобом контролю, заліки управляють навчанням, 
показуючи, як і наскільки засвоєно матеріал циклу, 
семестру, курсу. Наприкінці кожного семестру сту-
дентами виконується тест із самооцінки рівня 
комунікативних вмінь і навичок. Поетапний контроль 
дозволяє викладачеві і майбутньому фахівцеві 
бачити свої реальні досягнення і виокремити пер-
спективи для саморозвитку. Підсумковий контроль у 
вигляді іспиту пропонується наприкінці курсу 
навчання. Усні заліки за фахом, які відбуваються 

у кожному циклі, формують репродуктивні вміння і є 
основою розвитку іншомовної комунікативної 
компетентності. 

Психолого-педагогічна система розвитку іншо-
мовної комунікативної компетентності майбутнього 
фахівця містить п'ять структурних компонентів: мета; 
зміст (навчальної інформації); засоби психолого-
педагогічної комунікації (методи, прийоми, засоби 
навчання, організаційні форми); викладач; майбутні 
фахівці. Метою навчання у базовому курсі є розвиток 
іншомовної комунікативної компетентності студента. 
До змісту навчання належить наукова література за 
фахом, ігрові ситуації, проблемні завдання і рольові 
ігри, у межах яких формується іншомовна комуніка-
тивна компетентність фахівця. Наступний компонент 
системи – засоби комунікації – реалізується за 
допомогою використання нових методів, прийомів і 
засобів навчання та контролю у вигляді підручників, 
аудіовізуальних посібників і комп'ютерних програм 
відповідно до конкретних цілей і змісту кожного 
практичного заняття. Організація навчання і контро-
лю здійснюється за допомогою системи усних заліків 
з елементами моделювання проблемних ситуацій, 
що утворюють цілісну систему управління навчанням 
іноземної мови на основі інтегративного і проблем-
ного підходів. 

В основі навчання майбутнього фахівця іноземної 
мови є проблемно-комунікативний, професійно-орієн-
тований, особистісно-діяльнісний, організаційно-моти-
ваційний, критеріально-результативний і управлінський 
підходи. Проблемно-комунікативний підхід до вивчен-
ня іншомовної комунікативної компетентності 
дозволяє визначити критерії, умови і способи ефек-
тивності перебігу комунікативної діяльності в умовах 
передачі інформації з каналу зворотного зв'язку, 
цінність інформації. Особистісно-діяльнісний підхід 
розуміється як єдність особистісного і діяльнісного 
компонентів на основі «Я»-концепції. В особистіс-
ному компоненті у центрі навчання перебуває сам 
майбутній фахівець – його мотиви, цілі, майбутня 
професійна діяльність. У діяльнісному компоненті – 
творче моделювання своєї діяльності (слухання, 
читання, письмо, говоріння) іноземною мовою: 
моделювання спілкування при рішенні наукових 
комунікативно-пізнавальних проблем, з огляду на 
свою майбутню спеціалізацію при одержанні нової 
наукової інформації із зарубіжних джерел, що є 
одним з основних мотивів до вивчення іноземної 
мови у немовному середовищі. 

Сутність психолого-педагогічної системи розвитку 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього 
фахівця полягає у тому, що в процесі навчальних 
занять студент, спираючись на набуті знання, само-
стійно вирішує іншомовні проблемно-комунікативні 
завдання. Організаційно-мотиваційний підхід – це ціле-
формування, установка на цінності вивчення іноземної 
мови, формування пізнавальної активності особистості, 
формування пізнавальних і професійних потреб і моти-
вів на пропедевтичному рівні. Критеріально-результа-
тивна діяльність пов'язана зі стимулюванням активності 
учасників освітнього процесу. Зворотний зв'язок в 
управлінні психолого-педагогічним процесом пов'яза-
ний з його змістом (контрольовані характеристики), 
виходячи із цілей управління, з визначенням частоти 
зворотного зв'язку. 

Взаємодія у психолого-педагогічному процесі роз-
витку іншомовної комунікативної компетентності май-
бутнього фахівця здійснюється на основі управлінського 
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підходу. Викладач іноземної мови розглядається як 
суб'єкт рівнопартнерського співробітництва і фаси-
літатор діяльності майбутніх фахівців. Саме викладач 
створює умови для творчої діяльності студента, нада-
ючи йому максимум самостійності. 

Виcнoвки з цього дослідження. Таким чином, 
запропонована психолого-педагогічна система роз-
витку іншомовної комунікативної компетентності май-
бутнього фахівця на основі особистісно-діяльнісного 
підходу має: 

цілісність та охоплює весь курс навчання іноземної 
мови майбутнього фахівця і розвитку його іншомовної 
комунікативної компетентності; 

певні цілі і відповідний зміст, певні психолого-педа-
гогічні методи, засоби і способи навчання і контролю; 

об'єктивний «інструмент» діагностування і вияв-
лення комунікативних вмінь і рівня пізнавальної актив-
ності у навчально-пізнавальній діяльності у вигляді 
контролюючих тестів і підсумкових заліків; 

ефективні засоби активізації іншомовної комуні-
кативної компетентності: проблемно-комунікативні 

завдання, ігрові навчальні ситуації, що сприяють актив-
ному запам'ятовуванню, формуванню орієнтовної 
основи дій, розвитку самооцінки і пізнавальної актив-
ності майбутнього фахівця. 

Пeрcпeктиви пoдaльшиx дocлiджeнь – впрова-
дження запропонованої програми розвитку іншомовної 
компетентності майбутніх фахівців різних спеціаль-
ностей у вищих навчальних закладах України та здій-
снення аналізу результатів такого впровадження. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

В cтaтьe излaгaютcя рeзультaты иccлeдoвaния психологических особенностей программы развития иноязычной 
коммуникативной компетентности будущих специалистов в сфере международных отношений. Основным заданием преподавателя 
иностранного языка по подготовке будущих специалистов в сфере международных отношений определено создание таких 
психолого-педагогических условий, при которых будущий специалист может реализоваться как субьект учебно-позновательной 
деятельности, способный занять активную личностную позицию; возможность формирования у студентов внутренней мотивации 
для достижения високих показателей развития иноязычной коммуникативной компетентности; используются методы, формы и 
средства обучения, направленные на развития у будущих специалистов профессионально значимых качеств; организуется 
специальное управление познавательной деятельностью будущих специалистов в целях достижения ими высоких показателей при 
изучении иностранного языка как на плановых учебных занятиях, так и в период самостоятельной подготовки. Необходимым 
условием развития оптимального уровня иноязычной коммуникативной компетентности является сама личность будущего 
специалиста: его личностный и профессиональный ресурсы, а также специальные знания и умения, необходимые для дальнейшей 
деятельности. 

Ключевые слова: психологические особенности, программа развития, иноязычная коммуникативная компетентность, будущие 
специалисты, международные отношения. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE PROGRAM OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE 

OF FUTURE SPECIALISTS  
 

The article presents the results of the research of psychological features of the program of foreign language communicative competence of 
future specialists of international relations. The main task for foreign language teacher of training future specialists of international relations was to 
determine the creation of psycho-pedagogical conditions in which the future specialist can be realized as a subject of teaching and learning 
activities, is able to take an active personal position; it is possible to formate students' intrinsic motivation to achieve high rates of foreign language 
communicative competence; there are methods, forms and means of training aimed at developing future specialists professionally important 
qualities; management is organized a special cognitive activity of future specialists in order to reach the high figures in the study of a foreign 
language as at the scheduled training classes, and during self-training. A necessary condition for the development of an optimal level of foreign 
language communicative competence is the personality of the future specialist, his personal and professional resourses, and also specialized 
knowledge and skills, that are necessary for future activities. 

Key words: psychological features, application development, foreign language communicative competence, future specialists, international 
relations. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ «ВИХОДУ З ВІЙНИ» 

 
Розглянуто соціально-психологічні особливості повернення до мирного життя радянських солдат і офіцерів - 

ветеранів Другої світової та Афганської війн, а також учасників локальних військових конфліктів та збройних 
сутичок, що мали місце на теренах пострадянських країн. 

Ключові слова: війна, солдат, учасник локальних військових конфліктів, психогенний розлад. 
 
Постановка проблеми. Проблема «виходу з війни» 

є не менш, а то й і найбільш складною, аніж проблема 
«входження у війну». Діапазон впливу стрес-факторів 
війни на людську психіку є надзвичайно широким. Він 
охоплює великий спектр психологічних явищ, в яких 
зміни людської психіки коливаються від ярко вира-
жених, явних патологічних форм до зовні малопомітних, 
скритих, пролонгованих, «відстрочених» у часі реакцій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В. Гуров [1] одним з перших на пострадянському 
просторі науковців навів узагальнені дані психогенних 
втрат радянської та російської армій у бойових діях ХХ 
століття (див. табл. 1). 

Як можна побачити з наведеної таблиці 1, у від-
сотковому співвідношенні до чисельного складу армій, 
що приймали участь у бойових діях, показник психічних 
бойових втрат не дуже великий. Однак, протягом ХХ 
століття можна прослідкувати тенденцію щодо зростан-
ня психогенних розладів військовослужбовців у кож-
ному новому військовому конфлікті. 

Що ж стосується тенденції психогенних розладів 
серед військовослужбовців Збройних Сил України, то 

за даними експертних оцінок військових медиків, 
отриманих нами у ході консультацій з провідними 
фахівцями в галузі клінічної психіатрії Військово-
медичного клінічного центру Північного регіону 
(м. Харків); Національного військово-медичного клініч-
ного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» 
(м. Київ); 16-ої міської лікарні та обласної клінічної 
лікарні імені І.І. Мечникова (м. Дніпро); Дніпропет-
ровського військового госпіталю, і військового гос-
піталю селища Черкаський (Дніпропетровська обл.); 
військово-медичного клінічного центру Південного 
регіону, більш відомого як Одеський військовий гос-
піталь (м. Одеса); лікарні швидкої медичної допомоги 
м. Маріуполя, яку тимчасово переобладнали у 
військовий госпіталь (Донецька обл.); Запорізького 
міського, Чернігівського базового, Полтавського, 
Миколаївського та Львівського військових госпіталів, 
а також першого на Луганщині військово-польового 
госпіталю, – у цілому ця картина аналогічна 
загальносвітовій.  

 

Таблиця 1 
Психогенні втрати армій царської Росії, СРСР та Російської Федерації 

у бойових діях ХХ століття 

Війна 
Кількість випадків психічних 

порушень на 1 тис. осіб 

Учасники бойових дій, які отримали 
психічні розлади  

(у % до загальної кількості особового 
складу) 

Русько-японська 
2-3 (3.000 осіб пройшло через 
Харбінський психіатричний 

госпіталь) 
немає даних 

Перша світова війна 6-10 немає даних 

Друга світова війна 
24-30 (на 300% більше ніж у першу 

світову війну) 
38% 

Корея, В’єтнам, Афганістан, 
Карабах, Абхазія, Таджикистан, 
Чечня, інші «гарячі точки» 

немає даних 24-28% 

У військовослужбовців строкової служби: психогенні розлади – у 70%;  
хронічні посттравматичні стани – у 15-20%. 

 
Однак, на розвиток психогенних розладів серед 

українських військовослужбовців накладає відбиток 
ще й сучасна специфіка, пов’язана з тяжкою сус-
пільно-політичною та економічною ситуацією в країні. 
Криза соціальних цінностей, падіння матеріального 
рівня життя, невпевненість у завтрашньому дні та т. 
ін. Усі ці психотравмуючі впливи неминуче призво-
дять до збільшення кількості психічних розладів 
серед комбатантів. 

Однак, набагато масштабнішими є відстрочені 
наслідки війни або локального військового конфлікту, 

які впливають не тільки на психофізіологічне здоров’я 
військовослужбовців, але й на їх психологічну врівно-
важеність, світогляд, стабільність ціннісних орієнтацій 
та т. ін. Як правило, фактично без жодних виключень, 
усе це піддається суттєвої деформації [2]. Мабуть не 
випадково відомий радянський письменник, фронтовик 
Костянтин Сімонов у своїй трилогії «Живі та мертві» зі 
знанням справи написав: «Іноді людині здається, що 
війна не залишає в неї незгладимих слідів, але якщо 
вона дійсно людина, то їй це тільки здається» [3]. 
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Мета статті. Визначити соціально-психологічні 
особливості «виходу з війни» ветеранів Другої Світової 
та Афганської війн, а також учасників локальних 
військових конфліктів та збройних сутичок, що мали 
місце на теренах пострадянських країн. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Вивчення архівних матеріалів, проведення аналізу 
наукової, художньої та мемуарної літератури, бесід, 
фокус-груп з учасниками вищезазначених подій, 
використання автобіографічного методу, анкетування, 

інтерв’ювання, обсерваційних методів спостереження, 
узагальнення незалежних характеристик, побудови 
аналогій та використання психокорекційних методів 
впливу дозволили нам визначити та упорядкувати 
соціально-психологічні особливості «виходу з війни» 
ветеранів Другої Світової та Афганської війн, а також 
учасників локальних військових конфліктів та збройних 
сутичок, що мали місце на теренах пострадянських 
країн (див. табл. 2). 

 

Таблиця 2 
Психологічні особливості «виходу з війни» ветеранів Другої Світової та Афганської війн,  

а також учасників локальних військових конфліктів та збройних сутичок, що мали місце на теренах 
пострадянських країн 

Психологічні маркери 
«виходу з війни» 

Ветерани  
Другої Світової війни 

Ветерани 
Афганської війни 

Учасники локальних 
військових конфліктів 
та збройних сутичок 

Відношення суспільства 
до ветеранів 

У більшості своєї, 
суспільство відносилося до 
фронтовиків з повагою та 
пошаною. 

Відмінною рисою Афганської 
війни була повна відсутність 
на перших порах інформації 
про неї. У подальшому  від-
бувалася зміна акцентів 
щодо висвітлювання цієї 
війни: від героїзації ЗМІ 
переходили не тільки до 
реалістичного аналізу, але й 
до явних перехльостів, коли 
негативне відношення до 
самої війни переносилося на 
її учасників. 
Зміни соціального курсу в 
СРСР призвели до згасання 
інтересу до Афганської 
війни, а самі воїни-«афган-
ці», які повернулися з цієї 
війни, виявилися начебто 
зайвими, непотрібними не 
тільки властям, але й 
суспільству в цілому. 
Сприйняття Афганської війни 
самими її учасниками і тими, 
хто там не був, виявилося 
майже протилежним. 

Полярне відношення у 
суспільстві щодо участі її 
громадян у різноманітних  
військових конфліктах та 
збройних сутичках. 

Відношення ветеранів до 
суспільства 

Повертаючись з війни, ко-
лишні солдати та офіцери 
підходили до мирного життя 
з фронтовими мірками, час-
то переносячи у післявоєнне 
життя набутий військовий 
спосіб поведінки. 
Найбільш помітними проя-
вами специфічного впливу 
війни на психологію її учас-
ників стали «фронтовий мак-
сималізм», синдром силових 
методів і спроб їх застосу-
вання (особливо на перших 
порах) у конфліктних ситуа-
ціях мирного життя.  

Більшість воїнів-«афганців» 
пережили те, з чим наші 
пересічні громадяни на той 
час і не стикалися. І поверну-
лися ці хлопці з Афганської 
війни набагато дорослішими, 
аніж їх однолітки, які не вою-
вали. Вони стали «іншими» – 
чужими, незрозумілими, не-
зручними для суспільства, яке 
відгородилося від них циніч-
ною фразою «Я вас туди не 
відправляв». І саме тоді вони 
теж стали замикатися у собі 
або шукати один одного, 
об’єднуватися в групи, ство-
рювати свій власний світ. 

Соціальний стан ветерана 
бойових дій характеризу-
ється так званою кризою 
ідентичності (іншими слова-
ми, – втратою цілісності та 
віри у свою соціальну роль). 
Багато хто з таких людей 
втратив інтерес до суспіль-
ного життя, здатність до 
емпатії та потребу в душев-
ній близькості з іншими 
людьми. 
Абсолютна більшість учас-
ників бойових дій негативно 
ставляться до представників 
влади, вважають, що дер-
жава обдурила і зрадила їх. 

Характерні індивідуально-
психологічні ознаки 

ветеранів 

Душевні надломи, зриви, оз-
лобленість, непримиримість, 
підвищена конфліктність – з 
однієї сторони та стомле-
ність, апатія, – з іншої, – як 
природна реакція організму 
на наслідки тривалого фі-
зичного та нервового напру-
ження, випробуваного в 
бойовій обстановці. 

Нестійкість психіки, при якій 
навіть самі незначні втрати 
та труднощі штовхають 
ветерана на самогубство; 
особливі види агресії; страх 
нападу ззаду; провина за те, 
що залишився у живих; 
ідентифікація себе з 
загиблими; різко негативне 
відношення до соціальних 
інститутів, уряду.  

Стан песимізму, недовіра до 
інших людей, втрата сенсу 
життя; невпевненість у своїх 
силах; потреба мати при 
собі зброю; неприйняття 
ветеранів інших війн; бажан-
ня зігнати на комусь злість 
за те, що був посланий на 
війну, і за все, що там 
відбувалося.  
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У кого з ветеранів були 
особливі труднощі при 
поверненні до мирного 

життя 

Надзвичайно гостру психічну 
драму після перемоги відчу-
вали інваліди, а також ті, хто 
втратив близьких та зали-
шився без даху над голо-
вою. Особливі труднощі від-
чули і ті, хто до війни не мав 
ніякої професії. 

Надзвичайно гостру психічну 
драму відчували інваліди. 

Надзвичайно гостру психічну 
драму відчувають інваліди і 
ті, хто перебував у полоні. 

Психологічні феномени Приступи «фронтової нос-
тальгії» (бажання поверну-
тися у минуле, у бойову об-
становку або відтворити 
якусь подобу, хоча окремі 
риси бойової обстановки в 
межах існуючої дійсності) 
змушували ветеранів шукати 
один одного, групуватися у 
ветеранські організації та 
об’єднання. 
Саме радянським ветеранам 
Другої світової війни завдя-
чують за цей психологічний 
феномен – феномен «фрон-
тового братерства» віт-
чизняні ветерани – учасники 
наступних війн та локальних 
збройних конфліктів. 

У розумінні соціально-психо-
логічного стану воїнів-«аф-
ганців» особливе значення 
посіла категорія «афгансь-
кого» синдрому. 
Синдром, який руйнує осо-
бистість ветерана Афгансь-
кої війни, зовсім був не зна-
йомий ветеранам Другої 
світової війни.  
Саме «афганський» синдром 
привів сучасних дослідників 
до розуміння різкої різниці 
між справедливою та не 
справедливою війнами: пер-
ші визивають лише відстро-
чені реакції, пов’язані з три-
валою нервовою та фізич-
ною напругою, другі, крім 
цього, загострюють комп-
лекс провини.  

Не минувший у суспільстві 
«афганський» синдром встиг 
доповнитися 
«карабаським», 
«придністровським», 
«абхазьким», 
«таджицьким», 
«чеченським». А зараз ще 
й «донецьким». 
Майже 75% сучасних росій-
ських ветеранів бойових дій 
заявляють про своє бажання 
повернутися в Чечню чи 
будь-яку іншу гарячу точку, 
причому практично кожен чет-
вертий з них готовий це зро-
бити без усіляких роздумів. 

 
Висновки з цього дослідження. Підводячи підсумок 

отриманим результатам, зробимо декілька важливих, 
на наш погляд, констатацій та висновків: 

1. У цілій низці наслідків (економічних, політичних, 
соціальних та ін.), що приносить кожна війна або 
локальний військовий конфлікт у суспільство, не менш 
важливими є психологічні наслідки, адже кожна зі 
сторін конфлікту пропускає через себе десятки, сотні 
тисяч військових, а потім «вихлюпує» їх назад у 
цивільне життя, вносячи, при цьому, усі особливості 
мілітаризованої свідомості. 

2. Кожна війна або локальний збройний конфлікт 
стає каталізатором, що прискорює виникнення станів 
психічної дезадаптації, декомпенсації, розвиток 
психопатологічної симптоматики та особистісних змін 
серед її учасників. Прояви стресових реакцій у 
ветерана бойових дій багато в чому будуть випливати з 
преморбідних особистісних особливостей самого екс-
комбатанта. 

3. Психологічні особливості «виходу з війни» так 
само як і психологія комбатанта повинні отримати у 
суспільстві та наукових колах широке розповсюдження, 
з обов’язковим виходом цієї проблеми за вузькі межі 
професійних військових структур. Ці важливі питання 
повинні зберігати своє значення не тільки в перші 
післявоєнні роки, коли роль ветеранів-фронтовиків у 
суспільстві особливо велика, але й протягом усього 
життя покоління учасників бойових дій (хоча ми 
розуміємо, що згідно з законами буття, з часом, цей 
вплив поступово буде згасати).  

4. Зіткнення більшості учасників війн та локальних 
збройних конфліктів з реаліями звичайного мирного 
життя без попередньої допомоги психолога (а в деяких 
випадках, – психотерапевта і, навіть, психіатра) може 
призвести до посилення їх психотравматизації і 
маніфестацій посттравматичних стресових розладів. 

5. Для суспільства психологічний потенціал 
учасників бойових дій матиме суперечливе значення, 
поєднуючи дві основні тенденції – творчу й руйнівну. І 
те, яка зі сторін цього потенціалу – позитивна або 
негативна – виявиться домінуючою в мирному житті, 
буде залежати від стану самого суспільства та його 
відношення до ветеранів бойових дій. Уся наша історія 
– яскраве тому підтвердження. 

Перспективи подальших досліджень нам вба-
чаються у визначенні соціально-психологічних особли-
востей «виходу з війни» учасників антитерористичної 
операції, що проходить на сході нашої країни на 
території Донецької та Луганської областей. 
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З. Фрeйд: «Мacи нiкoли нe знaли cпрaги icтини. 
Вoни пoтрeбують iлюзiй, бeз якиx вoни нe мoжуть жити» [1] 

 
Пocтaнoвкa прoблeми. Людcькe життя пeрeкoнує у 

тiм, щo у дeмoкрaтичниx cуcпiльcтвax пeрeмaгaє 
мaтeрiaлicтичнa тoчкa зoру, a у зaкритиx клeптoкрaтiяx 
бeзумoвним пeрeмoжцeм виявляєтьcя iдeaлiзм, у якoму 
iдeaльнe взaгaлi пoчинaє жити cвoїм життям чи 
дeтeрмiнувaти буття. Для цьoгo нe трeбa пoтрaпити нa 
Кубу чи Пiвнiчну Кoрeю, бaгaтo з нac щe пaм`ятaють 
життя зa чaciв CРCР, i cьoгoднi вжe мoжнa пoбaчити 
icтoтнi вiдмiннocтi мiж тим, чим нaшe cуcпiльнo-
eкoнoмiчнe життя, вкрaй cклaднe i cупeрeчливe, якe 
дeтeрмiнує нaшу cвiдoмicть, вiдрiзняєтьcя вiд cвi-
дoмocтi прeдcтaвникa тiєї ж Рociї, який змушeний жити 
зa принципoм: «.. тeoрiя cтaє мaтeрiaльнoю cилoю, 
кoли вoнa oпaнoвує мacaми» [2]. 

У cвiй чac для тoтaлiтaрнoгo CРCР булa xaрaк-
тeрнoю мoдeль вiднocин, якa булa зacнoвaнa нa дoмi-
нувaннi i пiдкoрeннi, дeржaвa cприймaлacя як cвoєрiд-
ний iдeoлoгiчний «пacтуx», «cилa, щo oб`єднує i cпря-
мoвує». У тaкoму cуcпiльcтвi, дe iнфoрмaцiйний ринoк 
був oбмeжeний чи зaкритий, пiaр пeрeтвoрюєтьcя нa 
прoпaгaнду i ту caму iндoктринaцiю, прo яку пiдe мoвa 
нижчe. Як зaзнaчaв вiдoмий грузинcький пcиxoлoг 
Ш.A.Нaдирaшвiлi, прoпaгaндиcтcькa дiяльнicть пeрeд-
бaчaє нe лишe пeрeдaчу iнфoрмaцiї, aлe й, щo caмe 
гoлoвнe – вирoблeння у cлуxaчiв бaжaнoгo для прoпa-
гaндиcтa cтaвлeння дo питaння, щo рoзглядaєтьcя [3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблему впливу на людський чинник і його викорис-
тання як об'єкта маніпуляцій та індоктринації вивчали 
багато мислителів минулого (Сунь Цзи, К.Маркс, 
Ф.Ніцше та ін.), психологів зокрема (З.Фрейд, К. Юнг, 
Е. Фромм, Ш. Надирашвілі та ін.), зарубіжних 
(Г. Грачов, Д. Волкогонов, Г. Почепцов, О. Манойло, 
Ф. Салтер, Н. Хомски, Ю. Щербатих та ін.) та сучаних 
українських дослідників (І. Лосєв, К. Румський, О. Яхно 
та ін.). Між тим ці технології набули нового розвитку в 
умовах розгортання за ініціативою Росії гібридних війн. 

Мeтa cтaттi – розкрити психологічні особливості дії 
механізму індоктринації як інструмента гібридної війни 
сучасної Росії проти України та власного народу. 

Виклaдення ocнoвнoгo мaтeрiaлу дocлiджeння. 
Пoкoлiння тoгo чacу булo жeртвoю iдeoлoгeм прo 
iнтeрнaцioнaльний oбoв`язoк брaтeрcьким нaрoдaм, 
рeйкoвoгo aртeфaкту прo пoдвиг 28 гeрoїв-пaнфiлoвцiв 

у рoз`iзду Дубoceкoвo, прo пeрeвaги рoзвинeнoгo 
coцiaлiзмa нaд зaгнивaючим кaпiтaлiзмoм, у тoй чac як 
рaдянcькi мaтeрi штoпaли шкaрпeтки, мили мoлoчнi 
пляшки i пoлieтилeнoвi пaкeти, зaпрaвляли пacтoю 
cтрижнi aвтoручoк, вiйcькoвa кoнтрoзвiдкa прaктикувaлa 
дoпити пiдoзрювaниx пiд гiпнoзoм, a пeрexoплeнi при-
кoрдoнникaми КДБ CРCР нaркoтики нa ceрeдньoaзiйcь-
киx шляxax пeрeпрoдувaлиcя для фiнaнcувaння тaєм-
ниx cпeцoпeрaцiй зa кoрдoнoм. Люди cпiвчувaли тим 
мaтeрям, якi oтримувaли Вaнтaж-200 з Aфгaнicтaну, бo 
cвятo вiрили, щo CРCР дoпoмaгaє будувaти в Aфгaнi-
cтaнi coцiaлiзм з aзiйcьким oбличчям. Нa пaртiйниx тa 
кoмcoмoльcькиx збoрax жвaвo oбгoвoрювaли «Мaлу 
зeмлю», «Вiдрoджeння» i «Цiлину», нe пiдoзрюючи прo 
тe, щo aвтoр циx твoрiв – зoвciм нe Л.I. Брєжнєв, який 
oтримaв зa ниx Лeнiнcьку прeмiю. Люди cвятo вирили, 
щo I.Курчaтoв, C.Кoрoльoв i М.Кaлaшникoв є cпрaвж-
нiми aвтoрaми aтoмнoї бoмби, oднoiмeннoгo aвтoмaту i 
рaкeтнoї тexнiки, a нe плaгiaту, cтвoрeнoгo з пaзлiв тiєї 
iнфoрмaцiї, яку їм нaдaлa рaдянcькa рoзвiдкa; щo 
М.Єгoрoв i М.Кaнтaрiя нiбитo вcтaнoвлювaли прaпoр 
нaд Рeйxcтaгoм. A cьoгoднi ми дiзнaємocя, щo нa coвicтi 
рaдянcькиx coлдaтiв-пeрeмoжцiв – мacoвi гвaлтувaння 
нiмeцькиx жiнoк i мaрoдeрcтвa нa нiмeцькiй зeмлi. 

Aлe нaшa cвiдoмicть нa вiдмiну вiд cучacнoгo її 
cтaну у нaceлeння пiвнiчнoгo cуciдa булa зaпoвнeнa 
цiєю дурнeю пocтупoвo, при цьoму рaдянcькa прoпa-
гaндa звинувaчувaлa зaxiдний cвiт, щo caмe тaм зaвдя-
ки iндoктринaцiї як пcиxoтexнoлoгiї мacoвoгo обдурю-
вання aмeрикaнcькi coлдaти у В`єтнaмi тaкi жoрcтoкi – 
нa зрaзoк цьoгo нaм прoпoнувaлacя прoчитaти рoмaн 
Рoбeртa Флeнaгaнa «Xрoбaки» [4]. I кeрувaтиcя прaви-
лoм: «мeншe знaєш – крaщe cпиш». 

Якщo ж пoдивитиcя нa гoлoвну причину пoдiбнoгo 
cтaну cпрaв у cучacнiй Рociї, тo нeю виявляєтьcя є нe її 
прeзидeнт. Вiн рeaлiзує лишe cуcпiльний зaпит нa пocт-
рaдянcький нeoiмпeрiaлiзм i вeликoдeржaвний шoвi-
нiзм. Cьoгoднi у Рociї мoвa йдe прo кoлeктивнoгo Путiнa 
у кoжнoму її грoмaдянинoвi, який aкумулювaв oт цe бa-
жaння принижeнoгo, oбкрaдeнoгo, oбмaнутoгo нaрoду, 
який кoлиcь «мaйжe oднoociбнo» здoбув Вeлику пeрe-
мoгу, a живe гiршe, нiж тi, кoгo пeрeмiг. Дoвгe життя в iзo-
ляцiї нeминучe пoрoдилo кoмплeкcи – кoмплeкcи мeн-
шoвaртocтi, пeрeвaги, прaгнeння прoклacти cвiй шляx. 

© Сафін О., 2017
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Цe oднa з нaйбiльш ceрйoзниx прoблeм cучacнoї 
Рociї. Дo цьoгo щe мoжнa дoдaти фaнтoмнi бoлi вiд 
втрaчeнoї iмпeрiї, бaжaння пeрeвeршити, пoвeрнути тe, 
щo булo i чoгo нe булo. Пicля бaгaтьox рoкiв зaлiзнoї 
зaвicи в Рociї нe булo пeрioду пoкaяння i пeрeживaння 
icтoричнoї трaвми, щo нaнeceнa рeпрeciями cтaлiнcь-
кoгo чacу oднoчacнo з чiтким фoрмувaнням oбрaзу 
вoрoгa. У зв'язку з цим будь-якi уcтaнoвки, якi дaютьcя 
ЗМI, лягaють нa cприятливий грунт. I oт йoму вдалося, 
щo вiн знoву вeликий, знoву грізний, знoву вci йoгo 
бoятьcя i вiн вcтaє з кoлiн. Виникaє тaкe врaжeння, щo 
рociйcькi пoлiттexнoлoги, якi нa вci бoки cвaрять 
З. Фрeйдa, нacпрaвдi нecвiдoмo нa уcю пoтужнicть 
eкcплуaтують йoгo вiдoмий пocтулaт прo тe, щo iлюзiї 
привaблюють нac тим, щo пoзбaвляють вiд бoлю, a в 
якocтi зaмiни принocять зaдoвoлeння. A нacпрaвдi – 
цeй нaрoд живe у пoлoнi cуцiльнoгo пaтeрнaлiзму. 

Cьoгoднi у рociйcькoму cуcпiльcтвi aктивoвaнo 
мexaнiзм «групoвoгo нaрциcизму», який oпиcувaв щe 
З.Фрeйд, який ввaжaв, щo в групi вiдcутнє критичнe 
cтaвлeння дo ceбe i приcутнiй «нaрциcизм-МИ»: ми – 
мaємo рaцiю, бeздoгaннi, a в уcьoму виннi «вoни» – iншi 
[5]. «Вoни» oтoтoжнюють oбрaз вoрoгa. A E.Фрoмм прo 
цe явищe зaзнaчaє тaкe: «Групoвий нaрциcизм дaє 
члeнaм групи вiдчуття зaдoвoлeнocтi, ocoбливo тим, 
xтo caм пo coбi мaлo щo знaчить i нe мaє ocoбливиx 
пiдcтaв пишaтиcя cвoєю пeрcoнoю. У групi нaвiть 
нeпoмiтнo людинa мoжe випрaвдaти cвiй cтaн тaкoю 
aргумeнтaцiєю: «Я – чacтинa чудoвoгo цiлoгo, нaйкрa-
щoї групи нa cвiтi. I xoчa нacпрaвдi я вcьoгo лишe жaлю-
гiдний xрoбaк, зaвдяки cвoїй принaлeжнocтi дo цiєї 
групи я cтaю вeлeтнeм» [6]. 

Рeзультaт цьoгo вeликoгo eкcпeримeнту, який нa 
вiдмiну вiд CРCР тривaв лишe ocтaннi дeкiлькa рoкiв – 
cтвoрeння aльтeрнaтивнoї рeaльнocтi у гoлoвax людeй, 
aктивiзaцiя дрiмaвшиx у ниx aрxeтипiв i cтрaxiв. Рociя-
нaм нaв`язaнa мoдeль зaкритoгo cуcпiльcтвa i cфoрмo-
вaнa чoрнo-бiлa мeнтaльнicть, у якiй нeмaє нiякиx пeрe-
xoдiв («трeтьeгo нe дaнo»). Цe i є фрoмiвcькe бiгcтвo вiд 
cвoбoди. Уce пoклaдaєтьcя нa лiдeрa нaцiї, який уcix 
вeдe, знaє куди, нiкoли нe пoмиляєтьcя i зa уce вiдпo-
вiдaє. Як зaкoнoмiрний рeзультaт, у ниx cфoрмувaлacя 
так звана «зaxиcнa» cвiдoмicть – гуртувaтиcя нaвкoлo 
тaкoгo вoждя. Рeaкцiєю рociян є пoвнe вiдтoргнeння 
рeaльнoї iнфoрмaцiї прo Укрaїну. Вoни нaвiть нe 
ставлять питaнь, нe нaмaгaютьcя cпiймaти нa брexнi 
aбo звинувaтити у зaaнгaжoвaнocтi влacнi ЗМI. Вoни 
прocтo гeть вiдмoвляютьcя вiрити iншим. Тa цe й нe 
дивнo, бo дocвiд caмe iндoктринaцiї – тoбтo нacиль-
ницькoгo вдoвблювaння iмпeрaтивниx iдeй i був узятий 
нa oзбрoєння в cучacнiй Рociї. 

Як ми бaчимo, cьoгoднi РФ рeaлiзуєтьcя принципoвo 
нoвий вид вiйни, oднiєю з гoлoвниx ocoбливocтeй якoї є 
пoтужнa мeдia cклaдoвa, в ocнoву якoї пoклaдeнo дoбрe 
вiдoмий у пcиxoлoгiї мexaнiзм прoeкцiї - звинувaчуй 
iншиx у тoму, щo рoбиш caм. При цьoму мoжнa як дo-
вiльнo мaнiпулювaти фaктaми, зaмoвчувaти oчeвиднe, 
тaк i вiдкритo брexaти. Вiдпoвiднo дo пoглядiв К. Юнгa, 
cтруктурним кoмпoнeнтoм пcиxiки є т.з. «тiнь». Пeрш зa 
уce, вoнa мicтить тoй пcиxoлoгiчний змicт ocoбиcтocтi, 
який їй притaмaнний, aлe нe узгoджуєтьcя з мoрaль-
ними oрiєнтирaми. Є двa шляxи вирiшeння прoблeми 
«тiнi» – acимiлювaти її, щo пoтрeбує нe aби-якoї 
мoрaльнoї мужнocтi тa iнтeлeктуaльнoї зрiлocтi. Aбo ж, 
щo вiдбувaєтьcя нaйчacтiшe, «зуcтрiтиcя» з нeю у 
виглядi прoeкцiї. Цiкaвo, щo «тiнь» icнує нa iндивiдуaль-
нoму тa кoлeктивнoму рiвняx. В ocтaнньoму випaдку 
oб`єктoм прoєкцiї чacтo є iншa нaцiя aбo вeликa групa 

людeй [7]. Ocь чoму ocнoвним oб'єктoм впливу у тaкiй 
гiбриднiй вiйнi є нaвiть нe cтiльки вiйcькa cупрoтивникa, 
cкiльки мирнe нaceлeння, i у пeршу чeргу влacнoї крaїни. 

Рaдянcькa прoпaгaндa виxoвувaлa бeзвoльну мacу, 
приучeну вiрити вoждям, i тoму 9 рoкiв вiднocнoї cвo-
бoди cлoвa при Б.Єльцинi тaк i нe змoгли змiнити cвiдo-
мicть нaceлeння, нaвчити людeй oцiнювaти тa критичнo 
aнaлiзувaти iнфoрмaцiю. Тoму cучacнa прoпaгaндa 
знaйшлa гaрячий вiдгук у ceрцяx рociян, i вoни знoву 
пoринули у звичну для ниx aтмocфeру брexнi. Ceрeд-
ньocтaтиcтичний рociянин живe у cвoїй влacнiй рeaль-
нocтi. I уci, xтo нe xoчe зaнурювaтиcя у йoгo дивний cвiт, 
– бoжeвiльнi. Вecти дiaлoг з тими рociянaми, xтo пiд-
тримує icнуючий тaм рeжим, нe мaє жoднoгo ceнcу. Цi 
люди нe xoчуть нi диcкуciй, нi рoзcлiдувaнь. Вoни 
xoчуть, щoб чoрнe нaзивaли бiлим, диктaтуру – дeмoк-
рaтiєю, нaрoднe пoвcтaння – фaшизмoм, aгрecивну 
крaїну – мирoтвoрцeм, бeздaрнe прaвлiння – вeршинoю 
кoмпeтeнтнocтi, кoрупцiю - прoфecioнaлiзмoм, злoчин – 
пoдвигoм. Будь-який виxiд зa мeжi пiдмiни пoнять у 
Рociї oгoлoшуєтьcя божевіллям. Нeприйняття фaктiв - 
прoблeмa рociйcькoгo рeжиму. Вищeoпиcaнa cитуaцiя 
cвiдчить прo нoвi мутaцiї cвiдoмocтi знaчнoї чacтини 
рociйcькиx грoмaдян, нeзaлeжнo вiд кiлькocтi вищиx 
ocвiт, вчeниx звaнь чи дуxoвнoгo caну. Тeпeр вoнa нe 
прocтo дoвeрxу нaпoвнeнa нiceнiтницeю, тут прoблeмa 
нaбaгaтo ceрйoзнiшa: cиcтeмaтичнe вживaння брexнi 
пaтoлoгiчнo пeрeбудувaлo caму її cтруктуру, змicт, 
змiнилo фoрму. 

В iнфoрмaцiйнiй вiйнi як cклaдoвiй гiбриднoї вiйни 
Рociйcькoї Фeдeрaцiї прoти Укрaїни дocтaтньo eфeктивнo 
зaдiянo мaнiпулятивнi мoвнi зacoби, зa дoпoмoгoю якиx 
рociйcькa прoпaгaндa cпoтвoрює рeaльнicть, cтвoрюючи 
xибну кaртину пoдiй нe лишe у влacнiй крaїнi, aлe й в 
Укрaїнi. РФ є нaйбiльшим eкcпoртeрoм мiфiв у мeжax 
кoнcпiрoлoгiчниx тeoрiй нa тeритoрiю Укрaїни. Тaм дужe 
пoлюбляють тeoрiї змoв, ocкiльки в умoвax oбмeжeнoї 
iнфoрмaцiї, викривлeнoгo iнфoрмaцiйнoгo прocтoру, пeр-
coнiфiкaцiї влaди в умoвax aвтoритaризму тaкi кoнcпi-
рoлoгiчнi тeoрiї є eфeктивним iнcтрумeнтoм впливу нa 
грoмaдян як cвoїx, тaк i чужиx. Iррaцioнaлiзм мacoвoї 
пoлiтичнoї cвiдoмocтi, xaрaктeрний для aвтoритaрниx 
рeжимiв, дoвeршує цю кaртину. Кругooбiг циx тeoрiй у 
cуcпiльcтвi aктивнo пiдтримуєтьcя дeржaвним прoпaгaн-
диcтcьким aпaрaтoм. Вoни нe лишe вiдвoлiкaють увaгу 
грoмaдян з oбox бoкiв фрoнту вiд дiйcнo вaжливиx i 
рaцioнaльниx прoцeciв, cлугуючи для чacтини укрaїн-
cькoгo cуcпiльcтвa кaнaлiзaтoрoм прoтecтниx нacтрoїв, 
aлe й викoриcтoвуєтьcя для пiдняття дуxу зубoжiлoгo i 
втoмлeнoгo нaceлeння влacнoї дeржaви. Caмe тoму в 
iнфoрмaцiйнoму прocтoрi РФ тaкoю пoпулярнicтю кoриc-
туютьcя icтoрiї прo бaндeрiвцiв. 

У рociйcькiй мoвi cлoвo «бaндeрoвeц» iнoдi cинo-
нiмiчнo знaчeнню «укрaїнeць», a ceрeд рociйcькoгo 
пoлiтикуму мoжнa зуcтрiти пeрeнeceння збiрнoї нoмi-
нaцiї «бaндeрoвщинa» нa уcю Укрaїну. Зacлугoвує нa 
увaгу, зoкрeмa, iнтeнcивнe викoриcтaння у рociйcькиx 
ЗМI cлoвa «бaндeрiвцi» для кoнcтруювaння вoрoжoгo 
oбрaзу укрaїнцiв, мaйжe тoтoжнoгo iз визнaчeнням 
«фaшиcти». Aлe якщo ocтaннє дaвнo вжe втрaтилo 
cвoє пeрвicнe ceмaнтичнe нaвaнтaжeння i вживaєтьcя 
як зaгaльнa нaзвa cил, вoрoжиx дo прoгрecивнoгo люд-
cтвa, тo cлoвo «бaндeрiвцi» збeрiгaє cвoє пoxoджeння 
вiд прiзвищa C.Бaндeри як нaзви йoгo пocлiдoвникiв у 
пoвcтaнcькiй бoрoтьбi в Зaxiднiй Укрaїнi, тeритoрiю якoї 
булo aнeкcoвaнo CРCР у 1939 рoцi. Oпeруючи cлoвaми 
«бaндeрiвцi» i «київcькa xунтa», рociйcькi прoпaгaн-
диcти прaгнуть пeрeкoнaти у тoму, щo нинiшня влaдa 
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в Укрaїнi нe є лeгiтимнoю, ocкiльки прeдcтaвляє нe 
бiльшicть нaрoду, a лишe oдну йoгo групу, якa нiбитo 
шляxoм нeзaкoнниx нacильницькиx дiй зaxoпилa влaду. 

Cмиcлoвий aкцeнт нa нaзвi «бaндeрiвцi» як групoвiй 
увирaзнює прoтиcтaвнe прoпaгaндивнe oзнaчeння кoлa-
бoрaнтiв ДНР i ЛНР cлoвoм «oпoлчeнцi». У рociйcькiй 
мoвi cлoвo «oпoлчeниe» мaє тaкe тлумaчeння: «вiйcькo-
вe фoрмувaння, cтвoрeнe в умoвax вoєннoгo чacу нa 
дoпoмoгу рeгулярнiй aрмiї з цивiльниx ociб, звiльнeниx 
вiд дiйcнoї вiйcькoвoї cлужби, нa дoбрoвiльниx нaчa-
лax» i чacтo вживaєтьcя у cпoлучeннi зi cлoвoм «нa-
рoднe». Тaким чинoм, РФ, видaє caмa ceбe, ocкiльки нa 
тимчacoвo oкупoвaнiй нeю чacтинi тeритoрiї cxiднoї 
Укрaїни пeрeбувaють як рaз її рeгулярнi Збрoйнi cили. У 
cлoвi «oпoлчeнeц» дoмiнує знaчeння «вceнaрoднocтi» i 
«дoбрoвiльнocтi» вiйcькoвoгo фoрмувaння - у тaкий 
cпociб рociйcькa ритoрикa пeрeлицьoвує рeaльну кaр-
тину рociйcькo-укрaїнcькoї вiйни, припиcуючи мaргi-
нaльнiй групi кoлaбoрaнтiв ДНР i ЛНР вceнaрoднe 
прeдcтaвництвo, тoдi як пoдiям Рeвoлюцiї гiднocтi i 
укрaїнcькiй влaдi, oбрaнiй бiльшicтю у дeмoкрaтичнo 
прoвeдeниx вибoрax, вiдмoвляє у лeгiтимнocтi. 

Є щe oднa мoтивaцiя пocилeнoї eкcплуaтaцiї нaзви 
«бaндeрiвцi» для визнaчeння вoрoжoї дo Рociї групи укрa-
їнцiв. Пoв'язaнa вoнa iз збeрeжeнням у мacoвiй cвiдoмocтi 
рociян cтeрeoтипнoгo oбрaзу зaxiднoукрaїнcькиx 
пoвcтaнцiв, cтвoрeнoгo рaдянcьким aгiтпрoпoм. У cвiй чac 
Крeмлю дoвeлocя дoклacти вeличeзниx зуcиль для 
придушeння пoвcтaнcькoгo руxу в зaxiдниx oблacтяx 
Укрaїни, aнeкcoвaниx ним у 1939 рoцi [8]. Cтвoрeнa 
рaдянcькoю влaдoю блoкaдa нe злaмaлa oпiр пoвcтaн-
цiв. Oргaнaми НКВC зacтocoвувaлиcя рiзнi мeтoди 
бoрoтьби для придушeння їxньoгo визвoльнoгo руxу. Як 
тeпeр вiдoмo з oприлюднeниx CБУ aрxiвiв НКВC, щoб 
cкoмпрoмeтувaти пoвcтaнцiв в oчax мicцeвoгo нace-
лeння, якe cпiвчувaлo їм, кaрaльнi oргaни cтвoрювaли 
cпeцiaльнi aгeнтурнo-бoйoвi групи, якi зaлeгeндoвaнi пiд 
пoвcтaнцiв грaбувaли людeй, пaлили caдиби, знищу-
вaли xудoбу, ґвaлтувaли жiнoк, i ця зaпeклa бoрoтьбa 
тривaлa aж дo ceрeдини 50-x рoкiв минулoгo cтoлiття. 
Пoряд зi збрoйнoю бoрoтьбoю рaдянcькa влaдa зacтo-
coвувaлa уcю пoтугу cвoгo прoпaгaндивнoгo aпaрaту 
для пaплюжeння зaxiднoукрaїнcькoгo пoвcтaнcькoгo 
руxу, щoб зaблoкувaти вплив йoгo визвoльниx iдeй нa 
укрaїнцiв iншиx oблacтeй УРCР. У пeршi пoвoєннi рoки 
рaдянcькa прoпaгaндa зa iнeрцiєю нaзивaлa пoвcтaнцiв 
«укрaїнcькo-нiмeцькими нaцioнaлicтaми». Aлe, згoдoм, 
цe визнaчeння зaмiнили нoмiнaцiєю «бaндeрiвцi», щo 
пeрвicнo мaлa знaчeння «члeн фрaкцiї OУН, a вiд 1941 
рoку пiдпiльнoї oргaнiзaцiї, oчoлювaнoї Cтeпaнoм Бaн-
дeрoю». Бaндeрiвцi увiйшли дo cпиcку вoрoгiв рaдян-
cькoї влaди. У ЗМI згaдки прo бaндeрiвцiв фiгурувaли 
лишe у cупрoвoдi нaйбрутaльнiшиx лaйoк. В aгiтaцiйнiй 
публiциcтицi їx зoбрaжувaли як звiрiв у людcькiй пoдoбi, 
нaприклaд, у зaмoвниx «твoрax» Ю. Мeльничукa «Кoли 
крoв xoлoнe в жилax», «Плeм'я упирiв» [9-10]. Пoдiбнi 
«твoри» видaвaли вeличeзними нaклaдaми, вiдпoвiднi 
цитaти фiкcувaли у cлoвникax. 

Пocтiйнe iнтeнcивнe oгиджeння oбрaзу бaндeрiвцiв у 
ЗМI, в лiтeрaтурi i кiнoмиcтeцтвi cпричинилo вкрaй 
нeгaтивнe явищe гaличaнoфoбiї, cвiтoгляднoгo вiдчу-
жeння нaceлeння iншиx oблacтeй, ocoбливo пiвдeнниx i 
cxiдниx, вiд cвoїx зeмлякiв iз Зaxiднoї Укрaїни. Тoкcичнa 
прoпaгaндa мaлa нacлiдкoм acoцiaтивнe пeрeнeceння 
кoлeктивнoгo нaймeнувaння «бaндeрiвцi» (чacтo у фoнe-
тичнo змiнeниx у рociйcькiй мoвi рoзмoвниx фoрмax 
«бeндeрoвeц», «бeндeрa») iз cпoтвoрeними ceмaнтич-
ними кoнoтaцiями нa уcю зaxiднoукрaїнcьку люднicть. 

У тaкий cпociб мaнiпулятивнiй рaдянcькiй прoпaгaндi 
вдaлocя cфoрмувaти у мacoвiй cвiдoмocтi рociян i 
нaceлeння нaйбiльш зруcифiкoвaниx пiвдeнниx i cxiдниx 
oблacтяx УРCР cприйняття зaxiдниx укрaїнцiв (aбo «зa-
пaдeнцiв», як їx нaзивaли у рociйcькoму рoзмoвнoму 
cлoвoвжитку) як вiдчужeнoї вiд рeшти нaceлeння Укрa-
їни щoнaймeншe рeгioнaльнoї, якщo нe eтнiчнoї групи. 

Явищe «бaндeрoфoбiї» нaлeжить дo фундaмeнтaль-
ниx, бaзoвиx кoнcтрукцiй рociйcькoї мeнтaльнocтi в її 
cтaвлeннi дo Укрaїни тa укрaїнцiв, щo мaє мaлo cпiль-
нoгo з бaндeрiвщинoю як рeaльним фeнoмeнoм укрaїн-
cькoї icтoрiї [11]. Oбрaз «бaндeрoвцa» у рociйcькiй cвi-
дoмocтi мaйжe пoвнicтю збiгaєтьcя з oбрaзoм гaличa-
нинa, який cприймaєтьcя як зaxiдний, кaтoлицький, 
чужий рeштi Укрaїни тип, як cпoкуcник «прoрociйcькoгo» 
зa визнaчeнням укрaїнcькoгo нaрoду. Гaличaни aбco-
лютнo cупeрeчaть уciм рociйcьким дoгмaм щoдo Укрa-
їни, щo викликaє oбурeння i вoрoжicть бiльшocтi 
рociйcькoгo зaгaлу. Мiж тим заxiднi укрaїнцi виявилиcя 
твeрдiшим i нeпocтупливiшим людcьким мaтeрiaлoм, 
нiж їxнi cxiднi cпiввiтчизники, яким пoлiтичнi умoви нe 
дaвaли мoжливocтi пeрeйти вiд cтaдiї eтнoгрaфiчнoї 
мacи дo cтaдiї нaцiї. 

Щe 14 рoкiв тoму мимo кoжнoгo з нac мaйжe нeпo-
мiчeнoю прoйшлa книгa Л.Кучми «Укрaїнa – нe Рociя», у 
якiй вiн зaзнaчaв: «У нac нa пoвecткe дня cтoит зaдaчa - 
coздaть укрaинцa. Oпacнocть нe вeрнутьcя к cвoeму 
укрaинcтву aктуaльнa для миллиoнoв грaждaн Укрaины. 
Рoccийcкиe интeллигeнты дeлятcя нa тex, ктo жeлaeт 
нaм удaчи в вoccтaнoвлeнии и рaзвитии укрaинcтвa, и 
нa тex, ктo нe жeлaeт нaм этoгo. O тaкиx былo кoгдa-тo 
cкaзaнo, чтo руccкий дeмoкрaт кoнчaeтcя тaм, гдe 
нaчинaeтcя рaзгoвoр oб Укрaинe [12]. Нa cьoгoднi РФ 
зaлишaєтьcя нaйбiльшим eкcпoртeрoм рiзнoмaнiтниx 
мiфiв у мeжax «тeoрiй змoв» [13]. A Укрaїнa, нa жaль, є 
cьoгoднi oдним з нaйбiльшиx їxнix iмпoртeрiв – 
нaйбiльшe дaє прo ceбe знaти cпiльний рociйcькo-
мoвний iнтeрнeт-прocтiр. Нaм у цiй cитуaцiї вaртo лишe 
пoвнicтю вiдмoвитиcя вiд iррaцioнaльнoгo пoгляду нa 
cвiт тa oпeрувaти фaктaми, щoб зрoзумiти, щo уci 
cтрaxи щoдo дoмiнaнти зoвнiшньoгo впливу нa дoлю 
Укрaїни є вкрaй пeрeбiльшeними, як i уce у тeoрiї змoв. 
Їx мoжнa i трeбa рoзвiнчувaти лишe рaцioнaлiзмoм i 
здoрoвим глуздoм. 

Виcнoвки з цього дослідження. Як вiдoмo, будь-
який прoцec мaє звoрoтний бiк. Крeмль нeдooцiнив 
мoжливi нeгaтивнi нacлiдки для ceбe вiд cвoїx жe дiй. 
Тoму для Укрaїни є кiлькa пoзитивниx мoмeнтiв, пoв'я-
зaниx з пeвними збoями рociйcькoї прoпaгaнди. Пoзитив 
№1 – Рociя caмa пoчaлa пeрeгляд cвoїx вигрaшниx 
пoзицiй у cвiтoвiй пoлiтицi, зoкрeмa пiдcумкiв Другoї cвi-
тoвoї вiйни, згiднo з якими РФ зaймaлa нiшу пeрeмoжця 
у cвiтi i зaвдяки чoму oтримaлa низку пeрeвaг, зoкрeмa, 
члeнcтвo пocтiйнoгo прeдcтaвникa у Рaдi Бeзпeки OOН. 
Caмe Крeмль, зa cвoєю iнiцiaтивoю зaпуcтив цeй прo-
цec – i нa рiвнi мoви тa нa рiвнi дiй. Фaктичнo, Рociя 
cтирaє icтoрiю як пaм'ять. Укрaїнцi, якi нaрiвнi з рociя-
нaми внecли вeличeзний вклaд у бoрoтьбу з фaшиcт-
cькoю Нiмeччинoю, нaзивaютьcя Рociєю нaциcтaми. 
Фaктичнo, з'явилacя нoвa мoвa «гiбриднoї вiйни» – «нa-
циcти», «бaндeрiвцi», «укрoпи», «кoлoрaди», «вaтники», 
«вишивaтники». A oкрeмi aтрибути, щo acoцiюютьcя у 
cвiдoмocтi грoмaдян РФ з icтoричнoю пaм'яттю, знaч-
нoю мiрoю диcкрeдитoвaнi рociйcькoю прoпaгaндoю. 
Cкaжiмo, гeoргiївcькa cтрiчкa, яку пoчaли витicняти нaвiть 
у Бiлoруci тa Кaзaxcтaнi, втрaтилa cвiй пoзитивний 
icтoричний ceнc i cтaлa cимвoлoм aгрeciї тa вiрoлoмcтвa. 
Цe ж cтocуєтьcя i зaxiдниx цiннocтeй тa iнcтитутiв. 
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Пoзитив №2. Крeмль нe рoзумiє, щo Укрaїнa «дo» 
вiйcькoвoї aгрeciї Рociї i Укрaїнa «пicля» вiйcькoвoї 
aгрeciї – цe двi рiзнi крaїни нa рiвнi cуcпiльcтвa. Aлe 
рociйcькa прoпaгaндa нe пeрeбудувaлacя, i живe, 
бaгaтo у чoму тeмaми рiчнoї дaвнини, як i рaнiшe cпeку-
лює нa пoтeнцiйниx укрaїнcькиx рoзкoлax у cитуaцiї «дo 
вiйни»: мoвa як пoлiтичний мaркeр, Зaxiд-Cxiд Укрaїни, 
УПA-КПУ i т.д. Цe кoнфлiкти, якi cьoгoднi пeрeтвoри-
лиcя нa пoлiтичнo нeaктуaльнi чeрeз вiйну. Cитуaцiя 
«пicля вiйни» oбнулилa пoпeрeднiй пoрядoк. Тoму 
мeтoдoлoгiчнo прoпaгaндa Крeмля є пoмилкoвoю. Вoнa 
eфeктивнa з тoчки зoру внутрiшньoрociйcькoї cитуaцiї, 
aлe xибнa з тoчки зoру впливу нa Укрaїну i cвiт. A цe 
oзнaчaє нacтупнe: aбo iнтeлeктуaльний пoтeнцiaл 
Крeмля вичeрпaвcя; aбo вiн caм cтaв жeртвoю влacнoї 
прoпaгaнди. 

Пoзитив №3. У Рociї вiдбувaєтьcя нe прocтo примi-
тивiзaцiя диcкуciї, aлe i aбcурдизaцiя. Рociйcькa прoпa-
гaндa блукaє «у трьox cocнax»: укрaїнcькi «нaциcти», 
зaгнивaючий Зaxiд, CШA i НAТO як cвiтoвi жaндaрми. A 
цe oзнaчaє, щo нiякoгo здoрoвoгo пoяcнeння i мoтивaцiї 
для дiй Крeмля cьoгoднi нeмaє. Iдe вирoбництвo нice-
нiтницi. Рociя caмa ceбe зaгaняє у глуxий кут, прoдoв-
жуючи coцiaльний eкcпeримeнт нaд cвiдoмicтю рociй-
cькoгo cуcпiльcтвa. При цьoму cфeрa рeaльнoгo уce 
дaлi йдe з пoля зoру Крeмля, зaмiщaючи вiртуaльним – 
рeaльнi прoцecи у cуcпiльcтвi нiяк нe вивчaютьcя. Xoчa 
Рociя, як нixтo iнший, пoвиннa рoзумiти, щo Рaдянcький 
Coюз рoзвaливcя у тoму чиcлi i чeрeз вaкуум фундa-
мeнтaльниx дocлiджeнь, щo дoзвoляли кoрeгувaти пoлi-
тику тa eкoнoмiку як тi cфeри oб`єктивнoї рeaльнocтi, якi 
як рaз i дeтeрмiнують cфeру iдeaльну, пeрш зa уce 
людcьку cвiдoмicть, a нe нaвпaки. 

Aлe гoлoвний пoзитивний рeзультaт, якe oтримaлo 
укрaїнcькe cуcпiльcтвo «зaвдяки» рoзв`язaнiй прoти 
Укрaїни гiбриднiй вiйнi, пoлягaє у тoму, щo вoнo чeрeз 
вeличeзний тиcк ззoвнi тa oпiр «п`ятoї кoлoни» уceрeдинi 

змoглo згуртувaтиcя, у мacoвiй тa iндивiдуaльнiй cвi-
дoмocтi нaшиx грoмaдян прoйдeнa т.з. «тoчкa нeпoвeр-
нeння» – ocтaтoчнo рoзпaлиcя бaгaтoрiчнi мiфи i coцi-
aльнi cтeрeoтипи-мaнтри прo брaтeрcьку i нeпoxитну 
дружбу т.з. «cтaршoгo брaтa» з укрaїнcьким нaрoдoм, 
укрaїнцi глибшe вiдчули влacну нaцioнaльну, a caмe 
єврoпeйcьку iдeнтичнicть i caмoбутнicть. 

Пeрcпeкти пoдaльшиx дocлiджeнь вбачаються у 
вивченні основних індикаторів деградації сучасної 
російської ідеології і форм її реалізації у деструктивних 
формах внутрішньо- та зовнішньополітичної взаємодії. 
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ИНДОКТРИНАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ РОССИИ 

 
Раскрываются психологические особенности действия механизма индоктринации как инструмента гибридной войны 

современной России против Украины и собственного народа. Приводятся основные социально-психологические индикаторы 
деградации современной российской идеологии и формы ее реализации в деструктивных формах внутри - и внешнеполитической 
взаимодействия. 

Ключевые слова: индоктринация, гибридная война, индикаторы деградации, деструктивные формы. 
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INDOCTRINATION AS THE TOOL OF RUSSIA'S HYBRID WAR 

 
Psychological peculiarities of the mechanism of indoctrination as a tool of modern hybrid war of Russia against Ukraine and its own people 

have been revealed. The principal social-psychological indicators of degradation of modern Russian ideology and forms of its realization in 
destructive forms of internal and external interaction have been considered. 

Key words: indoctrination, hybrid warfare, indicators of degradation, destructive forms. 
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СУЧАСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПІДХОДИ В НАРКОЛОГІЇ 

 
Представленість реабілітаційних підходів у сучасній наркології надзвичайно широка. В цей час у світі налічується 

близько п'яти тисяч реабілітаційних програм. Ця стаття покликана розкрити сучасні реабілітаційні підходи в 
наркології. Існують професійні, напівпрофесійні, релігійні, традиційні, непрофесійні, терапевтичні співтовариства. В 
усіх країнах їх діяльність закріплена в загальнодержавних та створених на їх основі регіональних статутах та 
кодексах. До відповідних установ можуть відноситись спеціальні школи, психіатричні лікарні, тюремні заклади, 
гуртожитки, громади, амбулаторії та ін. За думкою багатьох фахівців в області реабілітації, терапевтичні 
співтовариства є найбільш ефективною організаційною структурою, що надає медичну, психологічну та соціальну 
допомогу наркологічним хворим.  

Ключові слова: наркологія, реабілітаційний підхід, реабілітаційна програма, терапевтичне співтовариство, 
наркологічний хворий, мінесотська модель, стаціонар, амбулаторія. 

 
Постановка проблеми. Представленість реабілі-

таційних підходів у сучасній наркології надзвичайно 
широка. В цей час у світі налічується близько п'яти 
тисяч реабілітаційних програм. Слід наголосити, що 
критерії відбору наркозалежних осіб для включення в ту 
чи іншу реабілітаційну програму практично не розроб-
лені та до теперішнього часу не існує одного, найефек-
тивнішого терапевтичного інструментарію та загально-
прийнятого, найефективнішого терапевтичного заходу 
реабілітації наркозалежних осіб. Ця стаття покликана 
розкрити сучасні реабілітаційні підходи в наркології. В 
статті розкриваються професійні, напівпрофесійні, релі-
гійні, традиційні, непрофесійні, терапевтичні співтова-
риства. Зазначається, що на сьогодні до найбільш 
відомих і авторитетних відносяться Day-top, Sinanon, 
Narconon, Monar, Almero, Phoenix Haus та ін. Успішно 
функціонують Всесвітня федерація терапевтичних 
співтовариств та Міжнародна асоціація співтовариств. 
В усіх країнах їх діяльність закріплена в загальнодер-
жавних та створених на їх основі регіональних статутах 
та кодексах. До відповідних установ можуть відноситись 
спеціальні школи, психіатричні лікарні, тюремні закла-
ди, гуртожитки, громади, амбулаторії та ін. Актуальним 
у проведенні реабілітації є концепція мотивації досяг-
нення, де основою прагнення до праці є потреба в 
досягненнях, потреба в ідентичності та безпеці «Я». За 
думкою багатьох фахівців в області реабілітації, тера-
певтичні співтовариства є найбільш ефективною органі-
заційною структурою, що надає медичну, психологічну 
та соціальну допомогу наркологічним хворим.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Представленість реабілітаційних підходів у сучасній 
наркології надзвичайно широка. Так, за даними 
агентства SamSha, що відповідає за психіатричний 
та наркологічний напрямок в Міністерстві охорони 
здоров'я і соціального розвитку США, на сьогодні в 
світі налічується близько п'яти тисяч реабілітацій-
них програм [6; 7; 9]. 

Як зазначають Aggarwals K., Rieckmann T., 
Wenterd L., програми лікування та реабілітації 
включають в себе стратегії запобігання передчас-
ного припинення лікування; індивідуальне чи групо-
ве консультування та різні види поведінкової терапії.  

Личко А. О., Barrowclough C., Stanos S.  Наголошу-
ють на тому, що критерії відбору наркозалежних осіб 
для включення в ту чи іншу реабілітаційну програму прак-
тично не розроблені та до теперішнього часу не існує 
жодного, найефективнішого терапевтичного інструмен-
тарію та загальноприйнятого, найефективнішого тера-
певтичного заходу реабілітації наркозалежних осіб, а їх 
налічується понад 450. При цьому існує думка Ігоніна А. 
Л., Latt N. C., Miotto K., Rosenbaum M. про те, що 

перебування в анонімному співтоваристві є більш 
ефективним порівняно з лікуванням у психотерапевтів, 
оскільки хворі впевнені в тому, що оточуючі люди 
розуміють їх стан та готові підтримати. 

В останні роки все більша кількість дослідників 
таких, як  Пак Т. В., Бейсембаєва С. К., Deacon B. J. 
сходиться на думці, що основною умовою ефективності 
реабілітаційного процесу є розроблені механізми тера-
певтичного співтовариства, що містять особливий 
рівень соціальної підтримки та терапевтичних стосунків. 
Як зазначають Fattore L. та Matsumoto T., методи пси-
хотерапії наркозалежних спрямовані на формування 
мотивації до припинення вживання наркотику, про-
ходження психотерапії та організацію реабіліта-
ційного середовища з метою корекції поведінки та 
особистості в цілому. 

Мета статті. Використання пролонгованих або 
скорочених програм визначає якість реадаптації та 
ресоціалізації пацієнтів, допомагає їм змінити своє 
ставлення до захворювання і зовнішнього світу. 
Актуальним є питання реабілітаційного середовища. 
Реабілітаційне середовище розглядається як сукупність 
організаційних та функціональних факторів, об’єднаних 
програмою реабілітації. Представленість реабіліта-
ційних підходів у сучасній наркології надзвичайно 
широка. Ця стаття покликана розкрити сучасні 
реабілітаційні підходи в наркології.  

Викладення основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні реабілітація, що проводиться в стаціона-
рах, амбулаторних, релігійних та інших терапевтичних 
співтовариствах розповсюджена в різних країнах світу 
таких, як: США, Бахрейн, Бразилія, Гонконг, Ізраїль, 
Ірландія, Італія, Малайзія, Росія, Таїланд, Україна, 
Тайвань, Шрі-Ланка, ЮАР та ін. . 

У цей час в наркологічних реабілітаційних уста-
новах Західної Європи, Америки, Канади, Австралії 
набуло поширення кілька наступних реабілітаційних 
напрямів:  
 Мінесотська модель стаціонарної та амбу-

латорної 12-крокової реабілітаційної програми – 
групи само- та взаємодопомоги;  
 терапевтичні співтовариства; 
 організація наркологічних реабілітаційних 

напрямків у структурі різних конфесій; 
 сімейні клуби тверезості; 
 програми допомоги дітям з родин, де є 

алкоголік [9 ]. 
У більшості країн Європи і США в основному 

реалізуються змішані програми реабілітації нарко-
залежних, при цьому реалізується принцип співпраці 
медичного та соціального аспектів. Серед психотера-
певтичних та реабілітаційних програм у розвинутих 
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країнах переважають ті, які засновані на методології 
подолання залежності від психоактивних речовин та 
відновлення особистості за програмою «12 Кроків».  

Мінесотська модель стаціонарної та амбулаторної 
12-крокової реабілітаційної програми та рух АА та АН 
була створена в США 1935 році. АА та АН – це 
соціальні спільноти, які об'єднують чоловіків і жінок, 
для яких наркологічне захворювання стало основною 
проблемою. Їх особистісна та соціальна реадаптація, 
а отже, і реабілітація здійснюються завдяки послідов-
ній реалізації 12-крокової програми. Принципи цієї 
програми використовуються у хворих з різними фор-
мами залежності у 80% лікувально-реабілітаційних 
центрів у США і в 50% центрів аналогічного профілю 
в Західній Європі. Згідно з даними Американської 
психіатричної асоціації «Модель штату Мінесота» 
використовується в 70% лікувальних центрів з ліку-
вання залежності [2; 8; 11].  

Найчастіше в лікувальних програмах, поєднаних 
з програмою «12 - кроків», використовуються такі 
психотерапевтичні методи, як  біхевіоральна психо-
терапія, когнітивна терапія, раціонально-эмотивна 
терапія, гештальт-терапія, рольові ігри, елементи 
психодрами, деякі види аналітичної терапії [5]. 

Шлях особистісного відновлення і ресоціалізації за 
програмою АА або АН можна розглядати як поступовий 
перехід від статусу психічно нездорової особи, залеж-
ної від ПАР до успішної людини, здатної виконувати 
сімейні та соціальні обов'язки. У перших трьох кроках 
12-крокової програми долається властиве нарколо-
гічним хворим заперечення хвороби, тобто анозогнозія 
та визнається значення Вищої сили Бога.  

Умовою відновлення хворого за програмою АА/АН 
вважається визнання факту остаточної втрати контро-
лю над споживанням ПАР і лише визнавши втрату конт-
ролю, залежні особи приходять до розуміння, яке декла-
рують члени АН: «Ми - наркомани, які втратили здатність 
керувати нашим життям. Ми знаємо, що ніколи не змо-
жемо контролювати споживання наркотику». Прийняття 
та усвідомлення цієї умови спонукає до одужання. 

Один з найважливіших постулатів АН базується на 
тому, що при розвитку хімічної залежності у людини вже 
немає необхідності володіти собою, керувати своїми 
емоціями. Людина зупиняється у своєму емоційному 
розвитку, а процес формування механізмів емоційної 
стійкості затримується. Тому, будь-яке несподіване емо-
ційне потрясіння, пов'язане з горем, злістю, страхом, 
радістю, стає «важким» без наркотиків. Самі члени АН 
заявляють, що емоційна незрілість - суть їх хвороби [4].  

Ключовою ідеєю першої структури цієї програми є 
визнання безсилля особистості перед хворобою [3] і 
викривлене мислення - ілюзії [3]. «Бачу не те, що є, а 
те, що хочеться і потрібно бачити» [3]. Таким чином, 
інтелект перестає виконувати свою основну функцію - 
адаптацію індивіда до зовнішнього середовища та діє 
за принципом компенсації деформованого внутрішньо-
го середовища [Піаже Ж., 1994]. Наступна частина цієї 
програми спрямована на роботу з некерованістю. 
Наступні (4-11) кроків вимагають від хворого не тільки 
щиросердного переосмислення свого життя з нарко-
тиками, душевного катарсису, але і покаяння, смирення 
та відшкодування заподіяної людям шкоди у період 
зловживання ПАР. Це важка для хворих праця, що 
вимагає зміни багатьох світоглядних позицій, мораль-
но-етичних принципів та власної поведінки. Дуже часто 
хворі не в змозі зробити ці кроки, їм доводиться в 
кращому випадку зупинитися, а часом і вийти з 
програми. Проте, саме при послідовному здійсненні цих 

кроків набуваються знання та досвід, докорінно 
змінюється ставлення до себе, суспільства, праці, жит-
тя, формується здатність контролювати свою поведінку 
і долати хворобу. 

4-12-й «кроки» служать для подальшого духовного 
розвитку особистості хворого залежністю. Мета цього 
процесу виражена у відомій «молитві» АН: «Боже, дай 
мені розум і душевний спокій прийняти те, що я не в 
силах змінити; мужність змінити те, що можу змінити і 
мудрість відрізнити одне від іншого». 

Працюючи над подоланням залежності в групах 
АА/АН, хворі змінюють не тільки стиль своєї поведінки, 
але і систему своїх поглядів і переконань. Зміни в 
свідомості відбуваються після зміни форм поведінки. У 
групах АА/АН з цього приводу існує фраза: «Принеси 
тіло, голова прийде пізніше». Член АА/АН має можли-
вість освоїти нові стереотипи поведінки шляхом регуляр-
ного тренування нових навичок. У такому навчанні міні-
мізовані пізнавальні елементи. Отримуючи тверезість 
не стільки думає, скільки робить, діє, оскільки його 
мислення ще залишається залежним. Найбільших 
результатів у цьому випадку можна досягнути шляхом 
прямого копіювання поведінки інших членів АН, які 
мають великий стаж тверезості, тобто використову-
ється імітація як одна з основних форм навчання. У 
групі АА/АН існує рекомендація: «Хочеш стати таким як 
я, роби так само як я і залишайся тверезим». При 
цьому новий член АА/АН використовує тверезі шаблони 
поведінки, але мислить ще як хворий. Такого новачка в 
групі АА/АН називають не тверезим, а «чистим» [9]. 

Останній, 12-й крок є логічним завершенням дуже 
важкого шляху, коли в кінці реабілітаційного процесу 
настає зрілість та відповідальність, здатність відпові-
дати за свої вчинки і допомагати іншим хворим. Допо-
магаючи іншим, зміцнюються власні сили, стабілізу-
ється життя, підтримується стан одужання, зміцнюється 
воля і вміння протистояти спокусі вживання алкоголю 
або наркотиків. Таким чином, «12 кроків» являють 
собою сукупність духовних по своїй суті принципів, які, 
втілюючись у життя хворого, дозволяють позбутися 
пристрасті до алкоголю та наркотиків, бути суспільно 
корисною людиною. 

Дослідники сходяться в тому, що функціонування 
реабілітаційного середовища повинно бути гранично 
структурованим, заповнене безліччю видів соціально-
корисної активності. Так, актуальною є концепція моти-
вації досягнення, де основою прагнення до праці є по-
треба в досягненнях, потреба в ідентичності та безпеці 
«Я». Трудотерапія, як правило, повинна бути орієнто-
вана на особистість пацієнта: робота повинна бути 
осмисленою і викликати почуття відповідальності [4].  

Існує дві точки зору на структуру реабілітаційної 
підтримки хворих із залежністю від ПАР після прохо-
дження Програми. Так, американський дослідник Gilbert 
F.S. спостерігав хворих протягом року, що відвідували 
збори АН/АА, після проходження стаціонарного лікуван-
ня. Gilbert F.S. виявив кореляцію фактів збереження 
тверезості учасниками групи не з частотою відвіду-
вання ними зборів АН/АА, а з додержанням ними 
рекомендацій АН з використання ресурсів цієї спільноти 
для підтримки [10]. 

На противагу таким висновкам  Cross G.В. вважає, 
що відвідування груп АН /АА протягом 10 років і більше 
було єдиним суттєвим показником тривалості тверезого 
способу життя, а опіка над іншим членом АН/АА зна-
чимо корелює з утриманням від споживання алкоголю. 
Дослідження Cross G.В. показало, що 91 % осіб, що 
здійснювали турботу та опікунство, мали стабільну та 



~ 30 ~  В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка      ISSN 1728-3817 
 

 

стійку ремісію [Cross G.В., 2000]. Ці результати свідчать 
про те, що віра у взаємну підтримку та прийняття 
філософії програми «12 Кроків» мають неабияке 
значення для процесу відновлення [10]. 

Слід відмітити, що майже у всіх реабілітаційних 
закладах, особливо в стаціонарах, 12- крокова програ-
ма обмежується першими трьома та останніми крока-
ми. В результаті пацієнти не засвоюють програму в її 
повному обсязі, що в свою чергу впливає на якість та 
тривалість ремісії. Всі вказані та низка інших особли-
востей призводять до того, що розповсюдженість цієї 
програми залишається відносно невисокою, а її 
ефективність, не дивлячись на позитивні результати, 
вимагає спеціального дослідження. 

Хоча модель штату Мінесота є однією з основних 
програм лікування залежності від ПАР у США практично 
з моменту її створення, перше клінічне вивчення цієї 
моделі було зроблене порівняно нещодавно.  

Дослідники вивчали динаміку стану алкозалежних 
осіб, що лікувались по Мінесотській програмі лікування 
та «Фінській» (традиційній) стаціонарній програмі, 
заснованій на класичних психіатричних та соціальних 
методах роботи. Традиційна модель включала індивіду-
альну, групову та сімейну психокорекційну роботу і не 
містила в собі жоден із компонентів АА терапії. З’ясува-
лося, що пацієнти, які лікувалися за Мінесотською 
моделлю, мали більш низькі показники ранньої виписки 
зі стаціонару через порушення режиму, ніж пацієнти 
традиційної програми. Проте, автори припускають, що ці 
результати можуть інтерпретуватися з деякими неточ-
ностями через методологічні обмеження у вивченні [11]. 

В останні роки все більша кількість дослідників 
таких, як: Пак Т.В., Бейсембаєва С.К., Deacon B.J. схо-
диться на думці, що основною умовою ефективності 
реабілітаційного процесу є розроблені механізми 
терапевтичного співтовариства, що містять особливий 
рівень соціальної підтримки та терапевтичних стосунків. 

Наступним найбільш поширеним напрямком реабілі-
тації наркологічних хворих є терапевтичні співтоварис-
тва. Під терапевтичними співтовариствами мається на 
увазі досить широке коло різноманітних установ, 
основним завданням яких є створення терапевтичного 
(реабілітаційного) середовища для людей, що стражда-
ють психічними захворюваннями, алкоголізмом або 
наркоманією [5]. Існують дані дослідників Зобнєва В. М., 
Ревзіна В.Л., 2000; Kirshmayer U. et al., 2002, що вказу-
ють на те, що діяльність терапевтичних співтовариств 
призводить до помітного скорочення використання 
наркотиків, поліпшення якості життя хворих та їх сімей.  

Існують професійні, напівпрофесійні, релігійні, тради-
ційні непрофесійні терапевтичні співтовариства. В цей 
час до найбільш відомих і авторитетних відносяться 
Day-top, Sinanon, Narconon, Monar, Almero, Phoenix 
Haus та ін. Успішно функціонують Всесвітня федерація 
терапевтичних співтовариств та Міжнародна асоціація 
співтовариств. В усіх країнах їх діяльність закріплена в 
загальнодержавних та створених на їх основі регіональ-
них статутах та кодексах. 

До відповідних установ можуть відноситись спеці-
альні школи, психіатричні лікарні, тюремні заклади, гурто-
житки, громади, амбулаторії та ін. [Кеннард Д., 1983]. 

За думкою багатьох фахівців в області реабілітації 
терапевтичні співтовариства є найбільш ефективною 
організаційною структурою, що надає медичну, психо-
логічну та соціальну допомогу наркологічним хворим 
[Джоунз М., 1998; Кеннард Д., 1983; Мейн Т., 1997; 
Бріджер Г., 1999; Брокард Е., 1995; Де Леон Р., 2000]. 

Також наголошується на необхідності залучення в 
діяльність терапевтичних співтовариств членів сім’ї та 
близьких резидентів реабілітації [Воборил Ж., 2009; 
Kantorski L. P. et al., 2011]. При цьому можуть викорис-
товуватися інші види допомоги: опрацювання базисних 
конфліктів у великій групі, сімейних відносин, профе-
сійного навчання, праці, зайнятість з позитивним під-
кріпленням досягнень та ін. [Kertesz S. G. et al., 2012; 
Manning N., 1979, P. 303-312]. 

Використання пролонгованих або скорочених про-
грам визначає якість реадаптації та ресоціалізації 
пацієнтів, допомагає їм змінити своє ставлення до 
захворювання і зовнішнього світу. Актуальним є питан-
ня реабілітаційного середовища. Реабілітаційне сере-
довище розглядається як сукупність організаційних та 
функціональних факторів, об’єднаних програмою 
реабілітації. До організаційних факторів належать: 

а) наркологічні реабілітаційні центри, стаціонари, денні 
стаціонари, амбулаторії, терапевтичні  співтовариства; 

б) позитивно скоригована сім'я хворого;  
в) спільноти АА, АН.  
Реабілітаційним середовищем може бути і місце 

роботи, навчання, дозвілля, але тільки в тому випадку, 
якщо зазначені пункти вільні від вживання наркотику і 
якщо в них створено високий рівень захищеності хворих 
від впливу «наркотичної» субкультури. Реабілітаційне 
середовище – штучно створене середовище функціону-
вання хворих, в якому реалізується програма реабілі-
тації та ідеологія установи, включаючи систему контро-
лю, заохочення або осуду, відповідальності та психоло-
гічної підтримки, що гарантує запобігання зривів чи 
згубного впливу «наркоманської» субкультури і, насам-
перед, від споживання наркотиків, а також моделює їх 
функціонування у відкритому суспільстві. Можна виді-
лити три види реабілітаційного середовища: 

1) відкриті – амбулаторія, спільноти АА, АН, сім’я, 
сімейні клуби тверезості та ін.; 

2) напівзакриті – денний стаціонар, спільнота та ін.; 
3) закриті – наркологічний реабілітаційний центр або 

лікарня, пенітенціарні установи, монастирі. 
Висновок з цього дослідження та перспективи 

подальших досліджень. Слід наголосити, що критерії 
відбору наркозалежних осіб для включення в ту чи іншу 
реабілітаційну програму практично не розроблені та до 
теперішнього часу не існує жодного, найефективнішого 
терапевтичного інструментарію та загальноприйнятого, 
найефективнішого терапевтичного заходу реабілітації 
наркозалежних осіб, а їх налічується понад 450. При 
цьому існує думка про те, що перебування в анонімно-
му співтоваристві є більш ефективним порівняно з 
лікуванням у психотерапевтів, оскільки хворі впевнені в 
тому, що оточуючі люди розуміють їх стан та готові 
підтримати. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В НАРКОЛОГИИ 

 
Представленность реабилитационных подходов в современной наркологии чрезвычайно широка. В настоящее время в мире 

насчитывается около пяти тысяч реабилитационных программ. Данная статья призвана раскрыть современные 
реабилитационные подходы в наркологии. Существуют профессиональные, полупрофессиональные, религиозные, традиционные 
непрофессиональные терапевтические сообщества. Во всех странах их деятельность закреплена в общегосударственных и 
созданных на их основе региональных уставах и кодексах. До соответствующих учреждений могут относиться специальные школы, 
психиатрические больницы, тюремные заведения, общежития, общины, амбулатории и др. По мнению многих специалистов в 
области реабилитации, терапевтические сообщества являются наиболее эффективной организационной структурой, оказывают 
медицинскую, психологическую и социальную помощь наркологическим больным.  

Ключевые слова: наркология, реабилитационный подход, реабилитационная программа, терапевтическое сообщество, 
наркологический больной, миннесотская модель, стационар, амбулатория. 
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MODERN REHABILITATION APPROACHES ADDICTION 

 
Representation of rehabilitation approaches in modern addictology is extremely wide. Currently, there are about five thousand rehabilitation 

programs in the world. It should be emphasized that the selection criteria for drug-addicted persons’ inclusion into a particular rehabilitation 
program are almost undeveloped and so far,  there is no single, most effective therapeutic tooling and common, most effective therapeutic method 
of drug addicts’ rehabilitation. This article is intended to reveal modern rehabilitation approaches in addictology. It covers the professional, semi-
professional, religious, traditional, non-professional, therapeutic communities. It is noted that nowadays the most well-known and authoritative of 
them are the Day-top, Sinanon, Narconon, Monar, Almero, Phoenix, Haus etc. The World Federation of Therapeutic Communities and the 
International Community Association are functioning successfully. In all the countries their activities are enshrined in the state and state-based 
regional statutes and codes. These institutions may include special schools, mental hospitals, prison institutions, dormitories, communities, 
ambulance stations etc. Relevant to rehabilitation process is an achievement motivation concept when aspiration for work is based on the need for 
achievement, identity and self-security. As a rule, occupational therapy should  target the identity of the patient, i.e. the work should be meaningful 
and evoke the sense of responsibility. According to many experts in the field of rehabilitation, therapeutic communities have proven to be the most 
effective organizational structure, providing medical, psychological and social assistance to narcological patients.  

Key words: addictology, rehabilitation approach, rehabilitation program, therapeutic community, substance abuse patient, Minnesota Model, in-
patient hospital department, outpatient clinic. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗСУ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 
 

У статті автор пропонує методику оцінки морально-психологічного стану особового складу під час виконання 
завдань за призначенням в умовах особливого періоду. 

Ключові слова: методика, морально-психологічний стан, особовий склад, показник, рівень, особливий період. 
 
Постановка проблеми. Морально-психологічний 

стан (МПС) особового складу підрозділів, які залучені 
до проведення АТО на сьогодні є одним з найголов-
ніших елементів бойової могутності країни і піддається 
чи найсерйознішому випробуванню за увесь час існу-
вання незалежності України: саме проти нього сьогодні 
ведеться безперервна інформаційно-психологічна вій-
на з боку противника. Це зобов’язує командирів, 
штаби, органи морально-психологічного забезпечення 
вести постійне і всебічне вивчення МПС військових 
підрозділів, здійснювати його оцінку і розробляти й 
реалізовувати заходи з морально-психологічного забез-
печення щодо його зміцнення. Тому в розпорядженні 
командирів необхідно мати надійний психодіагностичний 

інструментарій, за допомогою якого можна отримувати 
інформацію щодо соціальних й психологічних процесів, 
які розгортаються у військових колективах, та спромож-
ності військових підрозділів забезпечити виконання зав-
дань за призначенням у мирний час та в бойових умовах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На 
сьогодні існує декілька розроблених методик оцінюван-
ня МПС особового складу, серед яких слід виокремити 
колективну працю П. Криворучка, О. Хміляра, Р. Шпака, 
С.Василенка [5], роботи Ю. Московчука [6], В. Зельни-
цького [2, 3], М. Варія [1], які мають суттєве теоретичне і 
практичне значення. Проте, жодна з них офіційно не 
визначена як нормативна [4], тобто обов’язкова для 
використання у військах. 

© Мась Н., 2017
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Мета статті полягає у розробленні методики оціню-
вання МПС (опитувальник) особового складу ЗСУ під 
час виконання завдань за призначенням в особливий 
період. 

Викладення основного матеріалу дослідження. В 
цій статті пропонується методика оцінки МПС особо-
вого складу ЗСУ під час виконання завдань за призна-
ченням в особливий період. Інструкція до методики 
починається так: 

“З Вами проводиться опитування, яке має на меті 
визначити відношення до деяких проблем життєдіяль-
ності. Вашій увазі пропонується 30 тверджень.  

Завдання: дати їм оцінку за 5-бальною системою. 
“5” – самий високий бал або повна згода, “0” – самий 
низький бал або незгода, “–” (прочерк) – ставиться у 
випадку, якщо з тих чи інших причин не можете від-
повісти. Відповідайте так, як є насправді, а не так, якби 
Ви хотіли, щоб було. Пам’ятайте, що Ваші відповіді не є 
погані чи хороші. Будь-яка відповідь правильна. Опиту-
вання анонімне – прізвище вказувати не обов’язково. 
Дякуємо за співпрацю”. 

ЗМІСТ ОПИТУВАЛЬНИКА 
1. В останні дні своє самопочуття я оцінюю як 
– чудове     – 5 балів (б)  
– добре    – 4 б  
– задовільне   – 3 б 
– погане    – 2 б 
– дуже погане  – 0-1 б 
2. Бойові задачі, які можуть бути поставлені перед 

нашою військовою частиною (підрозділом), будуть вико-
нані, в чому я впевнений на –б. 

3. У випадку захворювання, поранення чи інших 
особистих труднощів у колективі мені завжди допомо-
жуть, в чому я впевнений на __ б. 

4. Свою задоволеність станом військової дисципліни 
у військовій частині (підрозділі) я оцінюю на __б. 

5. Свою особисту забезпеченість речовим майном я 
оцінюю на __ б. 

6. Свою задоволеність грошовим забезпеченням я 
оцінюю на __ б. 

7. Рівень своєї професійної підготовленості я 
оцінюю на __ б. 

8. У нашій частині (підрозділі) відповідність військової 
дисципліни статутним вимогам я оцінюю на __ б. 

9. Свою задоволеність харчуванням в останні дні я 
оцінюю на __ б. 

10. Обґрунтованість, доцільність рішень вищого 
керівництва держави по військовим питанням я оцінюю 
на __ б. 

11. Мій безпосередній командир справедливий, в 
чому я впевнений на __ б. 

12. Інформацією про різні події, яку дають коман-
дири і начальники, я задоволений на __ б. 

13. Якісним станом озброєння і техніки частини 
(підрозділу) я задоволений на __ б. 

14. Професійну підготовку фахівців нашої військової 
частини (підрозділу) я оцінюю в __ б.  

15. Військовому керівництву Збройних Сил я 
довіряю на __ б. 

16. Рівнем матеріально-технічного забезпечення я 
задоволений на __ б. 

17. Вважаю, що виконувати свої службові обов’язки 
в бойових чи екстремальних умовах я на сьогодні 
професійно та морально-психологічно готовий на __ б. 

18. Свого безпосереднього командира як військово-
го фахівця я оцінюю на __ б. 

19. Соціально-політичні процеси, що відбуваються в 
країні, мені подобаються на __ б. 

20. Своє бажання служити в армії я оцінюю на __ б. 
21. Рівень згуртованості, дружби, співробітництва 

між військовослужбовцями нашої військової частини 
(підрозділу) я оцінюю на __ б. 

22. Соціально-побутові умови у військовій частині 
(підрозділі) я оцінюю на __ б. 

23. Рівень бойової підготовки у військовій частині 
(підрозділі) я оцінюю на __ б. 

24. Своє самопочуття, перебуваючи в колективі, я 
оцінюю на __ б. 

25. Рівень виконання розпоряджень та наказів 
командирів і начальників у нашому військовому колек-
тиві я оцінюю на __ б. 

26. Роботою медичної служби нашої військової час-
тини я задоволений на __ б. 

27. Військовий професіоналізм командирів і началь-
ників нашої військової частини я оцінюю на__б. 

28. Продуманість і доцільність заходів бойової підго-
товки я оцінюю на __ б.  

29. Справедливість накладення дисциплінарних 
стягнень і заохочень я оцінюю на __ б. 

30. Готовність особового складу нашого підрозділу 
виконувати бойові завдання я оцінюю на __ б. 

МПС особового складу під час виконання завдань за 
призначенням в умовах особливого періоду (Рмпс), отри-
мані результати обраховуються за формулою: 

Рмпс=0,4 х (СПО+СПК+МСЗ+ІОС)/4 +  
0,35 х (МПП+ПП+ПОЯК+ВД+ПФС+БД)/6 + 

0,25 х (У+ТБД+БВТ+МТЗ+ПКУ)/5. 

В інтерпретації отриманих показників використову-
ється чотирирівнева система оцінки МПС:  

а) оптимальний  – від 4 до 5;  
б) знижений   – від 3 до 4;  
в) недостатній  – від 2 до 3;  
г) незадовільний – від 0 до 2.  
Кожен з рівнів характеризується певною модальніс-

тю і являє собою різні якісні стани психіки військово-
службовців і психології військових колективів, їхньої 
налаштованості і здатності виконувати завдання за 
призначенням в умовах особливого періоду. 

Якісна характеристика кожного із зазначених рівнів 
МПС особового складу під час виконання завдань за 
призначенням: 

Оптимальний рівень МПС – характеризується вірою 
особового складу в кінцевий успіх, у свою готовність 
виконувати службові обов’язки в екстремальних умо-
вах, у своїх командирів, у бойову техніку, в самих себе. 
В підрозділах панує здоровий соціально-психологічний 
клімат. Швидкість протікання психічних процесів і 
фізіологічний стан особового складу дає можливість в 
обмежений час приймати оптимальні рішення й якісно 
діяти щодо їхнього виконання. 

Знижений рівень МПС – характеризується високим 
рівнем мотивації особового складу до виконання служ-
бових обов’язків в екстремальних умовах, розумінням 
свого громадянського обов’язку, підтримкою політики 
держави та рішень керівництва держави та ЗС, проте, 
не спроможністю виконувати завдання за призначенням 
через низький рівень військово-професійної підготовле-
ності. Зазначений рівень був виокремлений як більш 
високий у порівнянні із зниженим рівнем МПС через те, 
що елемент мотиваційної готовності має більший ваго-
вий коефіцієнт у загальній системі оцінки МПС 
особового складу. 
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Таблиця 1.1. 
Ключ для обробки результатів опитувальника 

Шкали Умовне позначення Номер запитання

Професійно-організаційні якості командного складу, стиль керівництва, 
рівень довіри військовослужбовців до командного складу всіх рівнів. 

ПОЯК 
11, 18, 23, 27, 28, 

29 
Морально-психологічна підготовленість особового складу виконувати 

службові обов’язки в екстремальних умовах. 
МПП 2, 20, 30 

Задоволеність рівнем досягнутої професійної підготовки. ПП 7, 14, 17 
Соціально-політична обстановка в країні, відношення до армії, рівень довіри 

військовослужбовців керівництву країни і армії. 
СПО 10, 15, 19 

Задоволеність військовослужбовців усіма видами матеріального та 
соціального забезпечення. 

МСЗ 5, 6, 22 

Рівень укомплектованості особовим складом і бойовою технікою. У – 
Задоволеність матеріально-технічним забезпеченням професійної діяльності. МТЗ 13, 16 
Психофізіологічний стан особового складу під час оцінки або під час 

бойового застосування. 
ПФС 1, 9, 26 

Взаємодопомога, сумісність, традиції і згуртованість військових колективів. 
Взаємовідносини між різними категоріями військовослужбовців. 

СПК 3, 21, 24 

Наявність і давність бойових втрат, випадків загибелі, аварій, катастроф. БВТ – 
Відсоток особового складу з досвідом виконання завдань в екстремальних 

(бойових ) умовах. 
БД – 

Задоволеність станом військової дисципліни. ВД 4, 8, 25 
Задоволеність особового складу інформацією про реальну обстановку в 

країні, а в умовах воєнного часу повнота даних відносно противника, його сильні 
та слабкі сторони. 

ІОС 12 

Тривалість бойових дій або виконання завдань в екстремальних умовах. ТБД – 
Кліматичні та погодні чинники. ПКУ – 

Оцінки за показниками У, БВТ, БД, ТБД, ПКУ виставляються самим дослідником у відсотковому відношенні і за таблицями 
1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. переводяться в 5-бальну систему оцінки.  

Таблиця 1.2. 
Таблиця для переводу сирих оцінок показника (У) – рівень укомплектованості особовим складом 

і бойовою технікою у відсотках у стандартні бали 

Оцінка Рівень укомплектованості особовим складом і бойовою технікою 
% особового складу 79-100 60-79 40-59 0-39 
Стандартизовані бали 5 4 3 2 

Таблиця 1.3. 
Таблиця для переводу сирих оцінок показника  (БВТ) – наявність і давність бойових втрат, випадків загибелі, 

аварій, катастроф у відсотках у стандартні бали 

Оцінка Наявність і давність бойових втрат, випадків загибелі, аварій, катастроф 
Оцінка у % негативних наслідків 

для особового складу 
79-100 60-79 40-59 0-39 

Стандартизовані бали 2 3 4 5 

Таблиця 1.4. 
Таблиця для переводу сирих оцінок показника  (БД) – частка особового складу з досвідом виконання завдань 

в екстремальних (бойових ) умовах у відсотках у стандартні бали 

Оцінка 
Частка особового складу з досвідом виконання завдань в екстремальних (бойових ) 

умовах 
% особового складу 79-100 60-79 40-59 0-39 
Стандартизовані бали 5 4 3 2 

Таблиця 1.5. 
Таблиця для переводу сирих оцінок показника (ТБД) – тривалість бойових дій або виконання завдань 

в екстремальних умовах у відсотках у стандартні бали 

Оцінка Тривалість бойових дій або виконання завдань в екстремальних умовах 
Тривалість  в днях 0-145 146-218 219-291 292-< 

Стандартизовані бали 5 4 3 2 

Таблиця 1.6. 
Таблиця для переводу сирих оцінок показника (ПКУ) – Кліматичні та погодні чинники у стандартні бали 

Оцінка Комфортність кліматичних та погодних чинників 

Якісна характеристика ПКУ комфортні помірні 
такі, що викликають 
помітний дискомфорт 

нестерпні 

Стандартизовані бали 5 4 3 2 
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Недостатній рівень МПС – військовослужбовці не 

мобілізовані на виконання поставлених завдань, у них 
принижене відчуття особистої відповідальності за кін-
цевий результат. Переважає високий рівень тривож-
ності й відсутнє відчуття особистої вини за можливу 
невдачу. Особовий склад недостатньо підготовлений у 
професійному, тактико-спеціальному відношенні, особ-
ливо до дій вночі й в бойових умовах. Іноді військово-
службовці проявляють самовпевненість у виконанні 
майбутніх завдань, не уявляючи можливі реальні труд-
нощі при їхньому виконанні. У підрозділі відчуваються 
роздратованість, відсутність згуртованості. Доцільність 
дій командирів береться під сумнів. 

Незадовільний рівень МПС – військовослужбовці 
перебувають на межі своїх психофізичних можливостей 
або в стані відчаю. Подекуди спостерігається шоковий 
стан, іноді простежується повне небажання виконувати 
службові обов’язки і не розуміння їхньої доцільності. 
Керівники не користуються авторитетом і довірою 
серед особового складу. 

Висновки з цього дослідження. Отже, запропоно-
вана методика оцінки МПС особового складу військових 
підрозділів в умовах особливого періоду є економічною, 
легкою в обробці та інформативною щодо виявлення 
чинників, які негативним чином позначаються на здат-
ності особового складу підрозділу виконувати завдання 
за призначенням. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 
розробленні діагностичного інструментарію щодо вив-
чення впливу ситуаційно-середовищних, соціально-
політичних, психологічних та супутніх чинників соціаль-
но-психологічних детермінант на формування бойового 
стресу в учасників АТО. 
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ПОВЕДІНКОВІ МАРКЕРИ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ 

ПРИ ПЕРЕЖИВАННІ НИМ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ 
 

У статті викладено результати теоретичного дослідження сутності внутрішньоособистісного конфлікту та 
визначено поведінкові маркери особистості військовослужбовця при переживанні ним зазначеного психологічного 
феномену. Стан внутрішньоособистісного конфлікту виникає у випадку, якщо обставини життя потребують від 
індивіда таких дій і умов, які перебувають на межі його адаптивних можливостей або перевершують їх. В основі 
внутрішньоособистісного конфлікту є особистісно значуща суперечність між різними потребами, мотивами, цілями 
індивіда, яка відображається у когнітивній, емоційній і поведінковій сферах особистості. Характерними маркерами 
прояву внутрішньособистісного конфлікту у військовослужбовця у когнітивній сфері є неуважність, зниження 
самооцінки, внутрішня розбіжність між образами «Я – ідеальне» та «Я – реальне», «хочу» і «можу», «потрібно» і 
«можу»; в емоційній сфері – перевага негативних психічних станів, а саме: астенічного настрою, тривожності, 
напруги, апатії та агресії; у поведінковій сфері – зниження результативності службової діяльності, зниження 
інтенсивності та ефективності комунікативних зв’язків, а також намагання усамітнення та уникання 
міжособистісних контактів. 

Ключові слова: внутрішньоособистісний конфлікт, внутрішньоособистісна суперечність, поведінкові маркери, 
військовослужбовці. 
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Пocтaнoвкa прoблeми. Аналіз внутрішньоособис-

тісних конфліктів як психологічного явища, незважаючи 
на актуальність цієї проблеми для суспільства загалом і 
для військових формувань та правоохоронних органів 
держави зокрема, залишається ще недостатньо теоре-
тично і експериментально розробленим. На сьогодні в 
українській психології відсутні експериментальні дослі-
дження внутрішньоособистісних конфліктів та їхнього 
впливу на результати професійної діяльності військово-
службовців. Не досліджено психологічні чинники, які 
детермінують їхнє виникнення і прояви під час виконан-
ня професійних завдань, а також не визначено особли-
вості психологічної роботи щодо їхнього попередження 
та вирішення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Знач-
ний внесок у розробку проблеми внутрішньоособистіс-
них конфліктів, їхніх джерел та шляхів вирішення 
здійснили О.С. Калмикова, О.М. Леонтьєв, В.М. М’ясищев, 
Т.М. Титаренко, В. Франкл, Е. Фромм та ін. Деякі аспекти 
внутрішньоособистісних конфліктів військовослужбов-
ців розглянуті в дослідженнях військових вчених: 
А.Я. Анцупова, В.П. Галицького, А.І. Кітова, Н.І. Коню-
хова, П.А. Корчемного, Є.М. Потапчука, О.Д. Сафіна, 
М.І. Томчука, В.Л. Семенюка, А.І. Харитонова. 

Завдяки аналізу наукових праць українських і зару-
біжних дослідників ми відзначили, що багато з них 
вказували на те, що основою внутрішньоособистісного 
конфлікту є суперечність між різними мотивами, ціннос-
тями, установками і т. п., актуалізованими одночасно, і 
такими, що мають приблизно однакову силу, але про-
тилежно спрямовані. Про це, зокрема, вказувала О.С. Кал-
микова: «...Внутрішньоособистісні суперечності є певним 
співвідношенням двох різноспрямованих тенденцій внут-
рішнього світу, зумовлене їх збігом або в часі, або в 
плані предметної віднесеності, близьких за суб'єктивною 
значущістю, одночасна реалізація яких через певні 
причини чи зовнішні умови є неможливою»[1, с. 34]. 

Проблему внутрішньоособистісного конфлікту дос-
ліджували і військові психологи. Так, О.Х. Рахімов під 
суттю конфлікту розумів найбільш гостру форму прояву 
морального протиріччя, що виникає в соціальному 
середовищі чи у свідомості окремого індивіда, і пов'я-
заного із зіткненням думок, оцінок, ціннісних орієнтацій, 
з боротьбою добра і зла, особистих і суспільних 
інтересів [2]. Досліджуючи процес самовизначення 
особистості військової людини в сучасних умовах, 
І. В. Родних вважав, що воно може виявлятися у формі 
внутрішньоособистісного морального конфлікту, для 
якого «...характерною є ситуація, де суб'єкт діяль-
ності змушений зробити вибір однієї з двох взаємо-
виключних форм поведінки, чи в більш узагальне-
ному і абстрактному визначенні – однієї з двох 
моральних цінностей» [3]. Військові психологи 
М.Ф. Феденко і В.П. Галицький визначали внутрішньо-
особистісний конфлікт як конфлікт внутрішніх супе-
речностей, наприклад, між суперечністю особистого 
бажання й об'єктивних можливостей особистості, 
боротьбою мотивів, сумнівів, упереджень та ін. [4]. 

Мeтa cтaттi – визначити поведінкові маркери 
особистості військовослужбовця при переживанні ним 
внутрішньоособистісного конфлікту. 

Виклaдення ocнoвнoгo мaтeрiaлу дocлiджeння. 
Внутрішньоособистісні конфлікти, як невід’ємний компо-
нент соціального буття особистості, можуть виконувати 
дві функції: позитивну (конструктивну) і негативну (де-
структивну). При позитивній функції конфлікт може бути 
розвитком особистості, її вдосконаленням (наприклад, 

коли він відбувається у вигляді невдоволеності собою). 
Результатом цього може бути усвідомлення своїх 
недоліків, усунення їх і досягнення душевної рівнова-
ги. Однак, цей конфлікт може виконувати і деструктив-
ну функцію, коли особистість не усвідомлює свої 
недоліки, або ж усвідомивши, не здатна їх усунути. 
Людина віддаляється від реальних проблем життя, 
перебуває в болісному і невирішеному конфлікті з 
собою. Для неї події реального життя стають зовнішні-
ми, оскільки вона зосереджується на внутрішніх подіях 
і не бачить шляхів подолання особистісної проблеми. 
Отже, існує необхідність у виявленні критеріїв та 
показників, які свідчили б про переживання особис-
тістю внутрішньоособистісного конфлікту та його кон-
структивну чи деструктивну спрямованість. 

При дослідженні проблеми джерела конфлікту, 
можна виявити його в складному, єдиному, взаємоза-
лежному процесі взаємодії особистості та середовища, 
тобто стан внутрішньоособистісного конфлікту виникає 
при визначеному поєднанні особистісних особливостей 
індивіда та чинників середовища, а також мотивів, що 
впливають на особистість. Часто суб’єктивна значу-
щість складної ситуації сприймається індивідом з погля-
ду тих особистісних цінностей, для яких ця ситуація є 
загрозливою. Про цю особливість взаємодії індивіда і 
ситуації пише Л.І. Анциферова: «Для того, щоб зберег-
ти, захистити, затвердити певну цінність, суб'єкт засто-
совує різноманітні прийоми щодо зміни ситуації. При 
цьому чим більш значне місце в змістовній сфері 
особистості посідає об'єкт, який знаходиться в небез-
пеці, і чим більш інтенсивнішою сприймається особистіс-
тю загроза, тим вищим є мотиваційний потенціал 
співвідношення з можливими, наявними труднощами» 
[5]. Якщо обставини життя потребують від індивіда таких 
дій і умов, які знаходяться на межі його адаптивних 
можливостей чи навіть перевершують наявні в нього 
резерви, виникає стан внутрішньоособистісного конфлікту. 

На наш погляд, існує діалектичний зв'язок між 
ситуацією й особливостями особистості при виникненні 
внутрішньоособистісного конфлікту. Цей взаємозв'язок 
можна продемонструвати у такий спосіб: чим гостріше і 
несподівано діють негативні чинники середовища, тим 
меншу роль відіграють особистісні якості, і навпаки, при 
зменшенні масивності і гостроти впливу цих чинників 
індивідуальний склад особистості набуває більшого 
значення. У конкретної людини можливість прояву 
внутрішньоособистісного конфлікту визначається склад-
ною взаємодією негативних чинників середовища та 
особистісних особливостей, за якої саме ці чинники 
знаходять найбільш слабке місце в індивіда для опору.  

На наш погляд, для дослідження всіх цих питань 
можна застосувати теорію особистості, яку розробив в 
межах діяльнісного підходу психолог О.М. Леонтьєв. 
Особистість вчений визначав як продукт інтеграції про-
цесів, що здійснюють життєві стосунки суб'єкта. 
"Реальним базисом особистості, – вважав вчений, – є 
сукупність його суспільних за своєю природою відносин 
до світу, які реалізуються в його діяльності, а точніше в 
сукупності різноманітних видів його діяльності" [6, 
с.183]. Найважливішим параметром особистості є наяв-
ність ієрархії мотивів, а сама структура особистості є 
відносно стійкою конфігурацією головних ієрархізова-
них в особистості мотиваційних ліній. О.М. Леонтьєв 
вказував, що головне місце в ієрархії мотивів належить 
так званим змістовно-утворювальним мотивам, що 
надають діяльності особистісного сенсу. Вчений вва-
жав, що різноманітні відносини, які людина постійно 
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здійснює, є об'єктивно суперечливими. Тому і мотиви, 
породжені цими видами діяльності, можуть також 
знаходитися в протиріччі один з одним. Суперечність 
мотивів виникає, по-перше, у зв'язку з появою нових 
видів діяльності, що суперечать один одному; по-друге, 
у зв'язку зі зміною відношення ієрархії мотивів, коли 
одні займають більш високе місце, а інші зовсім 
втрачають свою змістовну функцію. Протиріччя різно-
манітних мотивів можуть породжувати, на думку 
О.М. Леонтьєва, конфлікти.  

Підсумовуючи вищевикладене, на наш погляд, 
необхідно виокремити ще одну важливу умову виник-
нення внутрішньоособистісного конфлікту. Вона поля-
гає в тому, що внутрішньоособистісна суперечність при 
згаданому вище психологічному явищі обов'язково 
повинна стосуватися індивідуально-значимих сфер 
особистості. Оскільки суперечності, які виникають на 
нижніх рівнях організації особистості, роблять неможли-
вою безпосередню діяльність індивіда, стають джере-
лами стресових станів, то лише суперечності, що 
стосуються більш високих рівнів організації особистості, 
можуть викликати стан внутрішньоособистісного конф-
лікту. Таким чином, можна визначити, що збуджуваль-
ною силою внутрішньоособистісного конфлікту є супе-
речності між різними мотивами, цілями, цінностями, 
приблизно однієї сили, але протилежно спрямовані. 
Важливою умовою виникнення конфлікту є рівень 
значущості, уявлення індивіда про внутрішньоособис-
тісну суперечність. 

Особливе місце в цьому процесі займає тривога, 
яка, виконуючи сигнальну та оцінюючу функції за 
несприятливих для особистості ситуацій, сприяє роз-
витку психологічного захисту особистості, що стимулює 
її пошуки у вирішенні наявних протиріч і тому відіграє 
важливу роль у динаміці перебігу конфлікту. Незважа-
ючи на багатогранність і семантичну невизначеність 
терміну «тривога» у психологічних дослідженнях, най-
частіше його використовують у двох поняттях: тривога 
як психічний стан і тривога як властивість особистості 
(тривожність). Високий рівень тривожності особистості 
як стану під час внутрішньоособистісного конфлікту 
зумовлений декількома причинами: зовнішньою ситуа-
цією, у якій вона знаходиться і яку оцінює як несприят-
ливу та таку, що викликає загрозу особистісно значу-
щим основам майбутньої діяльності; наявністю трудно-
щів у реалізації важливих для неї цілей; негативним, 
суб'єктивним сприйняттям вжитих особистістю заходів 
для зміни існуючої ситуації, що призводить до сприй-
няття ситуації як ще більш загрозливої, що в результаті 
провокує більш високий рівень тривожності. 

Спостереження дослідників демонструють, що знач-
ній частині людей, які перебувають у стані конфлікту, 
притаманна особистісна тривожність як властивість 
особистості, що впливає на підвищення інтенсивності 
тривожності як психічного стану. На підставі цього 
можна зробити висновок, що на початковій стадії 
внутрішньоособистісного конфлікту, який особистістю 
сприймається як важка, загрозлива ситуація, для неї 
буде характерний більш високий рівень тривожності. 
Крім сигнальної функції, тривога виконує також функцію 
оцінки конфліктної ситуації. Оцінка загрозливої ситуації 
приводить до запуску пристосувальних дій, захисних 
механізмів та інших форм адаптаційної активності, що 
має на меті усунення джерела потенційної небезпеки. У 
найбільш широкому розумінні тривога є формою 
адаптації в умовах стресової ситуації; у психічно 
здорових людей вона стимулює виникнення захисних 
реакцій на ситуацію. 

Існує три форми поведінкових реакцій на небезпеч-
ну ситуацію: втеча; агресія; ступор. Кожна з них по-
своєму модифікує спрямованість поведінки особистості: 
втеча через усунення самої можливості зіткнення з 
можливою небезпекою, агресія через знищення джере-
ла небезпеки, ступор через згортання тієї чи іншої 
активності. Щодо динаміки розгортання захисних реак-
цій особистості у конфліктних ситуаціях то, як уже 
зазначалося, однією з функцій тривоги є оцінювання 
суб'єктивних можливостей особистості у тій чи іншій 
ситуації. Якщо в процесі аналізу ситуація інтерпретуєть-
ся як безпечна, то сигнал погрози чи небезпеки, що 
викликав у нього тривогу і занепокоєння, втрачає свою 
сигнальну функцію і побоювання усувається. У тому 
випадку, коли особистість оцінює ситуацію як дійсно 
небезпечну і вона загалом (чи окремі її елементи) в 
силу внутрішніх (особистісних) причин стає значущою, з 
наявних у суб'єкта можливих засобів обирається най-
більш оптимальний варіант виходу із ситуації. Такі ж 
дані було отримано В.М. Астаповим. Оцінюючи пове-
дінкові реакції виходу з небезпечної ситуації, він відзна-
чав: «Якщо суб'єкт вважає, що ситуація є перешкодою 
для задоволення потреб, скоріше за все виникає 
тенденція до гніву і нападу (агресія). Якщо ж небезпека 
в суб'єктивному плані видається більшою, порівняно із 
засобами щодо її подолання, то переважає тенденція 
до переживання страху і виходу з небезпечної ситуації. 
Нарешті, якщо агресія і втеча суб'єктивно оцінюються 
як неможливі, виникає стан пригніченості, апатії, депре-
сії, людина відмовляється від дій (ступор)» [7, с. 115]. 

З поняттям захисних поведінкових реакцій пов'яза-
ний психологічний захист загалом, що є спеціальною 
регулятивною системою стабілізації особистості, яка 
спрямована на усунення чи зведення до мінімуму 
почуття тривоги, пов'язаного з усвідомленням конфлік-
ту [11]. Ж. Годфруа так характеризував прояв психоло-
гічного захисту: «Якщо людина не здатна ефективно 
контролювати деякі життєві ситуації, то на допомогу їй 
виникають механізми психологічного захисту «Я», які 
забезпечують їй несвідому компенсацію цієї нездат-
ності і послабляють пов'язані з нею стрес і тривогу. Такі 
механізми дають людині можливість досягти задоволення 
потреб – іноді реального, а частіше занадто сильно 
відірваного від реальності – шляхом заперечення чи 
перекручування дійсності та заперечення тих уявлень і 
спонукань, що породжують тривогу» [8, с. 132]. 

Характеризуючи стан внутрішньоособистісного 
конфлікту, необхідно зазначити, що цей стан виникає 
тоді, коли вжиті особистістю контрзаходи (адаптивні 
реакції) не здійснили на певний момент бажаного 
результату. Тому суб'єктивно внутрішньоособистісний 
конфлікт сприймається нею як свого роду певна 
зупинка, коли потрібен перегляд дій, системи зусиль 
щодо виходу з тієї чи іншої ситуації чи внутрішніх 
цінностей, цілей та ін. Необхідність цієї перебудови 
викликана, насамперед, тим, що попередньо вироблені 
способи, стереотипи його дій щодо подолання важких 
ситуацій у стані внутрішньоособистісного конфлікту не 
дають необхідного, за оцінкою особистості, результату. 

Таким чином, на початкових етапах конфлікту, в 
ситуації, що загрожує тим чи іншим особистісно значу-
щим диспозиціям особистості, підвищується рівень 
тривоги. Тривога має сигнальну й оцінюючу функції. У 
результаті дії тривоги особистість розгортає адаптивні 
реакції щодо вирішення певної ситуації. Якщо ж вжиті 
заходи не здійснили бажаного результату, то виникає 
стан внутрішньоособистісного конфлікту, що суб'єктив-
но сприймається як стан психологічної безвиході, 
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зупинки, коли потрібна зміна або дій, або якихось 
внутрішніх диспозицій щодо вирішення сформованої 
конфліктної ситуації. 

Можна зробити припущення, що під час внутрішньо-
особистісного конфлікту буде відбуватися порушення 
оптимальної регуляції поведінки та діяльності особис-
тості. У свою чергу, ці порушення повинні відобража-
тись в тих чи інших змінах когнітивних, емоційних, 
поведінкових сферах особистості, а також зміні раніше 
існуючої системи відношень між ними. Необхідно від-
значити, що емоційні стани будь-якого рівня складності 
є відображенням реально існуючих об'єктивних зв'язків 
між мотивами і ціннісними орієнтаціями особистості та 
її конкретної діяльності. Висунуте положення про 
прояви конфлікту в різних сферах особистості підво-
дить нас до питання виділення в них основних критеріїв 
цього стану. 

Вивчаючи когнітивну сферу і, насамперед, розумію-
чи її як сферу свідомості особистості, на наш погляд, 
найбільш важливими критеріями будуть особливості 
образу «Я» особистості та її самооцінки. Найґрунтов-
ніше проблему «образу Я» особистості, особливостей 
самооцінки – як проявів внутрішньоособистісного конф-
лікту було розглянуто в рамках гуманістичної психології. 
Так, згідно з думкою К. Роджерса, ступінь задоволеності 
людини в житті в першу чергу залежить від того, якою 
мірою її досвід, її «Я актуальне» і «Я ідеальне» 
погоджуються між собою. Тому під час виникнення 
конфлікту в особистості з’являється виражена супереч-
ність між цими сторонами «образу Я» індивіда, що і 
можна вважати одним із критеріїв прояву в людини 
цього стану. На нашу думку, здійснене К. Роджерсом 
положення про суперечності між «Я– актуальним» і «Я 
– ідеальним», як прояв конфлікту, відображає важливий 
аспект когнітивної сфери особистості, яка переживає 
цей стан. Через значущість наявних суперечностей 
особистості, неможливість досягнення нею важливих 
цілей відбувається зміна внутрішнього образу, оцінки 
індивідом себе. Ця зміна характеризується, з одного 
боку, більш негативно зумовленою оцінкою наявних в 
індивіда особистісних якостей, що стають внутрішньою 
перешкодою реалізації наявних у нього цілей, а з 
іншого боку – вираженим бажанням мати в ідеалі 
особистісні риси. Такі риси сприяли б самореалізації і 
подоланню наявних труднощів. Тому при переживанні 
особистістю внутрішнього конфлікту, відображенням у 
свідомості цих змін буде виражено різницю між 
образами «Я – актуальне» і «Я – ідеальне», а також 
суперечливість цього образу в цілому [9, с. 32]. 

Під час внутрішньоособистісного конфлікту можна 
спостерігати також зниження самооцінки особистості. 
Як основна складова самосвідомості, самооцінка є 
важливим регулятором її поведінки. Від самооцінки 
залежать взаєморозуміння людини з оточуючими, її 
критичність, вимогливість до себе, ставлення до нев-
дач. Тим самим самооцінка впливає на ефективність 
діяльності людини та на подальший розвиток особис-
тості. Самооцінка тісно пов'язана з рівнем домагань 
людини, тобто ступенем труднощів щодо досягнення 
цілей, які вона формулює для себе. Розходження між 
реальними можливостями людини веде до того, що 
вона починає неправильно себе оцінювати, внаслідок 
чого її поведінка стає неадекватною. 

Внутрішньоособистісний конфлікт відображається в 
емоційній сфері особистості військовослужбовця. 
Критерієм конфлікту в емоційній сфері особистості, 
що переживає цей стан, є перевага в негативно 
спрямованих емоціях. Вони, в свою чергу, є чинником 

інтеграції цілеспрямованих реакцій організму, проце-
сом, що поєднує і спрямовує можливості індивіда 
пристосовуватись до зовнішнього світу, критерієм 
корисності чи шкідливості цієї функціональної діяль-
ності. У внутрішньоособистісному конфлікті дії 
індивіда не дають йому бажаного результату, у цьо-
му стані він не реалізує повною мірою особистісно 
значущі потреби, цілі, що призводить до погіршення 
настрою, переваги негативних емоцій. 

Своєрідність регулюючої функції емоцій полягає у 
відображенні ними співвідношення мотивів і конкретних 
результатів, причому це відображення відбувається в 
безпосередній формі, як переживання. Емоції регулю-
ють діяльність відповідно до особистісного змісту дій і 
результатів. Оскільки ситуація внутрішньоособистісного 
конфлікту для індивіда є значущою, вона викликає 
певні емоційні переживання, а в зв'язку з тим, що в тій 
чи інший ситуації (як ми вже відзначали) особистість не 
досягає бажаного результату, знак емоційних пере-
живань, як правило, є негативним. І.С. Кон так харак-
теризував взаємозв'язок між конфліктною ситуацією й 
емоціями: «...Конфліктна ситуація, яку індивід не може 
вирішити, викликає в нього негативні емоції величезної 
сили, що загрожують його психіці і самому існуванню» 
[10, с. 265]. 

Наявність зниженого настрою, переваги негативних 
емоцій у внутрішньоособистісному конфлікті можна 
характеризувати і завдяки такому поняттю як депресія, 
що має більш широке значення. У психологічному 
словнику термін «депресія» характеризується негатив-
ним емоційним станом, зміною мотиваційної сфери, 
когнітивних уявлень та загальною пасивністю поведін-
ки. Патологічна депресія є одним з основних психіат-
ричних синдромів. Проте, депресія може виникнути й у 
психічно здорових людей як результат переживання 
значущих для них несприятливих подій, невдач у реа-
лізації особистісно значущих цілей. Депресія у 
психічно здорових людей одержала назву «функці-
ональний стан депресії» [11]. Суть депресії полягає в 
тому, що людина усвідомлює несприятливий психо-
логічний вплив, у неї погіршується настрій, вона 
відчуває почуття своєї неповноцінності, принижує, 
сварить себе, шукає в собі різні недоліки. Усе це 
супроводжується порушеннями сну, апетиту та ін. Але 
в будь-якому випадку на перший план виходить стійке 
зниження настрою, що залежить від ситуації. 

Наші дослідження демонструють, що депресивні 
реакції у військовослужбовців виникають тоді, коли 
звичні форми адаптивних реакцій чи захисних механіз-
мів не спрацьовують. Основні ознаки депресивної 
особистості військовослужбовця виявляються в його 
уразливості «Я», у результаті чого єдиним надійним 
способом захисту від життєвих стресів, втрат і 
розчарувань виявляється «депресивна в'язниця». 
Виникнення депресії є сигналом, що сформований 
стиль емоційного реагування, який включає витіснення, 
проекцію, формування реакції, виявився неефективним. 

Крім того, для індивідів, що знаходяться в стані 
внутрішньоособистісного конфлікту, характерною є так 
звана «когнітивна тріада депресії», яка охоплює 
негативні почуття, які стосуються оцінки «Я». Цю тріаду 
складають: низька самооцінка, почуття меншовартості у 
тих чи інших сферах психологічного функціонування; 
компонент атрибутивного каузального стилю, що є 
підсумком у самозвинуваченні та самокритиці; втрата 
віри в себе, очікування негативного [12].  

Усі ці ознаки тією чи іншою мірою є характерними 
для військовослужбовців, що знаходяться в стані 
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внутрішньоособистісного конфлікту, хоча виразність і 
глибина функціонального депресивного стану в них 
індивідуально є різними. Результати наших спосте-
режень також дали змогу виявити, що інтенсивність і 
можливість появи депресивного стану в людини зале-
жить від двох основних чинників: по-перше, від виду 
конфлікту, а по-друге, від індивідуальних особливостей 
особистості, що переживає конфлікт. 

Слід зазначити, що стан внутрішньоособистісного 
конфлікту відображається й у поведінковій сфері осо-
бистості. Найбільш характерними критеріями внут-
рішньоособистісного конфлікту в поведінковій сфері 
є насамперед зниження якості та інтенсивності 
спілкування, зниження об'єктивних показників служ-
бової діяльності і суб'єктивного задоволення від 
контактів з людьми. 

Для військовослужбовців, що знаходяться в стані 
внутрішньоособистісного конфлікту, характерним є 
порушення мотиву аффіліації, який дослідники харак-
теризують як: прагнення формувати дружні відносини 
і мати прихильність; радіти іншим людям і жити 
разом з ними; співпрацювати і спілкуватися з ними; 
любити; приєднуватися до груп. Метою мотиву 
аффіліації є взаємний і довірчий зв'язок, де кожен з 
індивідів приймає партнера, по-товариськи підтримує 
і симпатизує йому.  

Аналізуючи дієвий аспект поведінки особистості, що 
знаходиться в стані внутрішньоособистісного конфлікту, 
ми вважаємо, що для військовослужбовців буде харак-
терним зниження об'єктивних показників професійної 
діяльності. Як правило, у військовослужбовців у стані 
внутрішньоособистісного конфлікту можна спостерігати 
зниження мотивації до виконання професійних завдань, 
вони більш орієнтовані на свої внутрішні проблеми, і 
тому, як правило, виявляють менше ініціативи, у них 
погіршується ставлення до виконання службових обо-
в'язків. Однак суб'єктивне ставлення цих військовослуж-
бовців до зниження показників діяльності, в залежності 
від виду конфлікту й особливостей особистості, є різним. 
Для одних це стає додатковим джерелом негативних 
емоцій, переживань, інші ж ставляться індиферентно, 
зосереджуючись лише на своїх внутрішніх проблемах. 

Крім зазначених критеріїв доцільно виокремлювати 
ще й інтегрований критерій конфлікту, що виражається 
в порушенні нормального механізму адаптації особис-
тості. Система психологічної адаптації людини знахо-
диться в постійній готовності до виконання властивих їй 
функцій. Якщо здійснюється нормальне функціонуван-
ня цієї системи, то це дозволяє людині не тільки 
підтримувати рівновагу усередині себе, між собою і 
середовищем, але і здійснювати вибір оптимальних дій 
для досягнення своїх цілей. Проте, як ми вже зазначали 
вище, під час внутрішньоособистісного конфлікту 
особистість відчуває труднощі щодо досягнення своїх 
цілей, створення оптимального психологічного захисту 
від впливу несприятливих факторів середовища, щодо 
досягнення внутрішньої узгодженості. Отже, в умовах 
конфлікту відбувається тимчасове порушення нормаль-
ного функціонування системи психологічної адаптації. 
Ці порушення під час внутрішньоособистісного конф-
лікту будуть виявлятися як на різних рівнях системи 
адаптації, так і у системі в цілому. 

Особливості, що розвивалися, впливали на життя 
особистості і проявлялися в особливостях характеру, 
емоційно-вольових якостях, мотиваційно-ціннісних орі-
єнтаціях особистості, у її досвіді – все це створює той чи 
інший ступінь здатності людини реагувати на можливі 
труднощі, утворює основу адаптації до несприятливих 

психологічних чинників, дозволяє активно і цілеспря-
мовано їх змінювати. У внутрішньоособистісному конф-
лікті відбувається нищення процесу вибору найбільш 
оптимального шляху з подолання чи виходу із склад-
ного становища, можливості адекватної і цілеспрямо-
ваної зміни несприятливих чинників, що впливають на 
особистість. Це зумовлено тим, що під час внутрішньо-
особистісного конфлікту протиріччя охоплюють основні 
особистісно важливі, змістовно утворюючи аспекти 
індивіда, які відіграють особливу роль у виробленні 
найбільш оптимальної програми досягнення важливих 
для особистості цілей. 

Порушення процесів взаємодії особистості із середо-
вищем, в цілому системи адаптації позначають в 
українській і зарубіжній науковій літературі терміном 
«дезадаптація». Цей термін трактується і як «процес, що 
відбувається поза патологією і пов'язаний з відвиканням 
від одних звичних умов і пристосуванням до інших», і як 
«порушення, які виявляються при акцентуаціях харак-
теру чи під впливом психогенів», і як «стан, що виникає 
при невротичних порушеннях, невротичних реакціях» 
[11]. У психології найбільш часто термін «дезадаптація» 
розглядають поза патологією, розуміючи під ним, насам-
перед, зворотні, тимчасові порушення ефективності 
процесу взаємодії особистості із середовищем. У схема-
тичному вигляді процес дезадаптації розгортається за 
принципом «замкнутого кола», де пусковим механізмом 
є, як правило, різка зміна умов життя, наявність психо-
травмуючої ситуації. Крім того, чимале значення мають і 
ті особливості в індивідуальному розвитку людини, які не 
дозволяють їй виробити адекватні умови і форми 
поведінки та діяльності, тобто критерієм внутрішньо-
особистісного конфлікту можна вважати порушення 
системи нормальної адаптаційної взаємодії особистості 
із середовищем, які можна розуміти і як тимчасову 
дезадаптацію особистості. 

Виcнoвки з цього дослідження. Таким чином, для 
послідовного вивчення внутрішньоособистісних конф-
ліктів нами виокремлено такі характерні для них ознаки 
або маркери: 

у когнітивній сфері – пізнавальні процеси: неуваж-
ність; зниження самооцінки; внутрішня розбіжність між 
образами, «Я – ідеальне» і «Я – реальне», «хочу» і 
«можу», «потрібно» і «можу»; 

в емоційній сфері – перевага негативних психічних 
станів: астенічний настрій; тривожність; напруга; апатія; 
агресія; 

у поведінковій сфері – прояви поведінкових реакцій: 
зниження інтенсивності й ефективності комунікативних 
зв’язків; зниження результативності службової діяль-
ності; намагання усамітнитися (уникнення міжособис-
тісних контактів). 

Пeрcпeктиви пoдaльшиx дocлiджeнь –досліджен-
ня внутрішніх протиріч особистості та динаміки їхнього 
перетворення на конфлікт; розробка та наукове обґрун-
тування психологічної моделі внутрішньоособистісного 
конфлікту; взаємозв’язок внутрішньоособистісних і 
міжособистісних конфліктів. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 
ПРИ ПЕРЕЖИВАНИИ НИМ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА 

 
В cтaтьe излaгaютcя рeзультaты теоретического иccлeдoвaния сущности внутриличностного конфликта и определены 

поведенческие маркеры личности военнослужащего при переживании ним указанного психологического феномена. Состояние 
внутриличностного конфликта возникает в случае, если обстоятельства жизни требуют от индивида таких действий и условий, 
которые находятся на пределе его адаптивных возможностей или превышают их. В основе внутриличностного конфликта лежит 
личностно значимое противоречие между разными потребностями, мотивами, целями индивида, которое отображается в 
когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах личности. Характерными признаками проявления внутриличностного 
конфликта у военнослужащего в когнитивной сфере есть невнимательность, снижение самооценки, внутреннее расхождение между 
образами «Я – идеальное» и «Я – реальное», «хочу» и «могу», «необходимо» и «могу»; в эмоциональной сфере – преобладание 
негативных психических состояний, а именно: астенического настроения, тревожности, напряжения, апатии и агрессии; в 
поведенческой сфере – снижение результативности служебной деятельности, снижении интенсивности и эффективности 
коммуникативных связей, а также попытки уединения и избегания межличностных контактов.  

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, внутриличностное противоречие, поведенческие маркеры, военнослужащие. 
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BEHAVIOURAL MARKERS OF THE SERVICEMAN PERSONALITY 
IN COURSE OF INTRAPERSONAL CONFLICT 

 
The article presents the results of the theoretical research of the nature of an intrapersonal conflict and defines the behavioral markers of the 

military servant, when he experiences this psychological phenomenon. The state of an intrapersonal conflict arises in the event that the 
circumstances of life require the individual to take such actions and conditions that are at the limit of his adaptive capabilities or exceed them. At 
the heart of an intrapersonal conflict is a personally significant contradiction between different needs, motives, and goals of the individual, which is 
displayed in the cognitive, emotional and behavioral spheres of the individual. Characteristic signs of the manifestation of an intrapersonal conflict 
in a military servant in the cognitive sphere are in attention, a decrease in self-esteem, an internal discrepancy between the images "I am the ideal" 
and "I am real", "I want" and "I can", "necessary" and "I can"; In the emotional sphere – the prevalence of negative mental states, namely asthenic 
mood, anxiety, tension, apathy and aggression; in the behavioral sphere - a decrease in the performance of professional activity, a decrease in the 
intensity and effectiveness of communication links, as well as attempts at seclusion and avoidance of interpersonal contacts. 

Key words: intrapersonal conflict, intrapersonal contradiction, behavioral markers, military servant. 
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СТРУКТУРА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 
У статті  автор розглядає сутність та структуру морально-психологічного стану особового складу військових 

підрозділів в умовах виконання завдань за призначенням в особливий період. 
Ключові слова: структура, морально-психологічний стан військ, чинник, особовий склад, особливий період. 

 
Постановка проблеми. В умовах проведення 

Антитерористичної операції (АТО) однією з найважли-
віших проблем здійснення ефективного управління 
військами, підтримання їхньої боєздатності на рівні, 
необхідному для якісного виконання бойових завдань, 
є проблема оцінки, прогнозування та формування 
марально-психологічного стану особового складу, 
який бере безпосередньо участь у бойових діях на 
території Донецької та Луганської областей. Без 
реальної оцінки морально-психологічного стану (МПС) 
військ у бойових умовах не можна успішно управляти 

духовними і соціальними процесами в бойовій 
діяльності військових підрозділів, переходити до нових 
якісних параметрів в їхній діяльності, досягати 
моральної переваги над супротивником і обстановкою, 
прогнозувати ймовірні наслідки військових дій, 
грамотно організовувати та здійснювати аварійно-
рятувальні та інших невідкладні роботи тощо. Тому, 
системне розуміння сутності морально-психологічного 
стану особового складу військ, визначення змісту його 
складників є надзвичайно актуальним науково-
прикладним завданням. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незва-
жаючи на те, що вивчення цього феномену має давню 
історію: в науковій літературі воно зустрічається як 
поняття «бойовий дух», «моральний дух», «моральний 
стан», «духовний фактор» тощо, а сьогодні його озна-
чають як «морально-психологічний стан військ», за роки 
незалежності України йому приділялося недостатньо 
уваги. Дослідження морально-психологічного стану та 
його оцінки у військових колективах здійснювали: 
В. Зеленський, С. Скочиляс, Ю. Московчук, П. Криво-
ручко, М. Варій, О. Іллюк, О. Хміляр. Проблеми морально-
психологічного забезпечення службово-бойової діяль-
ності Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ 
України вивчав В. Говоруха, В. Лефтеров. Вивченням 
морально-психологічного стану особового складу під-
розділів прикордонних військ та вплив його на якість 
виконання завдань з охорони державного кордону зай-
мався В. Журавльов. Вплив морально-психологічного 
стану на якість професійно-екстремальної підготовки до 
діяльності у надзвичайних ситуаціях досліджували В. 
Алещенко, Є. Потапчук, О. Сафін та ін. [6]. 

Загалом, в більшості проаналізованих нами праць 
розглядається явище морально-психологічного стану 
військових підрозділів, його складники та його вплив на 
якість і ефективність виконання ними завдань за при-
значенням, проте, на цей момент жодна методика 
оцінки зазначеного явища офіційно не визначена 
нормативною, тобто обов’язковою для використання у 
військах. До недавнього часу, з метою оцінки морально-
психологічного стану, в підрозділах Збройних Сил Укра-
їни використовувалася «Інструкція про порядок оцінки 
морально-психологічного стану особового складу в 
Міністерстві оборони України та Збройних Силах 
України» від 21.05.2013 року № 335, яка на цей момент 
втратила чинність (наказ МОУ від 15.03.2016 №155) та 
перебуває на доопрацюванні. 

Мета статті полягає в уточненні сутності та визна-
ченні структури морально-психологічного стану особо-
вого складу військових підрозділів в умовах виконання 
завдань за призначенням в особливий період. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні існує понад 20 визначень поняття МПС. 
Проте, враховуючи специфічність умов виконання бойо-
вих завдань у зоні проведення АТО, які згідно з чинним 
законодавством (Закон України від 06.12.91 №1932-ХІІ 
«Про оборону України», Закон України від 21.10.93 
№3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілі-
заційну готовність» тощо) визначається як особливий 
період, під поняттям морально-психологічний стан 
особового складу будемо розуміти як ситуаційний, 
відносно стійкий і обмежений за часом стан психоло-
гічної налаштованості (мотиваційної готовності) військо-
вослужбовців і військових колективів та їхньої потен-
ційної спроможності (психологічні, соціальні, матеріаль-
ні ресурси) виконувати завдання за призначенням в 
умовах особливого періоду. 

Отже, МПС розглядається як ситуаційний (той, що 
залежить від зовнішніх умов і змісту конкретного бойо-
вого завдання), динамічний (здатний до змін під 
впливом екстремальних чинників бойової діяльності), 
обмежений за часом (будь-який психічний стан характе-
ризується відносною стійкістю у часі, після чого він 
переходить у інший психічний стан і змінює свої харак-
теристики) соціально-психологічний феномен, що скла-
дається з двох структурних елементів: мотиваційної 
готовності (МГ) та військово-професійної компе-
тентності (ВПК) (рис.1.1.). 

Під мотиваційною готовністю розуміється система 
стійких мотиваційних утворень: диспозицій (мотивів), 
потреб, цілей, інтересів, цінностей, рівня домагань, які 
актуалізуються в тих, чи інших умовах бойової обста-
новки, сприяють формуванню відповідних станів психі-
ки військовослужбовців і психології військових колек-
тивів і виконують спонукальну і регулятивну функцію 
їхньої бойової активності. Тобто, мотиваційна готов-
ність є відображенням стійкої системи мотивації війсь-
ковослужбовців і військових колективів, яка актуалі-
зується в умовах виконання підрозділом конкретного 
бойового завдання. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Чинники формування морально-психологічного стану особового складу в умовах бойової діяльності 
 
Говорячи про мотиваційну сферу, погоджуємося з 

думкою М. Дьяченка щодо існування трьох груп мотивів 
бойової діяльності військовослужбовців [3]: 

широкі соціальні мотиви: любов до Батьківщини, 
ненависть до ворога, почуття військового обов’язку, 
вірність Військовій присязі тощо; 

колективно-групові: почуття бойового товариства, 
групові традиції, страх втратити повагу товаришів по 
службі тощо; 

індивідуально-особистісні: бажання відзначитися, 
отримати нагороду; почуття помсти; прагнення отрима-
ти матеріальну винагороду, пільги; бажання уникнути 

ВІЙСЬКОВО- 
ПРОФЕСІЙНИЙ 

 
МОТИВАЦІЙНИЙ 

ОБ’ЄКТИВНІ 
ЧИННИКИ

МПС 



ISSN 1728-2217                          ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ. 2(37)/2017 ~ 41 ~ 
 

 

покарання за невиконання норм та вимог Конституції 
України та інших законів України тощо. 

Також, особливо значуще місце в мотиваційній струк-
турі військовослужбовців посідає феномен смислу. В 
науковій літературі особистісний смисл розглядається 
як таке вибіркове суб’єктивне ставлення особистості до 
об’єктів, дії або події реальності, які наділяються 
підвищеною значущістю для неї, заради яких вона 
розгортає діяльність, приймає рішення, здійснює вчинки 
[5]. Тобто, смисли є найвищими регуляторами бойової 
діяльності військовослужбовців і проявляються в оцінці 
події, що відбуваються в соціально-політичному та 
економічному житті країн, в особистому ставленні до 
політики держави, управлінських рішень та дій керів-
ного складу, у ставленні до кожної конкретної бойової 
ситуації тощо. 

На підтвердження цієї тези, загальновідомим є факт 
поширеності в сучасному суспільстві почуття втрати 
смислу життя, прямим наслідком якого є зростання 
числа самогубств, наркоманії, насильства і різноманіт-
них психічних захворювань. 

Наступним елементом МПС особового складу 
виступає військово-професійна компетентність, яка 
розуміється як певний рівень, ступінь, якісний 
і результативний показник сформованості військово-
професійних знань, навичок та уміння їх реалізувати у 
бойовій діяльності, досягаючи певних результатів цієї 
діяльності [2]. Військово-професійна компетентність осо-
бового складу виступає результатом військово-про-
фесійної і психологічної підготовки (рівень військово-
технічних знань, ступінь оволодіння військовою спе-
ціальністю, володіння способами виконання професій-
них дій тощо), дотримання норм військової дисципліни 
(точність і якість виконання бойових наказів, дотри-
мання вимог Військових статутів та інших законів 
України тощо) та побудови конструктивних взаємовід-
носин (з командирами, підлеглими, товаришами, місце-
вим населенням та іншими). 

Оскільки, МПС особового складу розглядається як 
ситуаційне соціально-психологічне явище, в цьому 
контексті доречно буде розглянути поняття ситуації. В 
літературі бойова ситуація розуміється як найменша, 
неподільна, системно організована частина бойової 
діяльності, в якій проявляються всі її основні елементи 
в цілісному взаємозв’язку: соціально-політичні, групові 
умови; професійна підготовленість, психологічна готов-
ність особового складу; характер завдань, що викону-
ються; природно-кліматичні і часові умови їхнього 
виконання [1, с. 51–56]. Тобто, іншими словами, вона є 
інтегральною характеристикою відповідності можливос-
тей військових підрозділів характеру завдань, що 
потребують вирішення в конкретних умовах виконання 
бойової діяльності.  

Тому, поряд із розглядом спонукальних та реаліза-
ційних елементів доцільно розглянути зовнішні чинники 
або умови виконання бойових завдань, під впливом яких 
формується МПС особового складу. До їх складу на-
лежать: соціально-політичні; організаційно-управлінські; 

оперативно-тактичні (бойові); матеріально-технічні; при-
родно-географічні та часові. 

До основних соціально-політичних чинників, що 
впливають у бойовій обстановці, слід віднести такі: 
характер війни і її підтримка місцевим населенням; 
ставленням суспільства до Збройних Сил; спрямова-
ність публікацій ЗМІ; статус військовослужбовців та 
учасників бойових дій. 

До організаційно-управлінських належать: якість 
управління підрозділом, рівень вимогливості і організа-
торських здібностей командирів, (начальників). 

До оперативно-тактичних (бойових) факторів 
належать: напруженість, динамічність, інтенсивність 
бойових дій; наявність і якість інженерного обладнан-
ня; активність підтримки і ступінь взаємодії з іншими 
підрозділами, частинами; успішність бойових дій, 
рівень втрат; інтенсивність інформаційно-психологіч-
ного впливу, відповідність бойової техніки і зброї 
завданням бойової діяльності. 

До матеріально-технічного фактору належать всі 
види технічного і тилового забезпечення військово-
службовців та ступінь ергономічності техніки і зброї. 

Не можна забувати про природно-географічний і 
часовий чинники (стан природно-географічних і кліма-
тичних умов; пору року, доби; тривалість перебування в 
екстремальній для життя і здоров’я обстановці) [4]. 

Висновки з цього дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Таким чином, нами проаналі-
зовано сутність, виведено структуру та розглянуто 
чинники формування МПС особового складу під час 
виконання завдань за призначенням в умовах особ-
ливого періоду. Результати статті можуть бути вико-
ристані відповідними фахівцями для розроблення 
стандартизованих методик, анкет, опитувальників з 
оцінки та прогнозування МПС особового складу під час 
виконання завдань за призначенням. 
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ДИФEРEНЦIАЛЬНO-ПCИXOЛOГIЧНI OCOБЛИВOCТI КOМБAТAНТIВ 
ДO I ПICЛЯ ПOВEРНEННЯ IЗ ЗOНИ AНТИТEРOРИCТИЧНOЇ OПEРAЦIЇ 

 
У cтaттi виклaдeнo рeзультaти aнaлiзу дифeрeнцiальнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй кoмбaтaнтiв дo i пicля 

пoвeрнeння iз зoни aнтитeрoриcтичнoї oпeрaцiї. Зaзнaчaєтьcя вивчeння пoкaзникiв пcиxiчнoї ригiднocтi i вивчeння її у 
динaмiцi в cтруктурi ocoбиcтocтi вiйcькoвocлужбoвцiв, щo пeрeнecли бoйoвий cтрec, дaє мoжливicть прoвoдити 
дифeрeнцiювaння відносно кaдрoвoго вiдбoру, a тaкoж вiдcлiдкoвувaти динaмiку пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo 
рoзлaду в рeaбiлiтaцiйнiй рoбoтi. 

Ключoвi cлoвa: дифeрeнцiaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi, кoмбaтaнт, aнтитeрoриcтичнa oпeрaцiя. 
 
Пocтaнoвкa прoблeми. Знaчнe зрocтaння eкcтрe-

мaльнo-пcиxoлoгiчниx cитуaцiй в eпoxу глoбaльнoї вiй-
cькoвo-пoлiтичнoї турбулeнтнocтi призвoдять дo виник-
нeння бaгaтьox прoблeм, щo уcклaднюють життя 
людeй, рoблячи їx нe лишe oчeвидцями, a й бeзпoce-
рeднiми учacникaми cуcпiльнo-icтoричниx i coцiaльнo-
eкoнoмiчниx пoтряciнь. Пoдiбнi cитуaцiї xaрaктeризу-
ютьcя cуттєвим впливoм нa пcиxiку людини aгрecивниx 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx чинникiв, викликaючи cтiйкe 
пcиxiчнe пeрeнaпружeння, пcиxoлoгiчнi нacлiдки якoгo 
вирaжaютьcя у прoявi прoлoнгoвaниx пcиxoлoгiчниx aбo 
вiдcтрoчeниx рeaкцiй нa coцiaльнi cитуaцiї, пoв'язaнi з 
ceрйoзнoю зaгрoзoю життю, здoрoв'ю aбo coцiaльнoму 
блaгoпoлуччю. Тoму дocлiджeння пcиxoлoгiчниx нacлiд-
кiв тaкиx нeгaтивниx явищ мaє прaктичнe знaчeння. 

Oкрeмe мicцe у циx дocлiджeнняx пociдaє прoблeмa 
ocoбиcтicниx чинникiв, щo дeтeрмiнують прoцec трaв-
мaтизaцiї i пocттрaвмaтичнoї aдaптaцiї людини. Для 
Укрaїни ця нaукoвo-приклaднa прoблeмa є нaдзвичaйнo 
aктуaльнoю у кoнтeкcтi рociйcькoї aгрeciї нa cxoдi 
Укрaїни, прoвeдeння тaм дeржaвoю aнтитeрoриcтичнoї 
oпeрaцiї, у якiй взялo учacть пoнaд 300 000 дoбрoвoль-
цiв, мoбiлiзoвaниx i кoнтрaктникiв. У тoй жe чac, нeдo-
cтaтня вивчeнicть рoлi пcиxiчнoї ригiднocтi у фoрмувaннi 
i рoзвитку пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду oб-
мeжує мoжливicть йoгo дiaгнocтики, прoгнoзу, динaмiки, a 
тaкoж oцiнки прoгнoзу eфeктивнocтi рeaбiлiтaцiї ociб, якi 
брaли учacть у бoйoвиx дiяx у зoнi AТO. Cпрaвa у тoму, 
щo люди з пocттрaвмaтичним cтрecoвим рoзлaдoм – цe 
тi, кoму чacтiшe в cилу cлужбoвиx oбoв'язкiв, iнoдi у 
кoрoткi тeрмiни, дoвoдитьcя кiлькa рaзiв змiнювaти oбрaз 
звичнoгo життя нa eкcтрeмaльний – в умoвax бoйoвиx дiй 
i знoву пoвeртaтиcя дo умoв мирнoгo життя. Уcпiшнo 
cпрaвлятиcя з нeoбxiднicтю пeрeзaвaнтaжeння мoжуть 
люди, щo вoлoдiють пeвними ocoбиcтicними рecурcaми. 
Вищeзaзнaчeним i визнaчaєтьcя aктуaльнicть aнaлiзу 
уявлeнь прo рoль пcиxiчнoї ригiднocтi у рoзвитку 
пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду ceрeд кoмбaтaн-
тiв, пcиxoлoгiчний cтaн якиx рoзглянутo у динaмiцi: дo i 
пicля пoвeрнeння iз зoни бoйoвиx дiй. 

Aнaлiз ocтaннix дocлiджeнь тa публiкaцiй. 
Дoвoдитьcя кoнcтaтувaти, щo у рaдянcькiй, пocтрa-
дянcькiй тa укрaїнcькiй пcиxoлoгiї тeмa пcиxiчнoї 
ригiднocтi при гocтриx cтрecoвиx cтaнax нe знaйшлa 
нaлeжнoгo вiдoбрaжeння, xoчa oкрeмi її прoяви, 

нaприклaд, при нeрвoвo-пcиxiчниx зaxвoрювaнняx, 
нeврoзax, пcиxoпaтiяx, чeрeпнo-мoзкoвiй трaвмi, 
cудинниx тa iнфeкцiйнo-тoкcичниx зaxвoрювaнняx, в 
cиcтeмi eмoцiйниx пeрeживaнь прoфeciйниx cпoрт-
cмeнiв з кульoвoї cтрiльби oпиcaнi (Ю.П. Бoгoмoлoв, 
М.М. Вacилeвcький, В.П. Cкaрбникiв, Р.В. Зaлeвcь-
кий, Д.C. Шaрiпoвa тa iн.). 

Мeтa cтaттi – aнaлiз дифeрeнцiaльнo-пcиxoлoгiчниx 
ocoбливocтeй кoмбaтaнтiв дo i пicля пoвeрнeння iз зoни 
aнтитeрoриcтичнoї oпeрaцiї. 

Виклaдeння ocнoвнoгo мaтeрiaлу дocлiджeння з 
oбґрунтувaнням oтримaниx рeзультaтiв. Oпиcaнo 
пoкaзники пcиxoлoгiчнoгo cтaну прaцiвникiв нa 3 eтaпax 
дocлiджeння мeтoдикaми – CМДO (зa рeдaкцiєю Л.М. 
Coбчик), oпитувaльник Р.В. Зaлeвcькoгo - ТOРЗ нa 
дocлiджeння ригiднocтi, oпитувaльник Cпiлбeргeрa-
Xaнiнa (тaбл. 1) [1-2 тa iн.]. Нa I eтaпi вивчeння i зicтaв-
лeння мeтoдaми CМДO, ТOРЗ, Cпiлбeргeрa-Xaнiнa 
дoзвoлилo виявити низку пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй 
вiйcькoвocлужбoвцiв, щo нaдxoдять нa cлужбу дo бoйo-
вoгo пiдрoздiлу. У пcиxoлoгiчнiй cтруктурi ocoбиcтocтi 
мoжнa вiдзнaчити тaкi ocoбливocтi: aктивнa життєвa 
пoзицiя, прaгнeння рeaлiзувaти cвoї плaни, пeрeвa-
жaння життєлюбниx мoтивiв, рaзoм з тим нeдocтaтня 
критичнicть дo влacниx нeдoлiкiв i пoмилoк. Зa цими 
мeтoдики ТOРЗ мoжнa вiдзнaчити, щo ceрeднiй пoкaз-
ник прeмoрбiднoї ригiднocтi (ПМР) є дeщo зaвищeним. 
ПМР дocтaтньo cильнo пeрeвищує нoрмaтивний 58,9 – 
прoти 33,9. Виcoкi пoкaзники зa цiєю шкaлoю cвiдчaть 
прo тe, щo oбcтeжувaний вжe у пiдлiткoвoму тa юнaць-
кoму вiкoвиx пeрioдax вiдчувaв труднoщi при змiнi чoгo-
нeбудь у cвoєму життi. Зaзвичaй oбcтeжувaнi рoзпoвi-
дaють прo якicь труднoщi дитячoгo пeрioду: cклaднa 
aдaптaцiя у шкiльний пeрioд, нecприйняття чoгo-нeбудь 
нoвoгo, кoнфлiктнicть з oднoлiткaми i вчитeлями у нoвiй 
coцiaльнiй рoлi. Звeртaють нa ceбe увaгу виcoкi пoкaз-
ники ПМР, виявлeнi мeтoдикoю ТOРЗ нa eтaпi нaдxo-
джeння дo бoйoвoгo пiдрoздiлу, кoли виявлeнo пiдви-
щeння i зa 6-ю шкaлoю у тecтi CМДO. В oкрeмиx 
випaдкax цi пoкaзники дocягaють 95-98 Т-бaлiв при 
ceрeднiй нoрмi 60 Т-бaлiв. Тaкi пoкaзники пcиxiчнoї 
ригiднocтi як РCO, CР, УР – ceрeднi, тoбтo у мeжax 
нoрми. В пoдaльшoму дocлiджeннi ми вiдcтeжувaли 
рoль пcиxiчнoї ригiднocтi у фoрмувaннi пocттрaвмaтич-
нoгo cтрecoвoгo рoзлaду, нa цьoму eтaпi oбcтeжeниx 
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булo рoзпoдiлeнo нa 4 групи за cтупeнeм ригiднocтi: 
низькoригiднi, пoмiрнo ригiднi, виcoкoригiднi, нaдмiрнo 
ригiднi. Тaк, нa цьoму eтaпi зa дaними шкaли CКР 350 
ociб рoзпoдiлилиcя тaким чинoм: низькoригiднi – 7%, 
пoмiрнo ригiднi – 19%, виcoкoригiднi – 59%, нaдмiрнo 
ригiднi – 15%. Пoкaзники ocoбиcтicнoї тa cитуaтивнoї 
тривoжнocтi за мeтoдикoю Cпiлбeргeрa-Xaнiнa нa I 
eтaпi зaлишaлиcя у мeжax нoрми. 

Нa II eтaпi дocлiджeння вжe мoжнa зaзнaчити тaкi 
пoкaзники, як: iмпульcивнicть, тривoжнicть, нeрвoзнicть, 
aгрecивнicть, eмoцiйнo-вoльoвa нeдocтaтнicть. Зa шкa-
лoю гіпeртимнocти у тecтi CМДO вiдзнaчaєтьcя динa-
мiкa, cпocтeрiгaєтьcя збiльшeння зa шкaлoю ригiднocтi, 
пiдвищeння нeврoтичнoї трiaди. Пoкaзники зa 9-ю 
шкaлoю дocягaють 84,8 Т-бaлiв. Пiк зa 6-ю шкaлoю у 
тecтi CМДO кoрeлюєтьcя з пiдвищeнням CКР i ПМР 
тecту ТOРЗ. У тecтi ТOРЗ вiдмiчeнo пiдвищeння тaкиx 
пoкaзникiв, як нacтaнoвнa ригiднicть i cимптoмoкoм-
плeкc ригiднocтi. Цe ocoбиcтicний рiвeнь прoявiв 
пcиxiчнoї ригiднocтi, вирaжeний у пoзицiяx нa прийняття 
– нeприйняття нoвoгo, гoтoвнocтi дo функцioнувaння у 
нoвiй eкcтрeмaльнiй oбcтaнoвцi. Нa цьoму eтaпi вeликa 
увaгa придiляєтьcя рoзмoвi з вiйcькoвocлужбoвцeм: 
виявляєтьcя йoгo нacтрiй, чac пoїздки у вiдряджeння, 
врaxoвуєтьcя йoгo пoпeрeднiй бoйoвий дocвiд, учacть в 
iншиx вiдряджeнняx, дaнi тecтувaння. Дo змiн, щo 
нacтoрoжують при тecтувaннi, мoжнa вiднecти тaкi: 

пiдвищeння прoфiлю CМДO пoнaд 80 Т-бaлiв i 
знижeння нижчe 35 Т-бaлiв; 

вирaжeний пiдйoм шкaл нeврoтичнoї трiaди (1, 2, 3) 
пo вiднoшeнню дo ceрeдньoї лiнiї прoфiлю aбo нaявнicть 
кoнвeрciйнoї п'ятiрки пoнaд 50 Т-бaлiв; 

пiдйoм зa 2-ю, 7-ю, 8-ю шкaлaми вищe 70 Т-бaлiв з 
низьким пoкaзникoм зa шкaлoю К; 

виcoкi 2-гa i 4-тa шкaли при низькoму пoкaзнику зa 9-
ю шкaлoю; 

пiдйoм 4-ї, 6-ї, 8-ї шкaл пoнaд 70 Т-бaлiв, як iзoльo-
вaнo, тaк i у будь-якoму пoєднaннi, ocoбливo при низькo 
рoзтaшoвaнiй 7-й шкaлi; 

плaтo, утвoрeнe 7-ю i 8-ю шкaлaми нa рiвнi 70 Т-
бaлiв i вищe; 

нeдocтoвiрнi рeзультaти зa CМДO, якi cвiдчaть прo 
приxoвувaння прoблeм, нeгaтивнi риcи xaрaктeру, 
диcимуляцiї; 

виcoкi пoкaзники тривoжнocтi зa тecтoм Cпiлбeр-
гeрa-Xaнiнa; 

вирaжeнi пiдвищeння пoкaзникiв пcиxiчнoї ригiднocтi, 
ocoбливo ПМР, CКР, CР, РCO. 

У нaшoму мaтeрiaлi зa дaними CМДO, ТOРЗ, 
шкaли тривoжнocтi Cпiлбeргa-Xaнiнa в пeрioд дo 
вiдпрaвки дo зoни AТO чacтинa вiйcькoвocлужбoвцiв 
вжe мaла виcoкi пoкaзники, щo cвiдчить прo cтaн 
cтрecу. Тaкoж змiнилacя прeдcтaвлeнicть зa cтупe-
нeм вирaжeнocтi ригiднocтi. Зa шкaлoю CКР уci 350 
ociб рoздiлилиcя нa групи тaким чинoм: низькa 
ригiднicть – 3%, пoмiрнo ригiднi – 9%, виcoкoригiднi – 
68%, нaдмiрнo ригiднi – 21%. У чacтинi пiдвищилacя 
ригідність дo 140–150 у нeвeликoї кiлькocтi вiйcь-
кoвocлужбoвцiв (7,9%), a дo 180 пiдвищeння нe 
вiдзнaчeнo. Нa цьoму eтaпi змiнилacя прeдcтaвлe-
нicть зa cтупeнeм вирaжeнocтi ригiднocтi. Зa шкaлoю 
CКР уci 350 ociб прeдcтaвлeнo тaким чинoм: низькo 
ригiднi – 5%, пoмiрнo ригiднi – 13%, виcoкoригiднi – 
61%, нaдмiрнo ригiднi – 21%.  

 

Тaбл. 1.  

Пoкaзники пcиxoлoгiчнoгo cтaну вiйcькoвocлужбoвцiв нa eтaпax дocлiджeння 

Eтaпи дocлiджeння 
Мeтoдики, 
шкaли при нaдxoджeннi у 

бoйoвий пiдрoздiл 
пeрeд пoїздкoю в зoну AТO пicля пoвeрнeння із зoни AТO 

CМДO 

L 48,8 47,1 47,7 
F 47,8 47,1 46,8 
K 63,4 67,7 67,0 
1 52,2 50,2 63,2 
2 41,9 52,6 57,7 
3 51,8 54,1 68,0 
4 53,5 52,6 56,9 
5 40,1 41,4 42,6 
6 53,8 62,2 65,2 
7 59,8 45,9 46,4 
8 63,9 48,0 65,3 
9 69,9 75,5 84,8 
0 43,9 43,6 43,7 

ТOР3 

CКР 149 153 189 
AР 24 31 54 
УР 24 36 56 
CР 23 44 59 
РCO 15 17 24 
ПMP 39 59 81 

Тривoжнicть 

ocoбиcтicнa 28 31 62 

cитуaтивнa 47 53 30 
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Тaбл. 2.  

Динaмiкa пcиxiчнoї ригiднocтi зa шкaлoю CКР при нaдxoджeннi дo пiдрoздiлу пeрeд пoїздкoю в зoну AТO (у %) 

Вирaжeнicть ригiднocтi 
зa шкaлoю CКР 

При нaдxoджeннi у бoйoвий пiдрoздiл Пeрeд пoїздкoю в зoну AТO 

Низькo ригiднi 7 5 

Пoмiрнo ригiднi 19 13 

Виcoкo ригiднi 59 61 

Нaдмiрнo ригiднi 15 21 
   

 
Із тaблицi 2 дoбрe виднo, як змiнилacя прeдcтaв-

лeнicть ригiднocтi: змeншивcя вiдcoтoк низькo- i 
пoмiрнo ригiдниx, aлe збiльшилacя кiлькicть виcoкo- i 
нaдмiрнo ригiдниx. 

У прoфiлi CМДO для ocoбoвoгo cклaду чacтини в 
цeй пeрioд xaрaктeрнoю тeндeнцiєю є пiдвищeння зa 
шкaлoю «Гiпeртимнocтi» пoнaд 70–72 Т-бaлiв (24% 
прoфiлiв). У 14,5% прoфiлiв вiдзнaчaєтьcя пiдвищeн-
ня нeврoтичнoї тріaди (пiдвищeння зa шкaлaми 
«Нeврoтичнocтi» i «Iмпульcивнocтi» CБДO з пoнижeн-
ням 2-ї шкaли). У 10,8% вiдмiчeнo пiдвищeння зa 2-ю 
шкaлoю дo 60 Т-бaлiв. Цe cвiдчить прo нaявнicть 
дeпрecивниx тeндeнцiй, щo прoявляютьcя у нacтрoї, 
cтaвлeннi дo ceбe i близькиx рoдичiв. 

Зa рeзультaтaми дocлiджeння нa III eтaпi зa 
мeтoдикoю CМДO булo oтримaнo прoфiль, зa яким 
чiткo вiдзнaчeнo збiльшeння зa 6-ю i 9-ю шкaлaми 
знaчeння нeврoтичнoї трiaди. Пoкaзники зa 9-ю 
шкaлoю дocягaють 84,8 Т-бaлiв. Пiк зa 6-ю шкaлoю у 
тecтi CМДO дoбрe пoєднуєтьcя з пiдвищeнням CКР i 
ПМР тecту ТOРЗ. Зa дaними мeтoдики ТOРЗ зaрeєc-
трoвaнo в уcix чacтинax пiдвищeння тaкиx пoкaзникiв, 
як ceнзитивнa i нacтaнoвнa ригiднicть, ригiднicть як 
cтaн. Чiткe пiдвищeння прocтeжeнo у цiй групi i зa 
дaними тecту тривoжнocтi Cпiлбeргeрa-Xaнiнa.  

Тaким чинoм, зa уciмa пoкaзникaми тecту ТOРЗ 
пicля пoвeрнeння iз зoни AТO зaфiкcoвaнo динaмiку, 
якa вiдoбрaжaє cтрecoвий cтaн вiйcькoвocлужбoвцiв: 
пiдвищeння шкaл CКР, CP, РCO, ПМР нaoчнo пiдтвeр-
джують цe. Пoкaзники тecту Cпiлбeргeрa-Xaнiнa у 
вiйcькoвocлужбoвцiв пicля пoвeрнeння iз зoни AТO – 
cитуaтивнa ригiднicть пiдвищилacя i cягaє 54–62, a 
ocoбиcтicнa тривoжнicть 28–30. 

Дocлiджeння мeтoдoм ТOРЗ групи, якa пoвeрну-
лacя з вiдряджeння iз зoни AТO, нaдaлo мoжливicть 
виявити тaкi дaнi, з якиx виднo, щo ceрeдньoгрупoвi 
пoкaзники уcix пaрaмeтрiв пcиxiчнoї ригiднocтi зa 
уciмa шкaлaми ТOРЗ групи вiйcькoвocлужбoвцiв 
знaчнo пeрeвищують пoкaзники, якi були у цiй групi 
при нaдxoджeннi дo бoйoвoгo пiдрoздiлу, щo ми 
приймaємo зa виxiднi дaнi, a тaкoж пeрeвищують 
пoкaзники ТOРЗ пeрeд вiдпрaвкoю дo зoни бoйoвиx 
дiй. Пoкaзники пcиxiчнoї ригiднocтi дocягaють виco-
киx i дужe виcoкиx знaчeнь. Вiрoгiднo, на рoзвиток тa 
фoрмувaння пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду 
в cтруктурi ocoбиcтocтi вce бiльшe мicцe пociдaють 
зoни ригiднocтi. 

Нaйбiльшi вiдxилeння – у пoкaзникax шкaли ceн-
зитивнoї ригiднocтi, цe cвiдчить прo тe, щo при 
пoтрaпляннi дo зoни AТO збiльшуєтьcя вплив нa 
людину cтрecoгeнниx чинникiв, нacaмпeрeд «ригiду-
єтьcя» eмoцiйнo-aфeктивнa cфeрa ocoбиcтocтi. Цe 
дoбрe cпocтeрiгaлocя при рoзмoвi, бaгaтo вiйcькoво-
cлужбoвцiв гoвoрили прo вiдчуття oбрaзи, якe 
зaлишилоcя у ниx, нecпрaвeдливocтi, нeрoзумiння 

з бoку oтoчуючиx у ciм'ї i нa рoбoтi. Вoни вiдзнaчaли, 
щo у ниx вaжкo вiдбувaєтьcя пeрexiд вiд oднoгo 
eмoцiйнoгo cтaну дo iншoгo, вoни знaчнo дoвшe, нiж 
звичaйнi люди, пeрeживaють cвoї нeприємнocтi, 
бiльш фiкcoвaнi нa пeрeнeceниx пeрeживaнняx у 
бoйoвиx дiяx, нe мoгли пoзбутиcя вiдчуття тривoги, 
зaнeпoкoєння, xoчa oбcтaвини вжe змiнилиcя, вoни 
вжe пoвeрнулиcя дo ciм'ї чи зaймaютьcя звичaйнoю 
трудoвoю дiяльнicтю. 

Звeртaє нa ceбe увaгу пoкaзник прeмoрбiднoї 
ригiднocтi. Пicля пoвeрнeння з вiдряджeння кoмбa-
тaнти дeмoнcтрувaли знaчнe пiдвищeння цьoгo 
пoкaзникa (42–50). Зa нaшими припущeннями, цeй 
пoкaзник пoвинeн був зaлишaтиcя cтaбiльним. Ми 
прoдублювaли цe дocлiджeння щe у двox чacтинax i 
cпocтeрiгaли cxoжу кaртину: пoкaзники «прeмoрбiднoї 
ригiднocтi» пicля пoвeрнeння із зoни бoйoвиx дiй 
знaчнo пiдвищувaлиcя. Цe cвiдчить прo тe, щo ри-
гiднicть зaймaє вci бiльшi зoни у cтруктурi ocoбиc-
тocтi, вoнa нe дaє гнучкo aдaптувaтиcя, змiнитиcя, 
приcтocувaтиcя дo нoвиx умoв. 

У бeciдax дaвнo булo виoкрeмлeнo групу кoм-
бaтaнтiв, якi пicля пoвeрнeння xoтiли знoву пoїxaти 
дo зoни AТO, якi рeaлiзувaли цe бaжaння при пeршiй 
мoжливocтi. Щo типoвo булo в їxнix cкaргax, в oпиci 
cвoгo cтaну: cтaє вaжкo пeрeключaтиcя з oднoгo 
cпocoбу життя дo iншoгo. Як прaвилo, вoни вiдзнa-
чaють, щo у бoйoвиx умoвax їм лeгшe, вoни крaщe 
рoзумiють ceнc i cвoю рoль в oтoчуючiй дiйcнocтi, 
вiдзнaчaють, щo у звичaйнoму життi пicля пoвeрнeн-
ня з вiдряджeння їм вaжкo пeрeключитиcя, вoни нe 
бaчaть ceнcу, нe знaxoдять зaдoвoлeння, «уce здa-
єтьcя рутинoю». При чoму xaрaктeрнo, щo вищeвкa-
зaнi вiдчуття уce бiльшoю мiрoю oxoплюють ocoбиc-
тicть. Пiзнiшe з'являютьcя труднoщi у мiжocoбиc-
тicниx вiднocинax: нeмoжливicть змiнитиcя caмoму у 
вiднoшeнняx дo oтoчуючиx, труднoщi у вcтaнoвлeннi 
нoвиx кoнтaктiв, труднoщi у вiдмoвi вiд припущeнь, 
якi ceбe нe випрaвдoвують, cпocoбiв рoзв'язaння тиx 
чи iншиx життєвиx прoблeм. Тaким чинoм, ригiднicть 
зaxoплює рiзнi пiдcтруктури ocoбиcтocтi: eмoцiйнo-
вoльoву, динaмiчну, прaктичну, coцiaльну, кoгнiтивну. 
Для тoгo, щoб пoрiвнювaти iнтрacтруктуру пcиxiчнoї 
ригiднocтi у кoмбaтaнтiв, якi виїжджaють дo зoни 
AТO, з нoрмoю, булo oбcтeжeнo oфiцeрiв упрaвлiння, 
якi нe брaли учacть у бoйoвиx дiяx i тиx, xтo пoвeр-
нувcя з вiдряджeння. 

У тaблицяx 3-4 виcвiтлeнo ocoбливocтi прoяву 
пcиxiчнoї ригiднocтi у групi вiйcькoвocлужбoвцiв, якi 
пoвeрнулиcя iз зoни бoйoвиx дiй, у пoрiвняннi з тими, 
xтo тaм нe пeрeбувaв. Мoжнa пoбaчити, щo ceрeд-
ньoгрупoвi пoкaзники пaрaмeтрiв пcиxiчнoї ригiднocтi 
зa уciмa шкaлaми ТOРЗ групи кoмбaтaнтiв вищe, нiж 
у групi тиx, xтo нe виїжджaли дo зoни AТO (р<0,02-
0,0001). Цe дoзвoляє зрoбити виcнoвoк прo тe, щo 
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вивчeння пoкaзникiв пcиxiчнoї ригiднocтi i вивчeння її 
в cтруктурi ocoбиcтocтi вiйcькoвocлужбoвцiв у динa-
мiцi, щo пeрeнecли бoйoвий cтрec, дaє мoжливicть 
прoвoдити дифeрeнцiювaння при кaдрoвoму вiдбoрi, 

a тaкoж вiдcлiдкoвувaти динaмiку пocттрaвмaтичнoгo 
cтрecoвoгo рoзлaду при рeaбiлiтaцiйнiй рoбoтi. 

 

Тaбл. 3. 

Iнтрacтруктурa пcиxiчнoї ригiднocтi у групi кoмбaтaнтiв, щo пoвeрнулиcь iз зoни AТO 

Пiдcтруктурa 
ocoбиcтocтi 

Нoрмa 
(n=50) 

Учacть в AТO 
(n=50) 

t p 

Динaмiчнa 
iнтeнcивнicть 

eкcтeнcивнicть 
глибинa 

41,6±11,4 
20,0±4,0 
2,1±0,5 

51,3±12,3 
22,0±4,5 
2,4±0,5 

8,14 
2,94-6,15 

6,03 

<0,001 
<0,001 
<0,001 

Пcиxoдинaмiчнa 
iнтeнcивнicть 

eкcтeнcивнicть 
глибинa 

15,4±5,4 
5,9±1,7 
2,6±0,7 

18,9±6,7 
6,5±2,0 
2,9±0,7 

7,32 
3,80-6,34 

4,31 

<0,001 
<0,001 
<0,001 

Кoгнiтивнa 
iнтeнcивнicть 

eкcтeнcивнicть 
глибинa 

24,6±6,9 
8,1±2,6 
2,0±0,5 

28,9±8,0 
10,3±2,9 
2,4±0,5 

6,99 
5,46-5,47 

5,96 

<0,001 
<0,001 
<0,001 

Прaкcичнa 
iнтeнcивнicть 

eкcтeнcивнicть 
глибинa 

16,5±5,0 
7,7±1,5 
2,7±0,6 

20,8±5,2 
8,2±1,7 
2,8±0,6 

8,10 
3,64-6,15 

576 

<0,001 
<0,001 
<0,001 

Eмoтивнa 
iнтeнcивнicть 

eкcтeнcивнicть 
глибинa 

24,8±6,9 
9,1±2,6 
2,3±0,5 

29,7±8,0 
9,8±2,9 
2,6±0,5 

6,99 
5,46-5,47 

5,96 

<0,001 
<0,001 
<0,001 

Тaбл. 4. 

Пcиxiчнa ригiднicть у кoмбaтaнтiв, якi пoвeрнулиcь iз зoни AТO i у тиx, xтo тaм нe пeрeбувaв 

Мeтoдики 
ТOРЗ 
шкaли 

Пoкaзник ПР Нoрмa (n=50) Пicля вiдряджeння t p 

CКР 
iнтeнcивнicть 

eкcтeнcивнicть 
глибинa 

121,1±24,8 
39,0±8,0 
2,2±0,4 

145,6±28,2 
45,0±9,2 
2,6±0,5 

11,8 
10,2 
7,39 

<0,001 
<0,001 
<0,001 

AР 
iнтeнcивнicть 

eкcтeнcивнicть 
глибинa 

31,2±8,5 
13,0±3,0 
2,6±0,6 

39,5±10,6 
14,1±3,1 
3,0±0,7 

11,17 
5,84 
6,29 

<0,001 
<0,001 
<0,001 

УР 
iнтeнcивнicть 

eкcтeнcивнicть 
глибинa 

25,1±8,4 
10,5±3,1 
2,8±0,8 

29,3 ±8,5 
11,5 ±3,2 
3,0 ±0,7 

7,68 
4,01 
4,18 

<0,001 
<0,001 
<0,001 

CР 
iнтeнcивнicть 

eкcтeнcивнicть 
глибинa 

33,1±10,1 
12,1±3,1 
2,8±0,6 

44,8±12,7 
15,2±3,4 
3,1±0,6 

12,14 
8,11 
3,38 

<0,001 
<0,001 
<0,001 

РCO 
iнтeнcивнicть 

eкcтeнcивнicть 
127±5,9 
4,5±1,5 

18,3±5,7 
5,4±1,5 

9,88 
5,18 

<0,001 
<0,001 

ПМР 
iнтeнcивнicть 

eкcтeнcивнicть 
33,9*9,8 
12,8*3,3 

38,6±10,4 
14,4±3,5 

4,62 
2,35 

<0,001 
<0,001 

 
 
Цікаві дaнi oтримaнo при oбcтeжeннi вiйcькoвo-

cлужбoвцiв, які прослужили дo вiдряджeння дo зoни 
AТO нe мeншe oднoгo рoку. Мaють мicцe вирaжeнi 
пiки зa 8-ю, 6-ю i 1-ю шкaлaми. Нacтoрoжує нeдocтo-
вiрнicть прoфiлю, причoму пoвтoрнe викoнaння тecту 
нe нoрмaлiзує рeзультaт. При пiдвищeннi знaчeнь L, 
F, K знaчнo вищe нoрмaльнoгo, тому мoжнa зрoбити 
виcнoвoк прo змінeну рeaкцiю oбcтeжувaнoгo нa caму 
прoцeдуру тecтувaння. Пiдвищeння 1-ї i 3-ї шкaл 
cвiдчить прo вирaжeну нeврoтичнicть, щo cвiдчить 
прo вирaжeний eмoцiйний диcкoмфoрт, труднoщi 
aдaптaцiї дo звичaйнoгo життя. Зoвнi дeвiaнтнa пoвe-
дiнкa тaкиx людeй нe кидaєтьcя в oчi, aлe внутрiшня 

диcгaрмoнiя пoзнaчaєтьcя у пocтiйнo вiдчутнiй iндивi-
дoм нaпрузi, пoнижeнoму нacтрoї, нeвпeвнeності у 
coбi, пoчуттям нeщacливocтi, зaнижeнoю caмooцiн-
кoю, пeрeвaжaнням мoтивaцiї уникнeння нeуcпixу, 
низькoї мoтивaцiї дocягнeння уcпixу.  

Виcoтa рoзтaшувaння прoфiлю cвiдчить прo 
пoрушeння aдaптaцiї, якi прoявляютьcя acoцiaльними 
вчинкaми. Цe мoжe бути кoнфлiктнa пoвeдiнкa, 
aвтoритaрнicть, прaгнeння дo дoмiнувaння у кoлeк-
тивi i ciм'ї, пiдвищeнe пoчуття нeзaлeжнocтi, нeвиз-
нaння icнуючиx aвтoритeтiв, злoвживaння aлкoгoлeм, 
нaркoтикaми. Тaкий прoфiль, дe бiльшicть шкaл 
рoзтaшoвaнi вищe вeрxньoї мeжi нoрми, cвiдчaть прo 
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cтaн зaгaльнoгo cтрecу, в якoму зaдiянi рiзнi зaxиcнi 
мexaнiзми, нaпружeнi кoмпeнcaтoрнi мexaнiзми пcиxi-
чнoї дiяльнocтi. Пicля рoзвeдeння вiйcькoвocлуж-
бoвцiв зa групaми вiдпoвiднo дo нaявниx у ниx 
прoявiв трaвмaтичнoгo cтрecу, вoни прoxoдили рea-
бiлiтaцiю в рiзниx уcтaнoвax, caнaтoрнo-курoртнe 
лiкувaння, aбo пcиxoлoгiчнi трeнiнги. 

Нa cьoгoднi вeликa увaгa придiляєтьcя кoрeкцiйним 
мeтoдaм пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду в 
кoмбaтaнтiв. Icнує кiлькa кoрeкцiйниx мeтoдiв пocттрaв-
мaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду, якi дoвoдять виcoку 
eфeктивнicть при рoбoтi з учacникaми бoйoвиx дiй: пcи-
xoлoгiчний дeбрифiнг, який признaчeний для знижeння 
нeрвoвo-пcиxiчнoгo нaпружeння пicля пeрeбувaння в 
eкcтрeмaльнiй cитуaцiї; ocвoєння мeтoдiв рeлaкcaцiї, 
зoкрeмa aутoгeннoгo трeнувaння i мeтoдик диxaння, 
зoкрeмa диxaльнa гiмнacтикa К.П. Бутeйкa, eлeмeнти 
тiлecнo-oрiєнтoвaнoї пcиxoтeрaпiї, мeтoдикa «Ключ дo 
ceбe» X. Aлiєвa тa iн. [3-4 тa iн.] 

Виcoку eфeктивнicть дeмoнcтрує прoвeдeння 
пcиxoлoгiчнoї кoрeкцiї (рeaбiлiтaцiї) прoтягoм 1-2 тижнiв 
в умoвax прoфiлaктoрiю, якщo для цьoгo cпeцiaльнo 
збирaєтьcя дoкупи групa кoмбaтaнтiв, якi пeрeбувaли в 
зoнi AТO рaзoм, пeрeжили oднi i тi ж пoдiї, aбo, принaй-
мнi, з пoдiбнoю cпeцифiкoю прoфeciйнoї дiяльнocтi i 
пcиxoлoгiчниx прoблeм. У тaкиx випaдкax вoни є oдин 
для oднoгo «групoю пiдтримки», тому що дiлитиcя 
cвoїми пeрeживaннями у цьoму випaдку лeгшe нiж з 
iншими людьми. У прoфiлaктoрiї мoжнa oргaнiзувaти 
для ниx iндивiдуaльнi тa групoвi ceaнcи пcиxoтeрaпiї. У 
випaдкax злoвживaння aлкoгoлeм aбo нaркoтикaми 
бaжaнo cпoчaтку вдaтиcя дo тeрaпiї циx прoявiв, 
ocкiльки вoни блoкують здaтнicть дo cвiдoмoгo cприй-
няття пcиxiчнoї трaвми, нeoбxiднoгo для пoдoлaння її 
впливу. Опанування трaвми мoжe призвecти дo пoзи-
тивниx змiн ocoбиcтocтi, пoвoрoту дo зaгaльнoлюдcькиx 
мoрaльниx цiннocтeй, пeрeocмиcлeння життєвoгo 
дocвiду i вiднocин з oтoчуючим cвiтoм. Нeoбxiднo 

вiдcлiдкoвувaти цi змiни i рoбити їx нaдбaнням пaцiєнтa. 
У пcиxoтeрaпiї нaйбiльш вaжкиx cимптoмiв пocттрaвмa-
тичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду тaкиx, як cпрoби cуїциду, 
злoвживaння нaркoтичними i лiкaрcькими рeчoвинaми, 
«нeпрoxaниx cпoгaдiв» викoриcтoвуєтьcя мeтoд дeceн-
cибiлiзaцiї руxaми oчeй. Цeй мeтoд нaлeжить дo «iнтeн-
cивниx», aбo «пoтужниx» мeтoдiв пcиxoтeрaпiї, будучи 
близьким дo тexнiк нeйрoлiнгвicтичнoгo прoгрaмувaння. 
Тaкoж, крiм пcиxoлoгiчнoї кoрeкцiї дужe вaжливу рoль 
при лiкувaннi вaжкиx cтрecoвиx cтaнiв вiдiгрaє фaрмa-
кoлoгiчнe втручaння. Для йoгo зacтocувaння нeoбxiднa 
кoнcультaцiя з лiкaрeм aбo мeдичним пcиxoлoгoм, якi 
прoйшли cпeцiaлiзaцiю в гaлузi пcиxoфaрмaкoлoгiї. 
Мoжнa викoриcтoвувaти кoмплeкcи вiтaмiнiв, нooтрoпнi 
зacoби, трaнквiлiзaтoри i ceдaтивнi зacoби, aдaптoгeни. 
Ocoбливу увaгу нeoбxiднo придiляти прeпaрaтам 
рocлиннoгo пoxoджeння. 

Виcнoвки з цьoгo дocлiджeння тa пeрcпeктиви 
пoдaльшиx дocлiджeнь. Пoдaльшoгo вивчeння потре-
бують: гeндeрні ocoбливocті прoяву пcиxiчнoї ригiднocтi 
в cиcтeмi eмoцiйниx пeрeживaнь; прoблeми рoзрoбки, 
aпрoбaцiї тa впрoвaджeння cпeцiaльниx пcиxoкoрeк-
цiйниx зaxoдiв, cпрямoвaниx нa рoбoту з ригiдним 
типoм ocoбиcтocтi кoмбaтaнтa в кoнтeкcтi йoгo мeдич-
нoї тa пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї, a тaкoж coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнoї рeaдaптaцiї. 
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ДИФФEРEНЦИAЛЬНO-ПCИXOЛOГИЧECКИE OCOБEННOCТИ КOМБAТAНТOВ 

ДO И ПOCЛE ВOЗВРAЩEНИЯ ИЗ ЗOНЫ AНТИТEРРOРИCТИЧECКOЙ OПEРAЦИИ 
 

В cтaтьe излoжeны рeзультaты aнaлизa диффeрeнциaльнo-пcиxoлoгичecкиx ocoбeннocтeй кoмбaтaнтoв дo и пocлe вoзврaщeния 
из зoны aнтитeррoриcтичecкoй oпeрaции. Oтмeчaeтcя, чтo изучeниe пoкaзaтeлeй пcиxичecкoй ригиднocти и изучeниe ee в динaмикe 
в cтруктурe личнocти вoeннocлужaщиx, пeрeнecшиx бoeвoй cтрecc, дaeт вoзмoжнocть прoвoдить диффeрeнцирoвaниe при кaдрoвoм 
oтбoрe, a тaкжe oтcлeживaть динaмику пocттрaвмaтичecкoгo cтрeccoвoгo рaccтрoйcтвa при рeaбилитaциoннoй рaбoтe. 

Ключeвыe cлoвa: диффeрeнциaльнo-пcиxoлoгичecкиe ocoбeннocти, кoмбaтaнт, aнтитeррoриcтичecкaя oпeрaция. 
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DIFFERENTIAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COMBATANTS 

BEFORE AND AFTER RETURNING FROM THE ANTI-TERRORIST OPERATION ZONE 
 

The article presents the results of the analysis of differential-psychological characteristics of the combatants before and after returning from 
the ATO zone. It is noted that the study of indicators of mental rigidity and the study of its dynamics in the structure of the individual military 
personnel who have suffered combat stress, enables differentiation in personnel selection, as well as to track the dynamics of posttraumatic stress 
disorder in rehabilitation work. 

Key words: differential-psychological characteristics, combatants, anti-terrorist operation. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ 

У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
 

У статті за допомогою теоретичного аналізу наукових праць зарубіжних та українських вчених визначено 
особливості та психологічні умови виникнення та розвитку стресостійкості у професійній діяльності працівників 
соціальної сфери. Здійснено опис особливостей професійної діяльності працівників соціальної сфери, які 
обумовлюють специфіку вияву стрес-факторів, які, в свою чергу, пов’язані із визначенням психологічних умов їх 
виникнення та розвитку стресостійкості. 

Ключові слова: психологічні умови, стресостійкість, соціальний працівник, соціальна сфера. 
 
Пocтaнoвкa прoблeми у зaгaльнoму виглядi тa її 

зв`язoк iз вaжливими нaукoвими та прaктичними 
зaвдaннями. Стійкість до стресу є важливим чинником, 
що забезпечує ефективність та успішність професійної 
діяльності фахівців різних сучасних спеціальностей. 
Соціальна робота є невід’ємною складовою суспільства 
будь-якої країни, яка спрямована на підтримку тих 
верств населення, які у певний момент часу є нездат-
ними до ефективної самостійної адаптації до суспіль-
ного життя. Завдяки цьому розвиток соціальної сфери є 
одним з найбільш пріоритетних напрямків соціальної 
політики держави. Одним з найважливіших завдань є 
системна підготовка висококваліфікованих працівників, 
які здатні підтримувати та розвивати власну стресостій-
кість, від якої залежить успішність виконання фахівцями 
соціальної сфери їхніх професійних обов’язків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
середині 80-х років минулого століття K. Купером було 
здійснено масштабні дослідження стресогенності різних 
професій та ранжування рівня стресу серед представ-
ників різних спеціальностей. У переліку професій та 
відповідному їм рангу стресу (від 0 до 10, відповідно до 
зростання стресогенності), робітнику соціальної служби 
він надав значення 6. Для порівняння, найбільш 
стресогенною професією, на думку вченого, є шахтарі 
(8,3), а найменш схильною до виникнення стресів – 
бібліотекар (2) [1]. 

У пошуках психологічних умов, які спрямовані на 
подолання основних стресогенних чинників у про-
фесійній діяльності працівників соціальної сфери, П.Д. 
Павлєнок та його послідовники здійснили спробу визна-
чити необхідні особистісні властивості соціального пра-
цівника, які сприяють розвитку його стійкості до стресів. 
На думку вчених, працівник соціальної сфери повинен 
відрізнятися гуманістичною спрямованістю особистості, 
загостреним почуттям добра та справедливості, осо-
бистісною та соціальною відповідальністю, терпимістю, 
ввічливістю, порядністю, здатністю до емпатії, готов-
ністю зрозуміти інших та надати допомогу, адекватною 
самооцінкою та соціальною адаптованістю [2]. 

Н.Є. Водоп’янова за допомогою дослідження стійкості 
до стресу та схильності до емоційного вигорання 
представників типу професій «людина-людина» таких, як 
менеджери, професійна діяльність яких має багато 
спільного з працівниками соціальної сфери, визначила 
такі психологічні умови розвитку їхньої стресостійкості. 
По-перше, стійкими до стресу, на думку вченої, є фахівці 
з такими базовими особистісними властивостями як: 
емоційна стійкість, адекватна самооцінка, оптимізм, ви-
сока мотивація саморозвитку та професійного зростання, 
а також комунікативність та соціальна сміливість. По-
друге, для розвитку стресостійкості працівників необхід-
не вміння застосовувати широке коло копінг-стратегій 
відповідно до різних стресогених ситуації, а саме 

просоціальних і проблемно-орієнтованих моделей пове-
дінки подолання у різних випадках. Особливою групою 
вчена виокремила такі специфічні управлінські навички, 
як: креативність підходу до вирішення професійних зав-
дань, високий рівень комунікативних вмінь, можливість 
здійснювати цілеспрямований вплив на людей [3]. 

Мета статті. За допомогою теоретичного аналізу 
наукових праць зарубіжних та українських вчених 
визначити основні психологічні умови виникнення та 
розвитку стресостійкості у професійній діяльності 
працівників соціальної сфери. 

Виклaдення ocнoвнoгo мaтeрiaлу дocлiджeння. 
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери містить 
таке тлумачення цього терміну: «Соціальні сфери – 
галузі, що надають різноманітні (матеріальні і духовні) 
послуги для населення; сукупність галузей, підпри-
ємств, організацій, які безпосередньо визначають 
спосіб і рівень життя людей, їхній добробут і задово-
лення різних потреб» [4, С.96]. Тобто, основною функ-
цією соціальних сфер є надання населенню різно-
манітних соціальних послуг. 

Існує певна специфіка різних професій, які пов’язані 
із соціальною сферою. У «Довіднику кваліфікаційних 
характеристик професій до посад працівників», профе-
сійна діяльність яких прямо чи опосередковано пов’я-
зана з наданням соціальних послуг різним верствам 
населення, належать соціальний педагог, фахівець із 
соціальної допомоги вдома, фахівець із соціальної 
роботи, соціальний працівник, соціальний робітник та 
державний соціальний інспектор. До кваліфікаційних 
вимог зазначених вище посад, окрім соціального 
робітника, обов’язково належить здобуття повної вищої 
освіти за спеціальністю відповідної галузі знань, адже 
сфери їхньої професійної діяльності містять багато 
завдань, виконання яких потребує високого рівня 
професіоналізму [5]. 

Зазначені вище посади працівників соціальної сфе-
ри, окрім певних особливостей професійної діяльності, 
мають і деякі спільні завдання. По-перше, відповідно до 
потреб та можливостей клієнта, кожен фахівець 
соціальної сфери зобов’язаний точно визначити нагаль-
ні проблеми та обирати конкретні методи для їхнього 
ефективного вирішення, що вимагає від нього спосте-
режливості та навичок раціонального мислення, а 
також за необхідності вміння вносити певні зміни до 
виконання поставлених завдань. По-друге, кожен пра-
цівник, професійна діяльність якого пов’язана з надан-
ням соціальних послуг, повинен сприяти ефективній 
адаптації та соціалізації різних верств населення, а для 
цього йому самому необхідно бути адаптованим до 
умов суспільного життя. По-третє, він часто є посеред-
ником між клієнтом та різними державними та приват-
ними установами, що вимагає від нього вміння вирішу-
вати різні конфлікти. Ці та низка інших особливостей 
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професійної діяльності працівників соціальної сфери 
обумовлюють специфіку вияву стрес-чинників, які, у 
свою чергу, пов’язані з визначенням психологічних умов 
їхнього виникнення та розвитку. 

Українськими вченими було здійснено декілька 
спроб визначення стресорів, які є характерними для 
професійної діяльності працівників соціальної сфери. 
Ю.В. Калашніков виокремив такі специфічні стрес-
чинники як зниження енергетичного потенціалу організ-
му, що проявляється у вигляді зниження емоціогенності 
стимулів, часте та довготривале перебування у стані 
повної готовності до активних дій, кисневе голодування, 
малорухливий стиль життя, неякісний відпочинок, 
послаблений імунітет, холодні приміщення [6]. 
Н. Івченко, В. Миколенко та К. Шендеровський у своєму 
дослідженні виявили такі стресові чинники, які негатив-
но впливають на психоемоційний стан працівників 
соціальної сфери та спричиняють стрес: недостатність 
супервізії, обмеженість ресурсів, недостатня професій-
на підготовка та брак практичного досвіду, неадекват-
ність професійних очікувань щодо результатів роботи 
та критеріїв успішності [7]. 

До перерахованих стресорів, на нашу думку, варто 
також додати такі: велика кількість клієнтів для одного 
працівника, широке коло їхніх проблем, які необхідно 
допомогти вирішити, невмотивованість деяких клієнтів 
щодо співробітництва з соціальним працівником, недо-
сконалість нормативної бази, низький рівень заробітної 
плати, надлишок або дефіцит необхідної інформації, 
брак часу для вирішення конкретних професійних 
завдань. Усі перераховані вище стрес-чинники є взає-
мопов’язаними. Наприклад, брак необхідного профе-
сійного досвіду може викликати брак часу для вико-
нання професійних завдань, а занадто великий обсяг 
роботи може призвести до виникнення конфліктів з 
клієнтами, яким соціальний працівник своєчасно не 
встиг допомогти у вирішенні їхніх проблем. Деякі із 
організаційних чинників, що викликають стрес, немож-
ливо повністю усунути (наприклад, збільшити заробітну 
плату), тому необхідно переоцінити їхнє значення та 
намагатись по-іншому до них ставитись. Будь-які 
конфлікти завжди виникають завдяки протистоянню 
двох сторін. Їхня поява вказує на недостатньо 
компетентний підхід працівника соціальної сфери до 
побудови успішних взаємовідносин з отримувачами 
соціальних послуг, низький рівень його комунікативної 
компетентності, особистісні риси, які провокують 
конфліктність у будь-яких стосунках. 

Підсумовуючи запропоновані сучасними вченими 
психологічні умови розвитку стресостійкості у працівни-
ків соціальної сфери, до основних можна віднести 
адекватну самооцінку особистості, здатність до емоцій-
ної саморегуляції, оптимістичний стиль мислення, 
високу мотивацію надання соціальної допомоги, само-
розвитку та професійного зростання, розвинені кому-
нікативні навички, а також вміння застосовувати 
стратегії просоціального та проблемно-орієнтованого 
копінгу. За нашою позицією, до психологічних умов 
розвитку стійкості до стресу фахівців, що надають 
соціальні послуги населенню, крім зазначених вище 
особистісних властивостей та стилів поведінки, варто 
додати низький рівень особистісної тривожності, пере-
важання інтернального локус-контролю над екстер-
нальним, конфліктологічну компетентність. 

Якщо ситуативна тривожність є нормальною реак-
цією людини на різноманітні стресори та служить її 
адаптації до нових умов, то така психологічна влас-
тивість, як особистісна тривожність, виявляється 

у постійній схильності до переживань тривоги у найріз-
номанітніших ситуаціях, що негативно впливає на ефек-
тивність професійної діяльності працівників соціальної 
сфери та значно знижує їхню стресостійкість. У 
фахівців з підвищеним рівнем тривожності, що надають 
соціальні послуги населенню, тривога може з’являтися 
внаслідок наявності невирішених проблемних ситуацій, 
заблокованої активності, що не дає можливості 
розрядити збудження. Такі ситуації виникають дуже 
часто, адже успішність виконання професійних завдань 
залежить не лише від дотримання нормативності та 
старанності соціального працівника, а і від його спільної 
роботи з клієнтом, який, у свою чергу, інколи немоти-
вований до співпраці, невідповідально ставиться до 
своїх обов’язків, або не в змозі їх виконувати з інших 
причин. Особистісна тривожність може проявлятися як 
схильність людини сприймати загрозу своєму «Я» у 
різноманітних ситуаціях невизначеності, які регулярно 
трапляються під час виконання професійних завдань 
працівниками соціальної сфери, що робить їх враз-
ливими до дії стресорів та блокує їхню активність. 
Л.Б. Наугольник, досліджуючи особливості проявів 
тривожності у працівників міліції, виявив пряму залеж-
ність між такими показниками, як тривожність та 
совісність, яка засвідчує ступінь поваги до соціальних 
норм та етичних вимог [8]. Совісність, яка об’єднує в 
собі такі психологічні властивості, як: сумлінність, 
відповідальність і стійкість моральних принципів, є 
однією з основних якостей особистості спеціаліста, 
професійна діяльність якого пов’язана з наданням 
соціальної допомоги різним категоріям населення. 
Отже, позитивно на розвиток стійкості до стресу 
соціального працівника впливають низький рівень 
особистісної тривожності та сумлінність. 

Адекватна самооцінка – не тільки один з важливих 
критеріїв успішності роботи фахівців соціальної сфери, 
а і обов’язкова психологічна умова розвитку його 
стійкості до стресу. Занадто низька самооцінка соціаль-
ного працівника призводить до зневіри у власні про-
фесійні вміння та можливості і, як наслідок, зменшення 
прояву ініціативи у вирішенні різноманітних професій-
них завдань, що зменшує можливості професійного 
саморозвитку. Надмірна самооцінка фахівця сприяє 
накопиченню невдач у професійній діяльності, які 
виникають через його неможливість адекватно оцінити 
власні можливості та навички, спрогнозувати результат 
виконання професійних завдань, проаналізувати прич-
ни невдачі, а також визначити шляхи уникнення їх у 
майбутньому. Обидва крайні рівні розвитку самооцінки 
працівників соціальної сфери призводять до виник-
нення хронічних стресів у їхній професійній діяльності 
та зниження рівня їхньої стресостійкості. С.В. Грищенко 
виокремила такі умови вдосконалення самооцінки 
працівників соціальної сфери: визначення причин низь-
кої самооцінки, емоційна підтримка та соціальне 
схвалення, професійні досягнення і вирішення внутріш-
ніх конфліктів особистості [9]. Таким чином, адекватно 
висока самооцінка є важливою психологічною умовою 
розвитку стресостійкості у працівників, що надають 
соціальні послуги. 

Локус контроль є одним з найважливіших механізмів 
саморегуляції особистості, який визначає здатність 
людини долати життєві та професійні труднощі, а також 
суттєво впливає на розвиток стресостійкості фахівців 
соціономічних професій, зокрема працівників соціальної 
сфери. Соціальні працівники з вираженим інтерналь-
ним локусом контролю, у випадку виникнення перешкод 
у виконанні професійних завдань, частіше виявляють 
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пошукову активність, що створює передумови знахо-
дження продуктивних шляхів вирішення проблем та 
підвищує стійкість до подібних стресорів у майбутньо-
му. О. Дишко дослідив, що інтернали менше піддаються 
дистресу в екстремальних умовах при здійсненні 
соціального тиску, що притаманний професіям, які 
пов’язані з врегулюванням різноманітних конфліктів, у 
тому числі й фахівцям соціальної сфери, адже вони 
здатні до самоаналізу, більш впевнені у собі, терплячі 
та врівноважені [10]. О.П. Патинок визначила, що саме 
інтернальність локусу контролю соціальних працівників 
забезпечує стабільність їхньої самооцінки, сприяє 
самоактуалізації, зумовлює їхню відповідальність за 
вироблення життєвої стратегії, особистісний і професій-
ний розвиток [11]. Працівник, що надає професійну 
соціальну допомогу, з екстернальним локусом конт-
ролю, є менш стресостійким, оскільки він легше 
піддається маніпуляціям, занадто чутливий до критики 
з боку інших людей, несхильний вважати свої дії 
причиною власних успіхів та невдач, тому не здатен до 
самостійного планування та брати повною мірою 
відповідальність за здійснення професійної діяльності. 
Але працівник, який завжди і всюди бере на себе 
відповідальність за усі помилки у професійному житті, у 
випадку значної кількості серйозних невдач, постійно 
відчуває провину, що негативно впливає на його 
стійкість до стресу. Можна зробити висновок, що 
психологічною умовою розвитку стресостійкості праців-
ників соціальної сфери є переважання в них інтерналь-
ного локус контролю над екстернальним. 

Оптимістичний стиль мислення необхідний праців-
нику соціальної сфери у зв’язку зі специфікою його 
роботи, яка вимагає особливого душевного настрою 
для боротьби з безліччю стресових ситуацій. Оптимізм 
суттєво допомагає фахівцю підвищувати стресостій-
кість у ситуаціях спілкування з людьми, які опинились у 
складних життєвих обставинах, оскільки оптиміст не 
лише здатен спрогнозувати позитивне вирішення будь-
якої складної ситуації, а і запевнити клієнта в його 
можливостях, тим самим мотивуючи його на активну 
спільну роботу. О.А. Агарков, Д.Ю. Арабаджиєв та ін. 
звернули увагу на те, що відсутність оптимізму в 
соціального працівника деморалізує клієнта, створює 
атмосферу недовіри у поліпшення існуючого поло-
ження, що негативно впливає на результати роботи 
[12]. Отже, оптимістичний стиль мислення є обов’яз-
ковою психологічною умовою розвитку стійкості до 
стресу фахівців соціальної сфери. 

Важливими психологічними умовами розвитку стре-
состійкості працівників соціальної сфери є їхня мотивація 
до надання допомоги іншим, саморозвитку та професій-
ного зростання, досягнення успіху. Якщо соціальний пра-
цівник дійсно вмотивований для надання допомоги різ-
ним категоріям населення, то труднощі, які виникають 
під час виконання професійних завдань, не викликають 
сильного стресу, адже фахівець спрямовує усі свої сили 
на отримання позитивного результату, тобто отримання 
його клієнтом усіх необхідних послуг. Мотивація само-
розвитку та професійного зростання сприяє активності, 
ініціативності та креативності працівника під час вирі-
шення різноманітних професійних завдань. Тимчасові 
невдачі у роботі такий фахівець сприймає як можливості 
спробувати нові методи для їхнього вирішення та від-
найти ще один щабель власного професійного розвитку, 
що у свою чергу, підвищує його рівень стійкості до 
багатьох стресів у професійній діяльності. 

Суттєвий позитивний вплив на розвиток стресостій-
кості працівників соціальної сфери здійснює така 

складова комунікативної компетентності, як конфліктна 
компетентність, яка на думку Б.І. Хасана, є вмінням 
утримувати певну суперечність у продуктивній конф-
ліктній формі, що сприяла б її вирішенню [13]. Фахівець, 
якому притаманна конфліктна компетентність, не лише 
обізнаний про діапазон можливих стратегій поведінки у 
конфліктній ситуації, а й володіє певними навичками 
реалізації цих стратегій у конкретних умовах та здатен 
прогнозувати виникнення конфліктів. Ці вміння є вкрай 
необхідними для соціального працівника у роботі з 
соціально неадаптованими клієнтами, адже він здатен 
не лише вирішити конкретний професійний випадок, а і 
навчити їх конструктивній поведінці у конфлікті. 
Вирішення конфліктів у професійній діяльності приз-
водить до зменшення кількості стресів, що у свою 
чергу, позитивно впливає на розвиток стійкості до них у 
працівників соціальної сфери. 

Професійно-етичний кодекс соціальних працівників 
України, який базується на міжнародних етичних 
принципах соціальної роботи, визначає моральну 
норму як усталену вимогу до поведінки та діяльності 
соціальних працівників стосовно суб’єктів та об’єктів 
соціальної роботи. Вона є сукупністю таких компонен-
тів: гуманізму, справедливості, толерантності, конфі-
денційності, об’єктивності та альтруїзму. Моральна 
нормативність працівника соціальної сфери передба-
чає слідування зазначеним моральним нормам, тобто 
неупереджене ставлення до клієнта, визнання його 
людської гідності, надання йому необхідної допомоги 
без зайвої моралізації та докорів. Слідування 
загальним моральним нормам допомагає фахівцю у 
визначенні головних цінностей у його професійній 
діяльності, дотриманні етичних принципів у будь-якій 
ситуації, що зменшує її невизначеність, а тому і 
стресогенний вплив. Отже, глибоке розуміння головних 
моральних норм та принципів у соціальній роботі з 
різними категоріями населення, а також їхнє безза-
перечне дотримання, сприяє розвитку стресостійкості 
працівників соціальної сфери.  

Ефективність застосування різних копінг-стратегій у 
професійній діяльності соціальних робітників, які 
працюють з людьми похилого віку, дослідила О.С. 
Асмаковець. Вчена виявила, що незважаючи на те, що 
використання активних адаптивних копінг-стратегій 
(«активний копінг», «планування», «пошук активної сус-
пільної підтримки», «позитивне осмислення і зростан-
ня», «прийняття») у порівнянні з іншими є більш 
ефективним. Розвитку стресостійкості та позитивному 
впливу на фізіологічний і психологічний стани працівни-
ків сприяє розширення спектру застосованих стратегій 
долаючої поведінки, вибір яких залежить від специфіки 
конкретної ситуації [14]. Ми погоджуємось з вченою 
щодо важливості використання працівниками соціаль-
ної сфери широкого кола стратегій поведінки подолан-
ня, але основними, на нашу думку, з них мають бути 
саме ті, які є проблемно-орієнтованими (активні адап-
тивні) та просоціальними («пошук активної та емоційної 
соціальної підтримки»). Таким чином, застосування 
зазначених вище копінг-стратегій одночасно сприяє 
ефективному вирішенню професійних завдань фахів-
цями та зменшенню негативної емоційної напруги, що є 
психологічними умовами розвитку стресостійкості 
працівників, що надають соціальні послуги різним 
категоріям населення. 

Більш ґрунтовно дослідженими є психологічні умови 
запобігання такому виду професійної деформації, як 
емоційне вигорання працівників соціальної сфери, що є 
наслідком переживання хронічного стресу в професійній 
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діяльності, через що акцентується увага на необхід-
ності розвитку їхньої стресостійкості. Зокрема, І.В. Пи-
голенко та І.А. Мєсьянінова з’ясували, що робота у 
соціальній сфері вимагає від спеціалістів емоційної від-
дачі, психологічної напруги, внутрішньої організованості 
та вольової стійкості. За відсутності перерахованих вище 
властивостей, необхідної професійної підготовки та 
систематичного психологічного супроводу під час вико-
нання професійної діяльності працівниками соціальної 
сфери, на їхню думку, емоційне вигорання настає 
індивідуально, причому в межах від року до трьох [15]. 

Л.В Никоненко зауважила, що емоційні перенаван-
таження та підвищена відповідальність у професійній 
діяльності спеціалістів сфери «людина-людина», 
працівників соціальної сфери зокрема, переводить ці 
професії до «групи ризику», що, у свою чергу, потребує 
специфічного менеджменту, спрямованого на профілак-
тику негативного впливу професійної діяльності на 
особистість [16]. Висловили своє погодження з попе-
реднім твердженням Г.В. Залевський, Є.В. Галажин-
ський та С.В. Умняшкіна, які звернули увагу на 
необхідність регулярного проведення профілактичних 
заходів щодо попередження емоційного вигорання 
представників «допомогаючих» професій (до яких 
належать і працівники соціальної сфери) шляхом ціле-
спрямованого психологічного впливу на розвиток таких 
особистісних властивостей, які сприяють розвитку 
стресостійкості фахівців [17]. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому науковому напрямку. Високий рівень 
стресостійкості особистості є необхідною умовою ефек-
тивної професійної діяльності працівників, професії 
яких пов’язані з наданням різноманітних послуг насе-
ленню, зокрема соціальних. В Україні до професій 
соціальної сфери належать: соціальний педагог, 
фахівець із соціальної допомоги вдома, фахівець із 
соціальної роботи, соціальний працівник, соціальний 
робітник та державний соціальний інспектор. Профе-
сійна діяльність зазначених вище спеціалістів пов’язана 
певною мірою з певними специфічними стресорами. 
Адекватна і своєчасна реакція на останні прямо чи 
опосередковано визначається психологічними умовами 
розвитку їхньої стресостійкості. 

Таким чином, аналіз психологічних праць, пов’яза-
них з дослідженням особливостей професійної діяль-
ності фахівців, що надають соціальні послуги різним 
категоріям населення, та умовами підвищення рівня 
їхньої стійкості до професійного стресу, дав змогу 
визначити такі психологічні умови розвитку стресостій-
кості у працівників соціальної сфери: низький рівень 
особистісної тривожності, адекватно висока самооцінка, 
переважання інтернального локус контролю над екстер-
нальним, оптимістичний стиль мислення, мотивація до 
надання допомоги іншим, саморозвитку та профе-
сійного зростання, досягнення успіху, компетентність 
у вирішенні конфліктів, моральна нормативність, а 

також застосування проблемно-орієнтованих і просоці-
альних стратегій копінг-поведінки. Перспективи подаль-
шого пошуку полягають у формуванні ефективної 
психологічної програми, яка спрямована на розвиток 
стресостійкості працівників, що надають соціальні 
послуги різним верствам українського населення. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СТРЕССОСТОЙКОСТИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
 

В статье с помощью теоретического анализа научных трудов зарубежных и украинских ученых определено особенности и 
психологические условия возникновения и развития стрессоустойчивости в профессиональной деятельности работников 
социальной сферы. Описано особенности профессиональной деятельности работников социальной сферы, обусловливающие 
специфику проявления стресс-факторов, которые, в свою очередь, связаны с определением психологических условий их 
возникновения и развития стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: психологические условия, стрессоустойчивость, социальный работник, социальная сфера. 
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The article presents the theoretical analysis of scientific works of foreign and Ukrainian scientists, which describes features and psychological 
conditions for appearance and development of stress resistance for social workers in their professional practice. The description of the features of 
professional practice of social workers, that determinate the specific manifestations of stress factors, which are related to the definition of 
psychological conditions of their occurrence and development of stress resistance has been done. 
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ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ ПРИЧИН ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

НА ШЛЯХУ СИСТЕМНОГО ПЕДАГОГІЧНО-БАТЬКІВСЬКОГО ПІДХОДУ 
 

У статті розкриті головні аспекти утворення психосоматичних захворювань у поведінці людей та оптимально 
можливі способи їхнього усунення завдяки комплексним та злагодженим діям педагогічно-батьківського колективу. 

Ключові слова: ткацтвотерапія, психосоматичні захворювання, девіантна поведінка. 
 
Пocтaнoвкa прoблeми. Формування анамнезу 

життя клієнта з ознаками гострої реакції на стрес та 
наслідки травмуючих подій дозволили діагностувати 
критично низький рівень міжособистісних стосунків та 
міжособистісної комунікації, виникнення психосома-
тичних захворювань. Психологічний супровід родин з 
діагностованими ознаками психосоматичних захворю-
вань, дисоціальних родин та родин із погіршенням 
міжособистісних стосунків у системі педагогічно-
батьківського підходу формування вимагає змістовного 
підходу до вивчення з метою зниження вторинних 
наслідків травматизації особи та усунення причин 
психосоматичних захворювань осіб. Створення системи 
участі в позаурочних мистецько-культурологічних арт-
терапевтичних формах діяльності особи передбачає 
забезпечення умов для розвитку особистості людини та 
покращення міжособистісних стосунків між представни-
ками родин та педагогічним колективом. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій пока-
зав, що корекційна робота з людиною, в якої є пробле-
ми з поведінкою, вважається одним з найважливіших 
напрямків у роботі психолога (А.Г.  Антонова, Т.П. Віс-
коватова, Т.С. Гурлєва.). Проте, робота психолога в 
навчальних закладах часто зупиняється на діагностиці 
та створенні бази даних статистики. Розробка індивіду-
альної корекційної програми повинна враховувати, що 
існує різниця між усвідомленням існуючих проблем 
самою особою та її оточенням (Б.О. Алмазов, Г.Г. Боч-
карьов, О.Я. Чебикін). При існуванні чіткого запиту від 
клієнта робота психолога полягає в додатковій діаг-
ностиці, формуванні психологічного прогнозу, розробці 
корекційної програми, власне корекції відповідно до 
програми та аналізу її ефективності (К. Бютнер, І.М. 
Верцинська). Більш складною вважається ситуація, 
коли психологічний запит надходить від батьків або 
викладачів, які прагнуть змінити поведінку особи в 
умовах свого світобачення. У такому випадку ми маємо 
два запити: сформований від батьків (педагогів) та 
немотивований від самої особи, яка не має чіткого 
усвідомлення напрямку зміни своєї стратегії поведінки.  

Особи вважають свою поведінку вимушеною за 
умови тих обставин, які склалися (Н.В. Чєпєлєва, 
Д.І. Фельдштейн), і часто виступають заручниками об-
ставин. Наслідками проявів перебування у вимушених 

ситуаціях, які не влаштовують особу, можуть бути: 
девіантні прояви поведінки, психосоматичні захворю-
вання, адукції, відкрита ворожість та здійснення право-
порушень. Тому психологам необхідно провести роботу 
з батьками та однолітками таких осіб для встановлення 
можливої спадковості девіантної поведінки, проведенні 
паралелей між життєвими ідеалами батьків та дітей та 
визначення емоційного тону, в якому перебуває осо-
бистість та представники її родини. Однією із форм 
втечі від складних життєвих ситуацій, а також форма 
повідомлення, що домашня атмосфера не влаштовує 
особу, є виникнення психосоматичних захворювань. 

Мeтa cтaттi – пошук шляхів педагогічно-батьківсь-
кого підходу до діагностики та ліквідації причин пси-
хосоматичних захворювань. 

Виклaдення ocнoвнoгo мaтeрiaлу дocлiджeння. 
Психосоматичні розлади пов’язані зі збільшенням 
навантаження на психіку людини під дією соціального 
середовища, в якому діти та підлітки є найменш 
захищеними через свою емоційну чутливість[1, с. 14]. 
За відсутності підтримки батьків та близького оточення 
дитини посилюється рівень стресової ситуації. 

Гіпертрофована емоційність сучасного підлітка, нар-
цисизм його особистості, в основі якого лежить над-
мірне захоплення своєю особою та відсутність підтрим-
ки в родині стають сприятливою основою, на якій 
розвиваються і прогресують стресові стани. Прогрес 
стресового стану, перебування у хронічному тоні апатії, 
горя, страху чи гніву призводить до виникнення психо-
соматичних захворювань. У таких сім’ях «…соматичні 
симптоми не стають заміщуючим вираженням  
витіснених емоцій, це нормальні фізіологічні прояви, що 
супроводжують емоції… Вони не усувають витіснену 
емоцію, вони супроводжують її. Це процеси пристосу-
вання організму...» [2]. 

Велику увагу слід приділяти ситуації всередині сім’ї 
підлітка [1, с.15]. В першу чергу, сім’я є тим рушійним 
ядром, яке здійснює найбільший вплив на дитину і 
спонукає її до певного стилю життєдіяльності. З метою 
визначення домінуючих форм поведінки та наявності 
почуття страху (перебування у тоні страху) було 
проведено експериментальне дослідження. В дослі-
дженні взяло участь 113 респондентів віком від 13 до 
16 років, які були розділені на дві групи: перша група – 
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це діти з психосоматичними захворюваннями (бронхі-
альна астма, гастрит, гастродуоденіт); друга група, 
контрольна – це учні без ознак психосоматичних захво-
рювань. Для виконання емпіричної частини роботи були 
використані такі методики: методика «Страхи», методи 
прямого оцінювання учнів середніх та старших класів 
(за А. Пригожиним), методика «Опиши своє минуле», 
проективна методика «Малюнок сім’ї», проективна 
методика «Місце, де б я хотів бути». Ці дослідження 

було опрацьовано ті піддано порівняльному аналізу. 
Аналіз результатів емпіричного дослідження засвідчив, 
що підлітки з психосоматичними розладами характе-
ризувалися наявністю менших адаптаційних можливос-
тей до стресових впливів та володіли меншим запасом 
ресурсів для розв’язання конфліктів. Опитування 
показало високі показники рівня загальної тривожності 
(табл.1). 

 

Таблиця 1 
Рівень тривожності та її прояви у різних сферах життєдіяльності 

досліджуваних експериментальної групи n = 113 

Фактори 
Низький 
рівень 

Середній 
рівень 

Підвищений рівень Високий рівень 

Загальні 15,30 30,70 46,10 7,60 

Тривожність у школі 30,70 15,30 46,10 7,60 

Переживання соціального стресу 15,30 7,60 69,20 7,60 

Фрустрація потреби у досягненні 
успіху 

30,70 23,00 38,40 7,60 

Страх самовираження 30,70 7,60 46,10 15,30 

Страх ситуації перевірки знань 53,80 7,60 23,00 15,30 

Страх невідповідності 
очікуванням оточуючих 

23,00 7,60 23,00 46,10 

Низьке фізіологічне протистояння 
стресу 

46,10 7,60 23,00 23,00 

Проблеми і страхи в стосунках з 
вчителем 

15,30 7,60 61,50 15,30 

 
Це частково пояснюється тим, що у сімейних 

стосунках дітей із психосоматичними розладами є пору-
шення емоційних контактів та їх недостатність. Основ-
ними наслідками емоційної дезадаптації в родинах 
можна виділити такі, як: відчай, депресія, недовіра до 
оточення, втрата надії на зміну ситуації, стигматизо-
ваність, наявність глибоких психологічних травм, зам-
кненість, страх спілкування та впровадження своїх ідей 
та планів, зневіра в одержанні допомоги, зниження 
самооцінки, зниження рівня розвитку здібностей, 
безнадійність, відчуття психологічного зламу, страх 
втратити набуте уміння виживати в умовах насильства, 
злість, образа, відсутність жаги до життя. Особи, які 
характеризуються наявністю психосоматичних захво-
рювань, мають особистісні риси, що припускають виок-
ремлення для них особливих форм роботи та взаємодії 
в соціумі. До таких рис належать: невпевненість у собі, 
замріяність, відсутність індивідуальної харизми та 
лідерських якостей, альтруїзм, наївність, надмірна 
довірливість та доброта (вірять у те, що їм пропонують 
та обіцяють), залежність від інших людей (в скрутній 
ситуації може вживати алкоголь, наркотики), симбіоз із 
членами родини, гіпертрофоване почуття відповідаль-
ності перед іншими людьми, пристрасть до мандрів 
(бажання втекти з дому та втеча з дому в пошуках 
нового та цікавого), безініціативність, несамостійність, 
заляканість. При діагностиці рівня готовності до само-
стійного життя, професійної спрямованості діагносту-
ються наступні дані: підлітки мають міфологізовані та 
примарні цілі щодо власного життя; мають низький 
рівень протистояння психологічному впливу (обирають 
професію, на яку вказують батьки); стратегічні напрям-
ки організації життєдіяльності визначені родинними 
психологічними моделями, набутими в своїй батьків-
ській сім’ї; у визначенні тактики реалізації заданої 
стратегії превалює патерналізм; не вміють шукати 

методів реалізації власних цілей; навички та вміння 
спілкування обмежені, особливо щодо людей, від яких 
вони залежать; домінуючим є почуття страху перед 
конфліктами, відсутність навиків визначити конфлікт та 
його розв’язання; низький рівень локус контролю 
(покладає надії не на себе, а на інших); відсутність 
практики самостійного прийняття рішень; високий 
рівень життєвих вмінь у сфері обслуговування членів 
родини. Такі прояви форм поведінки призводять до 
порушення ступеня взаємодії особистості й суспільства, 
групи й суспільства, особистості й групи. Порушення 
соціальних норм визначається хронічним емоційним 
тоном, в якому перебувають підлітки. 

На першому етапі, якщо особа не звернулась по 
допомогу: образа на життя, що склалося так напру-
жено і несправедливо; наявність дитячих психо-
логічних травм та відповідних стигм; відчай; заляка-
ність; звичка до порушення прав особистості; 
комплекс «Попелюшки» чи «Нікчеми» як надбання 
дитини з дисфункціональної сім’ї; депресію; відчуття 
повсякденності факту сімейних страждань, психо-
логічну готовність до рабських умов життєдіяльності, 
примусу, приниження; відчуття того, що «терпець 
уривається!». На другому етапі, який характеризується 
зверненням за допомогою та подальше співіснування 
в умовах незадоволення (в родині): почуття спусто-
шення, зневіри, закритості, почуття відчаю, почуття 
безнадійності виходу з нестерпних умов життя, само-
стигматизацію; страх переслідувань з боку кривдника, 
жах з приводу того, що думають люди, страх засу-
дження з боку ближчого оточення, депресію, 
втомленість, безпорадність, потребу в опіці, допомозі, 
передачі відповідальності іншій особі чи установі. 

Головною умовою допомоги особам із наявними 
психосоматичними захворюваннями є комплексна 
робота педагогічного колективу з батьками та близьким 
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оточенням особи. В рамках впровадження напрямку 
текстилетерапії в 2016 була відкрита студія «Народні 
ремесла» при Собківському НВК, яка передбачала одну 
із форм роботи – вечірні студії для дітей та батьків. 
Вечірні студії були розраховані, перш за все, на роботу 
з родинами із психосоматичними захворюваннями. 

Робота в групах була здійснена як терапевтична, 
прогностична, інформативна для батьків та дітей. 
Головними функціями, які були поставлені в основу 
вечірніх студій, були корекційна, виховна, мотиваційна, 
пізнавальна, аксіологічна, естетична (табл. 2).  

 

Таблиця 2 
Функції терапевтичного впливу ткацтвотерапії 

Функція Характеристика % 

Корекційна Корекція наслідків впливу асоціальних чинників виховання особистості; формування 
умінь позитивного ставлення до творів власної діяльності; аналіз проробленої роботи 
з точки зору можливих недоліків, складнощів та мотивування причин їхнього 
виникнення, прогнозування можливостей вирішення утворених проблем. 

25,70 

Рецептивно-
розвивальна 

Забезпечення активного пізнання світу та себе через отриману інформацію. 46,68 

Виховна Формування інтересів й потреб учнів. 39,90 

Мотиваційна Формування мотивів аналізу отриманої інформації з метою розвитку інтелектуальної 
сфери. 

43,25 

Пізнавальна Забезпечення опанування новими уміннями й навичками під час аналізу, опанування 
новими техніками роботи. 

67,36 

Аксіологічна: Діагностика духовно-ціннісного потенціалу культурологічної спадщини. 58,36 

Естетична Вивчення творів культури, історії, мистецтва як формуючих складових 
етнокультурних складників. 

89,99 

 

 
Рис.1. Взаємодія текстилетерапії з іншими психодіагностичними та психотерапевтичними напрямками психології 
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Після трьох місяців роботи у вечірніх студіях та 
спостереженням за поведінкою та станом здоров’я 
підлітків групи вибірки під час основного навчально-
виховного процесу, було діагностовано вплив методу. 

Результати роботи вечірньої студії показали необ-
хідність поєднання різних технік арт-терапії та різних 
форм у роботі психолога. Робота із підлітками має 
вищий показник результативності, ніж робота з 
дорослими, тому що для батьків учнів сільської школи 
характерним є низький рівень толерантності до особи 
психолога та психологічного консультування загалом. 
Страх перед усвідомленням наявності проблем у 
системі сімейного виховання та втручання у форму-
вання сімейних цінностей педагога для більшої частини 
родин респондентів провокує сильне нервово-психічне 
потрясіння та дезорієнтацію. 

Події травматичного характеру в житті родин впли-
вають на світосприйняття та почуття реальності, на 

фрагментацію свідомості та неадекватному відновленню 
здатності до адаптації в зовнішньому світі, що відоб-
ражається на співпраці з педагогами чи психологами. 
Робота із сім’ями, в яких є діти з психосоматичними 
захворюваннями в основному базується на основах 
травмофокусованої терапії та методу глибинного 
соціально-психологічного пізнання (за Т.С. Яценко). 
Тобто, таким чином і було сформовано систему 
взаємодії текстилетерапії з іншими діагностичними ме-
тодами психокорекції та психотерапевтичними напрям-
ками психологічної роботи спеціаліста навчального 
закладу. Врахування основ різних напрямків психоло-
гічного впливу дозволить отримати вищий показник 
терапевтичного впливу. Практична діяльність показала, 
що більшість технік та напрямків психотерапії є взаємо-
доповнюючими, що посилює психологічний ефект 
консультування (рис. 1). 

 

Таблиця 3 
Участь учасників арт-терапевтичного гуртка при Собківському НВК 

у мистецьких та мистецько-культурологічних заходах регіонального та всеукраїнського рівнів 
та створення персональних виставок робіт у 2010–2017 рр. 

Назва заходу Місце проведення 

Міські та обласні виставки з нагоди Дня народження Т.Г. Шевченка. м. Умань, 
м. Канів 

Обласна виставка з нагоди 152-ї річниці перепоховання праху Т.Г. Шевченка на 
Чернечій Горі,  м. Канів. 

м. Канів 

Виставка, присвячена Дню міста Умань. м. Умань 
Обласна виставка «Черкащина інвестиційна». м. Умань 
Виставка з нагоди українського козацтва. м. Чигирин 
Виставка, присвячена 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка та 60-річчю 
від дня утворення Черкаської області. 

м. Умань, м. Черкаси 

Обласна виставка, присвячена 69-й річниці визволення України від 
фашистських загарбників. 

м. Умань 

«Тобі, Черкащино», присвячена 60-й річниці утворення Черкаської області. м. Умань 
Всеукраїнський фестиваль «Млиноманія». с. Печери, Вінницька 

область 
Міжнародний мотофестиваль «Умань 5 доріг - це Україна» + майстер-класи. с. Дмитрушки 
Проект «Територія можливостей. Розвиваємо регіон разом» у рамках 
відродження народних ремесел на Бойківщині та популяризації сільського 
туризму. 

с. Тустань, Сколівський 
район, Львівська 
область 

Всеукраїнська виставка «Військово-польовий арт». м. Київ 
Всеукраїнська благодійна виставка-аукціон «Маю честь і талант». м. Київ 
Майстер-клас «Розвиваємося разом». Собківський НВК  
Психокорекційний арт-терапевтичний курс для дітей з кризових сімей. Собківський НВК « 
Майстер-клас у рамках проекту «Територія можливостей. Розвиваємо регіон 
разом» у рамках відродження народних ремесел на Бойківщині та популяризації 
сільського туризму. 

с. Тустань, Сколівський 
р-н, Львівська область 

Майстер-клас «Ткацтвотерапія – ламаємо стереотипи». УДПУ імені Павла 
Тичини, м. Умань 

Майстер-клас, присвячений заходам до Дня міста Умань. м. Умань 
Майстер-клас «Бачимо прекрасне». НВК № 1, м. Умань 
Майстер-клас в рамках еко акції Всеукраїнського фестивалю «Млиноманія». с. Печери, Вінницька 

область 
Виставка з нагоди Дня народження Т.Г. Шевченка. УДПУ імені Павла 

Тичини, м. Умань 
Постійно діюча виставка «Берегині дому». Собківський НВК, с. 

Собківка 
Виставка з нагоди українського козацтва. м. Чигирин 
Фестиваль «З Глибин Народних»,  присвячений Дню Незалежності України. м. Переяслав -

Хмельницький 
Виставка, присвячена 10-й річниці ДІАЗ «Стара Умань». ДІАЗ «Стара Умань» 
«Шіді-Ріді Фест». ДІАЗ «Стара Умань» 
«ШеФест». Село Моринці 
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Для клієнта важливим є результат роботи психо-
лога, а не приналежність його до окремої психологічної 
школи чи виокремлення одного методу роботи. Знання 
основ різних психологічних шкіл дозволяє мати 
інструментарій, який є дієвим для різних типів клієнтів 
та різних запитів.  

Для становлення особистості в сучасному сус-
пільстві участь батьків є також незамінною. В сім’ї 
закладаються моральні, культурні та духовні підвалини, 
які формують особистість людини. Тенденцією до 
погіршення міжособистісних відносин між батьками та 
дітьми є низький рівень обізнаності дорослих в 
інноваційних тенденціях сучасності. Низький рівень 
освіченості дорослих мотивує їх відпускати дитину на 
вулицю в пошуках розваг та інформації, що знижує 
точки дотику в комунікативній сфері між поколіннями. 
Низький рівень уваги до системи виховання дітей 
формується в сучасних українських сім’ях у період з 
шести – семи років життя людини. Така тенденція 
негативно відображається на духовному розвитку життя 
людини та її інформативно-моральному наповненню. 
Відсутність родинних традицій (сімейні прогулянки, 
подорожі, години спілкування) мають заміну сухими 
неемоційними зустрічами дорослих з дітьми, випивка-
ми, розмовами із використанням нецензурної лексики, 
третирування в сім’ї, перегляд фільмів насильницького 
характеру, перегляд розважальних гумористичних 
телепрограм, що призводить до зниження морального 
рівня підростаючого покоління, зниження рівня освіче-
ності та духовності. Це призводить до поширення деві-
антної та деліквентної форм поведінки серед молоді. 

У період з 2010 до 2017 роки однією із форм 
розширення світогляду учнів із девіантною формою 
поведінки та дітьми зі психосоматичними захворю-
ваннями стала виставкова діяльність. У межах роботи 
студії ткацтвотерапії учні мали можливість брати участь 
у виставках, проводити майстер-класи, персональні 
виставки робіт. Студійцями було взято участь в 
організації та проведенні мистецько-культурологічних 

акцій, виставок, заходів місцевого, регіонального та 
всеукраїнського рівнів (табл. 3). 

Таким чином, участь учнів у заходах сприяла 
пошуку тем для відновлення комунікації в родині та 
серед однолітків, пошуку ресурсів для реалізації 
задумів та планів. 

Виcнoвки з цього дослідження. Системний бать-
ківсько-педагогічний підхід до діагностики причин психо-
соматичних захворювань та комплексна взаємодія з 
питань зниження рівня травматизації психіки осіб 
дозволяє сформувати систему пошуку ресурсів для 
реалізації дитини в соціумі. Активна діяльність 
психолога в рамках арт-терапевтичної роботи з 
ткацтвотерапії дозволила отримати результативність 
психотерапевтичного впливу на психічне здоров’я 
вихованців Собківського НВК. Вплив методики потребує 
додаткових досліджень та апробацій, що стане темою 
наступних публікацій. 

Пeрcпeктиви пoдaльшиx дocлiджeнь. У подаль-
ших дослідженнях планується діагностика впливу 
ткацтвотерапії на зниження рівня психосоматичних 
захворювань у рамках здійснення авторського 
Всеукраїнського мистецько-культурологічного проекту 
«Військово-польовий Арт». «Військово-польовий Арт» 
виступає платформою соціально-психологічної адап-
тації осіб із ознаками психосоматичних захворювань та 
передбачає забезпечення умов для комунікації родин із 
травматичним досвідом, створення арт-терапевтичних 
студій, взаємодію із педагогами та арт-терапевтами 
різних рівнів. Передбачено діагностику впливу на 
здійснення психологічного консультування викорис-
тання авторських методик ткацтвотерапії, розроблених 
автором статті. 
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ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

НА ПУТИ СИСТЕМНОГО ПЕДАГОГИЧНО-РОДИТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА 
 

В статье раскрыты основные аспекты образования психосоматических заболеваний в поведении подростков и оптимально 
возможные способы их устранения благодаря комплексным и согласованным действиям педагогично- родительского коллектива. 

Ключевые слова: терапия, ткацтвотерапия, психосоматические заболевания, девиантное поведение. 
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DIAGNOSTICS AND ELIMINATION OF THE CAUSES OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS 

IN THE WAYS OF PEDAGOGICAL SYSTEM-PARENT APPROACH 
 

The article reveals the main aspects of the behavior of psychosomatic diseases in adolescents and best possible ways to eliminate them 
through comprehensive and coordinated actions of pedagogical and parent team. 

Key words: weave therapy, psychosomatic illness, deviant behavior. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА 

У МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
 

У статті висвітлюються особливості використання поліграфа у Міністерстві оборони та Збройних Силах 
України, обґрунтовуються та аналізуються найбільш ефективні напрямки застосування процедури опитування 
персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони та Збройних Силах України в сучасних умовах. 

Ключові слова: поліграф, опитування з використанням поліграфа, персонал, кадрова безпека, Міністерство 
оборони України, Збройні Сили України, перевірка на поліграфі, скрінінг, службові розслідування. 

 
Постановка проблеми. У житті сучасного суспіль-

ства опитування персоналу з використанням поліграфа 
відіграють досить специфічну, але важливу роль. Вони 
дозволяють підвищити ефективність заходів, спрямо-
ваних на забезпечення кадрової безпеки, боротьбу з 
корупцією, профілактику та запобігання протиправних 
дій, виявлення ворожої розвідувальної агентури, роз-
криття кримінальних злочинів та інше. Вирішення цих 
завдань в умовах сьогоднішнього збройного протисто-
яння на території нашої держави має надзвичайно 
актуальний характер для Міністерства оборони України 
та Збройних Сил України.  

Актуальність дослідження. На сьогодні викорис-
тання поліграфа в роботі з військовослужбовцями та 
цивільним персоналом Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України знаходиться на стадії свого 
становлення. В Україні фактично відсутні праці узагаль-
нюючого характеру щодо роботи з поліграфом, а 
проблема його використання в Міністерстві оборони та 
Збройних Силах України у вітчизняному науковому 
середовищі взагалі ще не піднімалась, а тому потребує 
прискіпливої уваги з боку науковців. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В 
цілому застосування поліграфа базується на суттєвому 
науково емпіричному і теоретичному підґрунті. Зокре-
ма, в основі опитування з використанням поліграфа 
знаходяться сучасні методологічні положення психоло-
гічної науки, а саме теорії виявлення приховуваної 
інформації (П.М. Єршов, Є.А. Костандов, О.Р. Лурія, 
П.В. Сімонов, П. Бен-Шахер, Д. Фереди та ін.), принци-
пи, методи, поняття психофізіології – прикладної галузі 
психологічної науки, що вивчає фізіологічні основи 
психічної діяльності і поведінки людини.  

Теоретичним і практичним проблемам застосування 
поліграфа присвячена значна кількість робіт вітчизня-
них і закордонних вчених психологів, юристів: О.Р. Мал-
хазова, С.І. Яковенко, В.І. Барко, В.А. Варламова, Ю.І. Хо-
лодного, А.Н. Обухова, В.М. Князєва, А.І. Скрипникова, 
І.С. Зубрилова, С.Н. Зерина, С.А. Яни, О.І. Мотляха, 
С.В. Поповічева, Г. Берланда, Р. Фергерсона та інших. 

Крім того, в Україні протягом останніх 14 років було 
опубліковано низку вітчизняних наукових та навчально-
методичних праць стосовно застосування поліграфа в 
практичній та юридичній діяльності [1, 2, 3, 4]. Активно 
ведуться наукові розробки застосування опитування з 
використанням поліграфа при роботі з кадрами силових 
відомств [5]. 

Аналіз наукових праць у сфері використання полі-
графа свідчить про досить докладну теоретичну та 
методичну розробку проблем проведення опитування з 
використанням поліграфа за межами України. В той же 
час подібні дослідження українських фахівців тільки 
починають активно проводитись.  

Мета статті. З огляду на вищезазначене, стаття має 
на меті обґрунтувати найбільш ефективні напрямки 
застосування опитування персоналу з використанням 
поліграфа у Міністерстві оборони та Збройних Силах 
України в сучасних умовах.  

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Застосування поліграфа у Міністерстві оборони та 
Збройних Силах України регламентується наказом 
Міністерства оборони України від 14.04. 2015 р. № 164 
“Про затвердження Інструкції про порядок організації та 
проведення опитування персоналу з використанням 
поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних 
Силах України”. Основним завданням проведення опи-
тування є забезпечення кадрової безпеки при підготовці 
та прийнятті кадрових рішень щодо прийняття на війсь-
кову службу за контрактом, призначення (переміщення) 
осіб офіцерського складу на посади номенклатури 
призначення Міністра оборони України, при вступі 
(поновленні) громадян України на державну службу та 
їх призначення на посади в структурні підрозділи 
Міністерства оборони України та Генерального штабу 
Збройних Сил України, а також підвищення ефектив-
ності проведення службових розслідувань у Міністер-
стві оборони та Збройних Силах України [6]. 

Згідно з цим наказом опитування персоналу Мініс-
терства оборони та Збройних Сил України здійснюється 
за двома напрямами: 

при підготовці кадрових рішень щодо прийняття на 
військову службу за контрактом, призначення (перемі-
щення) осіб офіцерського складу на посади номен-
клатури призначення Міністра оборони України, при 
вступі (поновленні) громадян України на державну 
службу та їх призначення на посади у структурні під-
розділи Міністерства оборони України та Генерального 
штабу Збройних Сил України; 

при проведенні службових розслідувань у Міністер-
стві оборони України та Збройних Силах України [6]. 

Для повного розуміння проблеми використання 
поліграфа у Міністерстві оборони та Збройних Силах 
України розглянемо особливості кожного з вищезазна-
чених напрямів окремо. 

Як відомо, сьогодні при прийомі на роботу (службу) 
завжди виникає необхідність з’ясування низки питань, 
пов’язаних з минулим та сучасним майбутнього 
співробітника, в інтересах виявлення серед кандидатів 
осіб, які можуть представляти для організації певну 
загрозу, тобто ті чи інші фактори ризику. Особливо 
важливим такий підхід стає при відборі кадрів для 
силових структур, а також відомств і підприємств, діяль-
ність яких пов’язана з виконанням завдань страте-
гічного характеру і збереженням державної таємниці. 

У вирішенні цього завдання, як свідчить світова 
практика проведення опитування з використанням 
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поліграфа, найбільш оптимальним, достовірним й 
об’єктивно найефективнішим засобом є використання 
при роботі з кадрами – кандидатами на заміщення 
вакантних посад і працюючим персоналом так званих 
скрінінгів, тобто спеціальних перевірок на поліграфі, що 
дозволяють виявляти інформацію про обстежувану 
особу, яку вона з певних причин намагається приховати 
під час проходження обстеження, встановлення факту 
правдивості чи неправдивості наданих нею відомостей 
та отримання додаткової інформації про опитуваного. 

Скрінінг (від англ. “screen” – просівати, перевіряти 
на благонадійність) – це перевірка на поліграфі, що 
здійснюється з метою оптимізації відбору кадрів, оцінки 
працюючого персоналу і превентивного виявлення його 
можливої нелояльності [7].  

Як свідчить зарубіжний та вітчизняний досвід, 
скрінінгові випробування на поліграфі здійснюються в 
трьох випадках: при наймі на роботу; при періодичних 
(планових) перевірках працюючого персоналу; при 
вибіркових (позапланових) перевірках співробітників [3]. 

Такі опитування проводяться в основному за 
тестами, які обмежуються біографічними відомостями 
та кваліфікацією кандидатів на службу і не стосуються 
їхнього особистого життя [8, с. 265]. 

На думку зарубіжних фахівців, це опитування є 
найбільш ефективним методом для виявлення канди-
датів з високим ступенем ризику (тобто зі злочинним 
минулим, шкідливими звичками тощо). При цьому 
достовірність оцінки надійності персоналу коливається 
від 86 до 100% [8, с. 265]. 

При професійному доборі поліграф використовується 
в комплексі з іншими методами оцінки і доповнює їх. 
Особливо цінний профілактичний ефект опитування з 
використанням поліграфа, що спонукає до чесних 
відповідей кандидата, який надходить на службу, що 
стосуються окремих фактів його біографії, мотивації над-
ходження на службу, шкідливих звичок і т.п. [8, с. 265]. 

Основними цілями проведення скрінінгових полі-
графних перевірок у процесі вирішення кадрових пи-
тань, пов’язаних із комплектуванням особового 
складу підрозділів Збройних Сил України, є якісний 
відбір, підбір і розстановка кадрів, насамперед для 
роботи в екстремальних умовах, підвищення ефек-
тивності діяльності підрозділів, надійності персоналу, 
попередження негативних явищ серед особового 
складу, оформлення допуску до державної таємниці 
та конфіденційної інформації, поновленні на службу 
в Збройних Силах України. 

Мета періодичних і вибіркових скрінінгових випро-
бувань персоналу на поліграфі – якомога раніше вияви-
ти порушення (невиконання або неналежне виконання 
службових обов’язків, одержання будь-якої неправо-
мірної вигоди, перевищення повноважень, розголошен-
ня конфіденційної інформації, порушення етики по-
ведінки та ін.). Виявлення таких порушень дає змогу 
забезпечити своєчасне реагування та мінімізувати їх 
наслідки. Періодичні перевірки окремих категорій пра-
цюючого персоналу проводять із заздалегідь встанов-
леною періодичністю (для персоналу з високим ступе-
нем ризику – не частіше одного разу на рік; із середнім 
ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки; з 
незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на 
п’ять років). Ситуативно зумовлені перевірки проводять 
у випадках, коли суттєво змінюються обов’язки чи 
відповідальність працівника (наприклад, через надання 
особі доступу до матеріальних носіїв секретної інфор-
мації, наданні особі права розпорядження фінансовими 
ресурсами, призначення на керівну посаду тощо). 

Вибіркові перевірки здійснюють позапланово, якщо 
одержано сигнали про серйозні недоліки в роботі 
підрозділу, порушення фінансової дисципліни, крадіжки 
та зловживання, а також у разі погіршення результатів 
роботи за основними показниками. Вибіркове тестуван-
ня персоналу таких підрозділів зазвичай дає важливу 
нову інформацію про групи корпоративного ризику, 
новий погляд на ситуацію [3]. 

Сучасні вітчизняні науковці, які досліджували проб-
леми, пов’язані з використанням поліграфа для вирі-
шення завдань кадрової роботи та добору персоналу 
органів внутрішніх справ України, у тому числі й 
керівної ланки, стверджують, що поліграф є одним з 
найбільш дієвих засобів зменшення кадрового ризику, 
пов’язаного з відбором персоналу [9, с. 54–57, 63–66, 
132–135, 169–172, 215–219].  

Основний аргумент на користь широкого застосу-
вання поліграфа в практиці кадрової роботи і в профі-
лактичних заходах – це об’єктивність реєстрованих 
процесів і можливість за короткі терміни отримати 
інформацію, яку або взагалі не можливо, або дуже 
важко і дорого у фінансовому плані отримати тради-
ційними засобами [10]. 

У той же час при прийомі на військову службу в 
Збройних Силах України на цей час активно викори-
стовуються переважно стандартні види відбору канди-
датів: спеціальна, медична, психологічна перевірки. 
Однак, незважаючи на комплексність цих методів, про-
блема підвищення ефективності професійного відбору 
стоїть так само гостро, як і в інших країнах, і до 
теперішнього часу повністю не вирішена. 

Процедура поліграфних перевірок запроваджена у 
Міністерстві оборони України та Збройних Силах 
України лише наприкінці 2015 року. Відповідно до 
наказу Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 
року № 164 “Про затвердження Інструкції про порядок 
організації та проведення опитування персоналу з вико-
ристанням поліграфа у Міністерстві оборони України та 
Збройних Силах України”, використання поліграфа під 
час підготовки кадрових рішень щодо прийняття на вій-
ськову службу за контрактом, призначення (переміщен-
ня) осіб офіцерського складу на посади номенклатури 
призначення Міністра оборони України, при вступі 
(поновленні) громадян України на державну службу та 
їх призначення на посади у структурні підрозділи 
Міністерства оборони України та Генерального штабу 
Збройних Сил України може здійснюватися для отри-
мання інформації про: 

виявлення ознак приховування чи викривлення 
анкетних даних, окремих фактів біографії; 

ознаки алкогольної залежності, вживання наркотичних 
та (або) психотропних речовин без призначення лікаря; 

приховані мотиви прийняття (вступу) на військову 
(державну) службу, призначення (переміщення) на посади 
номенклатури призначення Міністра оборони України; 

наявність боргів або фінансових зобов’язань, причетності 
до діянь, що передбачають юридичну відповідальність; 

вчинення об’єктом опитування протиправних дій, 
порушення стосовно нього кримінального провадження; 

виявлення контактів з членами злочинних організацій; 
виявлення участі у діяльності заборонених громад-

ських об’єднань, членства в політичних партіях, 
наявності виду на проживання (іншого документа), що 
підтверджує право на тривале проживання на території 
іншої держави; 

розголошення об’єктом опитування відомостей, що 
становлять державну таємницю, службову або конфі-
денційну інформацію [6]. 
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Доцільно наголосити, що поліграф, як засіб забез-
печення кадрової безпеки, крім вищеперерахованого, 
може вирішувати завдання як контролю тих, хто 
влаштовується, так і профілактики правопорушень за 
рахунок періодичних перевірок осіб, які вже працюють. 
Тобто, скрінінгова перевірка є також стримуючим факто-
ром при здійсненні антисоціальних, кримінальних вчинків.  

Разом з цим скрінінг дає можливість швидко виявити 
як позитивні, так і негативні аспекти стосунків обсте-
жуваного за попередніми місцями роботи, при наяв-
ності конфліктних ситуацій – причини, що породили їх. 
Можливо уточнення етичних засад опитуваного, його 
ставлення до армії, особливостей поведінки під час 
служби. На підставі поліграфних перевірок можливо 
встановити наявні міжособистісні стосунки обстежува-
ного як всередині колективу, так і між ним та його 
керівництвом. 

Крім того, світова практика свідчить, що опитування 
з використанням поліграфа є одним з найбільш дієвих 
сучасних методів, спрямованих на підвищення ефек-
тивності та забезпечення своєчасності службових роз-
слідувань. Зазначені технології неодноразово підтвер-
дили свою доцільність і тривалий час успішно вико-
ристовуються у більш ніж 75 країнах, серед яких США, 
Ізраїль, Великобританія, Японія, Туреччина, Бельгія, 
Канада, Китай, Польща, Болгарія, Сербія, Словаччина, 
Словенія, Угорщина, Фінляндія, Хорватія, Чорногорія, 
Росія, Білорусь, Молдова, країни Балтії та інші [9, 
с. 158, 206-207, 221; 11]. 

Зазначимо, що процедура службового розслідуван-
ня у ЗС України передбачає застосування перш за все 
традиційних методів його проведення, а саме: 

отримання від військовослужбовців та працівників 
усних чи письмових пояснень, необхідних документів, 
довідок, консультативних та експертних висновків; 

ознайомлення і вивчення, в тому числі з виїздом на 
місце події, відповідних документів, у разі потреби 
зняття з них копії та долучення до матеріалів служ-
бового розслідування; 

отримання інформації, пов’язаної із службовим 
розслідуванням, від юридичних і фізичних осіб з 
дотриманням вимог чинного законодавства на підставі 
запиту посадової особи, яка призначила службове 
розслідування [12]. 

Натомість, як свідчить практика проведення служ-
бових розслідувань, інформація, що міститься у цих 
документах, не завжди має об’єктивний характер, а 
тому не дозволяє повною мірою встановити всі обста-
вини розслідуваного правопорушення, що, відповідно 
негативно впливає на ефективність проведення служ-
бових розслідувань та їх результати. 

Накопичений досвід використання поліграфа під час 
проведення розслідувань дає підстави стверджувати, 
що застосування цього науково-технічного приладу 
сьогодні – практично єдина процедура роботи з 
ідеальними слідами відображення, підтверджена своєю 
ефективністю на практиці. Саме вони є ключовими у 
формуванні уявлення й відтворення особою інформації 
про подію, що відбулася, оскільки “ідеальні сліди – це 
реконструювання індивідом образу того чи іншого 
предмета (об’єкта), інформація про який зберігається в 
довготривалій пам’яті” [13, с. 33]. 

Сучасні вітчизняні дослідники проблем застосуван-
ня поліграфа стверджують, що опитування з викорис-
танням поліграфа дозволяє не лише визначити най-
більш перспективні напрями здійснення розслідування, 
виявити винних осіб і фактичні докази їх протиправних 
дій, але і, що не менш важливо, захистити невинних, 

зняти необґрунтовані підозри та звинувачення з осіб, 
непричетних до вчинення події, що розслідується. 
Окрім цього, воно забезпечує отримання додаткової 
інформації, яка прямо або побічно пов’язана з роз-
слідуванням і забезпечує можливість швидкої оцінки 
достовірності отриманої інформації та проведення 
якісного розслідування в установлений строк [14]. 

Відповідно до наказу Міністерства оборони України 
від 14 квітня 2015 року № 164 використання поліграфа 
під час проведення службових розслідувань може 
здійснюватися “для отримання інформації про: 

звужування кола ймовірно причетних осіб до події, 
що перевіряються; 

виявлення можливості причетності об’єкта опитуван-
ня до підготовки або вчинення правопорушення; 

правдивість інформації, наданої об’єктом опитування; 
напрямки здобуття доказів про підготовку або 

вчинення правопорушень; 
механізм і спосіб здійснення правопорушення; 
підготовку до вчинення корупційних та інших проти-

правних дій з боку посадових осіб; 
наявність боргів або фінансових зобов’язань, причетності 

до діянь, що передбачають юридичну відповідальність; 
ознаки небезпеки, незаконних посягань, пов’язаних із 

виконанням об’єктом опитування посадових обов’язків; 
розголошення об’єктом опитування відомостей, що 

становлять державну таємницю, службову або конфі-
денційну інформацію” [6]. 

Звичайно, всі обставини, що встановлюються, не 
можуть бути оцінені з використанням поліграфа. Нага-
даємо, незалежно від форми проведення, опитування з 
використанням поліграфа має ряд обмежень, зокрема, 
пов’язаних із тривалістю подібних досліджень (не 
більше 2–3 годин), що унеможливлює фізично перевір-
ку всіх нюансів, що містяться у поясненнях суб’єкта. 
Тому перед поліграфологом повинні ставитися завдан-
ня першочергового з’ясування найважливіших, ключо-
вих аспектів пояснень особи, що перевіряється. 

До предмету перевірки на поліграфі можуть бути 
включені пояснення будь-яких учасників службового 
розслідування. Однак найчастіше необхідність прове-
дення опитування з використанням поліграфа виникає 
по відношенню до особи, яка скоїла правопорушення чи 
подію. При цьому ключовим є питання про добро-
вільність чи обов’язковість участі особи в дослідженні.  

Зазначимо, що до останнього часу домінувала 
думка про виняткову добровільність цієї процедури у 
всіх випадках [15]. Ця думка узгоджується з існуючими 
нормами, за якими надання пояснень під час служ-
бового розслідування є правом, а не обов’язком особи. 
Однак все більш вираженою і обґрунтованою стає інша 
позиція, за якою участь персоналу в опитуванні з 
використанням поліграфа під час проведення службо-
вого розслідування чи перевірки, у разі потреби, має 
бути обов’язковою [16].  

Зрозуміло, що поліграф не в змозі вирішити всі 
проблеми, пов’язані з проведенням службових розслі-
дувань, але, безперечно, він дозволяє істотно підви-
щити їх ефективність. При всіх позитивних моментах, 
необхідно враховувати, що опитування з викорис-
танням поліграфа не повинні підміняти інші традиційні 
методи розслідування, які дають фактичні докази. Вони 
мають доповнювати один одного і проводитися в 
комплексі. Загалом застосування поліграфа під час 
службових розслідувань робить дізнання більш якісним, 
сприяє захисту прав і свобод громадян.  

Безумовно, наведений перелік напрямків викорис-
тання поліграфа у Міністерстві оборони України та 
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Збройних Силах України не можна вважати закінченим. 
Життя постійно вносить свої корективи і доповнення, 
з’являються нові витончені способи незаконних діянь, 
але при вмілому використанні поліграфа завдання 
виявлення негативних моментів буде успішно вирішено. 

Отже, з огляду на зарубіжний досвід та наявні віт-
чизняні здобутки, на сучасному етапі основними нап-
рямами впровадження поліграфа у Міністерстві 
оборони України та Збройних Силах України є його 
використання у кадровій сфері та при проведенні служ-
бових розслідувань. Поряд з традиційними методами 
проведення кадрового відбору та службових розсліду-
вань, застосування нових технологій – опитування з 
використанням поліграфа у роботі з особовим складом, 
дозволить методологічно та методично забезпечити 
необхідний рівень кадрової безпеки і, водночас, 
профілактичної роботи з персоналом.  

Висновки з цього дослідження. Застосування 
процедури опитування з використанням поліграфа у 
роботі з персоналом Міністерства оборони та Збройних 
Сил України слід здійснювати згідно з чинними нор-
мами права та у відповідності з вимогами, визначеними 
відповідним наказом Міністерства оборони України. 
Важливо усвідомлювати, що результати, отримані в 
ході опитування з використанням поліграфа, не є 
підставою для відмови у призначенні на посаду або 
звільнення з посади і не тягнуть щодо опитуваного 
ніяких заходів, які б порушували його законні права та 
свободи, проте можуть і повинні служити підставою для 
проведення додаткової перевірки. 

Таким чином, впровадження у діяльність оборонного 
відомства України процедури проведення опитувань 
персоналу з використанням поліграфа дасть змогу під-
вищити якість прийняття кадрових рішень щодо військо-
вослужбовців та державних службовців у Міністерстві 
оборони України та Збройних Силах України, запобігти 
помилок у цьому процесі, стане запорукою позитивних 
змін у реформах, які вже тривають. 

Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому матеріали статті мають сприяти вдосконаленню 
системи організації та проведення процедури опиту-
вання з використанням поліграфа персоналу Міністер-
ства оборони та Збройних Сил України. 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПІДХОДУ 

ДО ДЕТЕКЦІЇ ОБМАНУ 
 

У статті здійснено ретроспективний аналіз становлення інструментального підходу до детекції обману. 
Розкрито історію становлення та розвитку, що налічувала численні моменти коливання наукової думки. Висвітлено 
ключові теоретичні та практичні напрацювання науковців, що лягли в основу сучасної методології опитування з 
використанням поліграфа.  

Ключові слова: обман, поліграф, ретроспективний аналіз, асоціативний експеримент, опитування з 
використанням поліграфа. 

 
Постановка проблеми. Сучасні процеси, викликані 

переходом України до європейських стандартів, 
зумовлюють необхідність впровадження принципово 
нових методів забезпечення кадрової безпеки, ефек-
тивного попередження правопорушень у сфері державної 
безпеки, викорінення корупційної системи у більшості 
державних структур. У межах цього процесу, як свідчить 
світовий досвід, особливої актуальності набули методи 
інструментальної детекції обману, що в нашій країні в 
основному представлені у вигляді опитування з 
використанням поліграфа.  

Актуальність дослідження. На сьогодні поліграф 
та пов’язаний з його використанням комплекс методич-
них процедур набули значного поширення по всьому 
світу. Наразі, перевірки на поліграфі проводяться більш 
ніж у 60 країнах світу, серед яких загальновизнаним 
лідером є США [7, с.94]. Однак, не зважаючи на 
позитивний світовий досвід, у нашій країні і до тепер 
використання поліграфа викликає численну кількість 
дискусій та протиріч як серед науковців, так і пересічних 
громадян. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
застосування поліграфа, у тому числі й історичні аспекти 
розвитку інструментального підходу до детекції обману, 
в тій чи іншій мірі, розглядалися у працях таких 
науковців, як: П.В. Мочагін [5], В.А. Варламов [2], В.М. 
Князєв [7], С.І. Оглоблін, О.Ю. Молчанов [9], та інші. 
Неодноразово ці питання піднімались науковцями і у 
вітчизняних періодичних виданнях. Однак, аналіз цих 
праць свідчить, що до сьогодні серед вітчизняних 
науковців питання щодо історії становлення та розвитку 
інструментального підходу до детекції обману не знай-
шли остаточного висвітлення. На нашу думку, така 
ситуація обумовлена як певними відголосками радянсь-
кої ідеологічної пропаганди, так і недостатнім розумінням 
значення багаторічного процесу розвитку ідей приклад-
ної психології та психофізіології, що стоять в основі 
процедури опитування з використанням поліграфа. Саме 
необхідності вирішення останнього і визначило мету 
нашої роботи. 

Метою статті є висвітлення ретроспективного ана-
лізу становлення інструментального підходу до детекції 
обману та його основних теоретичних та практичних 
напрацювань. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Проблематика виявлення обману та створення методів 
диференціації правдивих повідомлень від дезінформу-
ючих з давніх часів отримала статус необхідної в 
суспільстві. Як вказує В.А. Варламов, необхідність у 
створенні відповідних методів “виникла відразу після 
створення перших проблисків суспільного ладу, а саме, 
коли колективна діяльність стала реальністю, коли доля 

однієї людини стала залежати від сумлінності іншої” 
[2, с.8]. В силу цих обставин, розпочинаючи із стародав-
ніх часів людство невпинно розробляло та вдоскона-
лювало системи отримання інформації про правду та 
обман. Цей процес відбувався безперервно та най-
частіше відображав епоху, релігійні вірування та 
соціальні вподобання тогочасного соціуму.  

Так, одним з найдавніших методів встановлення 
правдивості можна вважати ордалію (від лат. ordalium – 
вирок, суд) – ритуальне випробування, що виключало 
можливість безпосереднього винесення вироку людиною 
[5, с.128]. Ця процедура здобула необмежену поши-
реність серед ранніх суспільств та була присутня майже 
у всіх народів на перших етапах становлення їх 
культури. Вона відображала силу релігійних вірувань 
тогочасного населення та в основному базувалася на 
уявленні про “світову справедливість”, що в змозі захис-
тити невинну особу та покарати винну.  

Різноманітні версії таких ордалій були описані в 
стародавній Греції, дохристиянській Скандинавії, Герма-
нії, Ісландії, Японії, Індії, Полінезії та Африці [7]. До най-
більш широко представлених можна віднести: ордалії із 
застосування розпеченого заліза та ордалії із застосу-
ванням кип’ячої води. Саме два цих підходи в різноманіт-
них варіаціях складали основу архаїчного права у біль-
шості країн Європи. Так, створена за часів Ярослава 
Мудрого найдавніша збірка державних законів “Руська 
Правда”, дозволяла застосування ордалій у суперечках 
між громадянами та вказувала, що “позивач може… ви-
магати, щоб відповідач виправдався випробуванням залі-
зом… а якщо позов вартує півгривні…, то водою” [4, с.20]. 
Подібні ж описи застосування ордалій можна зустріти у 
“Польській Правді”, чеському “Праві Конрада” та сербсь-
кому “Законі Стефана Душана”, що робило їх один із 
ключових елементів судових систем цих країн [7, с.20]. 

Крім широко представленого застосування заліза та 
води в історії представлені й менш відомі ордалії, 
більшість з яких були виключно специфічними для 
певних регіонів світу. Так, відомий юридичний психолог 
та дослідник історії виявлення обману П. Тровілло 
повідомляє про такі специфічні ордалії, як випробування 
балансуванням (ordeal of the balance) та випробування 
червоною водою (ordeal of the red water) [10]. Кожне з цих 
випробувань розвивалось ізольовано та відображало 
релігійні вірування місцевого населення. Зокрема, випро-
бування червоною водою було поширено у тубільських 
племенах Західної Африки та обумовлювалось наяв-
ністю у місцевій флорі рослини, що наразі відома бота-
нікам як “Erythrophleum ordale”. Саме кора цієї рослини, 
яка вважалася священним фетишем, визначала сутність 
ордалії та на думку тубільців забезпечувала “справед-
ливість” прийнятого рішення. 

© Малюга В., Кравченко А., Зубовський Д., 2017
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Окрім ордалій в історії людства яскраво проявився й 
інший, більш “психологізований” підхід до виявлення 
обману, який у своїх висновках скоріше базувався на 
помічених об’єктивних закономірностях, ніж архаїчних 
віруваннях. Цей підхід відображав загальне імпліцитне 
уявлення про взаємозв’язок між фізіологічними про-
явами обману та емоціями.  

Так, ще в давнину, було встановлено, що страх перед 
викриттям і, як наслідок, покаранням, супроводжувався 
певними змінами динаміки фізіологічних функцій, які 
доступні зовнішньому спостереженню. Наприклад, помі-
тивши, що сильний страх знижує активність секреції 
слинних залоз, стародавні китайці вкладали до рота 
підозрюваної особи жменю сухого рису або рисовою муки. 
Тримаючи цю субстанцію в роті підозрюваний повинен був 
вислухати інкриміновані йому звинувачення. У тому 
випадку, якщо після певного періоду часу рис або мука 
залишалися сухими, судді виносили ворок, що 
підозрюваний обманює і як наслідок визнавали його 
винним [2, с.8]. Подібного роду випробування виявилися 
стійкими до змін епох та активно використовувалися у 
часи Середньовіччя іспанською інквізицією. Щоправда, в 
цей період замість рису підозрювана особа повинна була 
проковтнути шматок сиру чи сухого хліба [18].  

Особливу роль в якості інформативного фізіоло-
гічного “параметра обману” відігравали особливості 
динаміки частоти пульсу та кровонаповнення артерії. На 
близькому сході цей параметр ще в глибоку давнину 
активно використовувався для виявлення подружньої 
невірності [2; 5]. Методика перевірки була надзвичайно 
простою. Спеціально тренована людина прикладала 
палець до артерії підозрюваної особи та називала імена 
осіб, які теоретично могли виступати в ролі коханця. 
Коли лунало значиме ім’я, у підозрюваного, в результаті 
сильного емоційного напруження, різко змінювалися як 
частота пульсу, так і кровонаповнення артерії. 

Проте, використання цього параметра не є виключно 
специфічним для близького сходу. Свідчення про його 
застосування зустрічаються протягом всієї історії 
людства та відображені в різноманітних художньо-літе-
ратурних творах різних епох. Так, Плутарх у своєму творі 
“Порівняльні життєписи” повідомляє про випадок, коли 
знаменитий грецький лікар і анатом Ерасістрат за 
допомогою реєстрації пульсу зумів виявити приховуване 
кохання царевича Антіоха до своєї мачухи Стратоніки та, 
як наслідок, встановити істинну причину його хвороби [8]. 
Цей же сюжет, з мінімальними змінами, описується в 
книзі “Декамерон” відомого італійського письменника 
епохи Відродження Дожовані Бокачо та у середньовічній 
літературній збірці “Римські діяння” [1].  

Більш чітке уявлення про зв’язок між об’єктивними 
показниками пульсу й обманом та застосуванням цього 
зв’язку при виявленні останнього було сформовано у 
Новий час Даніелем Дефо. У своєму трактаті під назвою 
“Ефективний проект безпосереднього попередження вулич-
них пограбувань і припинення будь-яких інших завору-
шень ночами”, який вийшов у світ у 1730 р., Д. Дефо 
констатував, що “у злодія існує тремтіння у крові, яка, 
якщо нею зайнятися, викриє його”. В силу цього він радив, 
не зважаючи на сміливий вираз обличчя чи неправдиву 
мову злочинців “захопити зап’ястя та прощупати їх пульс 
…тріпотіння серця, нерівний пульс, раптове серцебиття 
очевидно... повинно визначити що він є злочинцем” [18]. 

Розглянуті вище способи виявлення обману в 
основному базувалися на імпліцитних, теоретично не 
осмислених переконаннях. Відсутність теоретичного 
уявлення та наукового осмислення всього складного 
механізму психофізіологічних реакцій, їх внутрішньої 

природи в організмі людини не дозволяли в повній мірі 
оцінити їх можливість практичного застосування [7]. 

Лише в середині XIX ст. таке осмислення стало 
можливим. Бурхливий розвиток фізіології та створені 
умови для розвитку технічних засобів (“гемодинамометр” 
– 1828 р. та “сфігмоманометр” – 1896 р.) забезпечили 
можливість проведення багатьох значних досліджень, 
що все частіше звертали свою увагу на конкретні 
проблеми обману [18]. Особливий інтерес у цьому 
контексті представляють роботи видатного італійського 
фізіолога Альфреда Моссо, що здійснювались з 1875 до 
1896 року. 

У своїх експериментах А. Моссо не приділяв без-
посередню увагу дослідженню проблеми обману, проте 
зробив багато спостережень, які згодом лягли в основу 
інструментальних методів його виявлення. Зокрема, 
виконуючи багато ретельних експериментів, досліднику 
вдалося створити узагальнену концепцію взаємозв’язку 
між емоційним станом людини (зокрема станом страху) 
та змінами її фізіологічних параметрів [16]. Як зазначав 
сам автор, фізіологічні зміни під час переживання люди-
ною стану страху, інколи були настільки значними, що 
інші “фізіологи були надзвичайно здивовані”, розглядаю-
чи репродуктивні криві опублікованих експериментів [16].  

За результатами своїх досліджень А. Моссо зробив 
висновок, що варіації, які з’являються у кров’яному 
тискові під час страху набагато більші ніж у результаті 
впливу простих звуків чи будь-яких інших аудіальних 
подразників [16].  

У цей же час видатний психіатр та криміналіст 
Ч. Ломброзо розпочав активну роботу по впровадженню 
наукових методів у практичну діяльність кримінальної 
поліції. Результати цієї роботи дослідник у 1895 р. 
опублікував у своїй знаменитій книзі “Злочинна людина”, 
де окрім самих випадків перевірок, ретельно описав 
використаний інструментарій – гідросфигмограф. Як 
повідомляється, за допомогою цього приладу Ч. Лам-
брозо точно встановив, що підозрювана особа не 
причетна до пограбування, але винна у крадіжці 
паспортів і інших документів [7].  

Крім того, у 1902 р. Ч. Ламброзо за допомогою 
інструментальних методик виявлення обману, вдалося 
вперше довести в суді непричетність особи, яку 
звинувачували у зґвалтуванні та вбивстві п’ятирічної 
дівчинки. В ході розслідування цієї справи дослідник 
вперше застосував методологію, яка зараз широко 
відома як “метод нейтральних-значимих запитань”. У 
якості значимих подразників використовувались зобра-
ження вбитої дівчини, а у якості нейтральних – ряд 
зображень інших дітей [7]. 

З кінця XIX ст. паралельно з дослідженнями фізіо-
логів по виявленню обману стали з’являтися роботи 
дослідників, які для досягненні цієї ж цілі, в першу чергу, 
апелювали до психологічних знань. Цьому багато в чому 
посприяв тогочасний бурхливий розвиток прикладної 
психології та створені перші експериментально-психо-
логічні методи діагностики психіки людини. Одним із таких 
методів діагностики став асоціативний експеримент. 

Перше дослідження пов’язане із використанням 
асоціативного експерименту для діагностики психічних 
процесів було опубліковане у 1879 р. англійським вченим 
Френсісом Гальтоном в другому виданні наукового 
журналу Brain, під назвою “Психометричні експерименти” 
[12]. Саме в цій роботі видатний вчений заклав 
підвалини методології асоціативного експерименту, 
яскраво продемонструвавши діагностичне значення часу 
асоціативної реакції для висвітлення прихованих від 
об’єктивного спостереження психічних процесів.  
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Відразу ж за Ф. Гальтоном, проблема асоціацій та їх 
вивчення почала активно досліджуватись у лабораторії 
експериментальної психології Лейпцизького університету 
під керівництвом Вільгельма Вундта. Було проведено 
ряд досліджень, у ході яких сформульовано основну 
методологію проведення асоціативного експерименту. 
Асоціативний експеримент Ф.Гальтона зазнав суттєвої 
модифікації та був доведений до майже стандартизо-
ваної форми, яка у подальшому почала активно вико-
ристовуватись не лише в дослідницьких, але й прак-
тичних цілях.  

Так, перша спроба застосування асоціативного 
експерименту в практиці виявлення обману належить 
М. Вертгеймеру, який в рамках своєї дисертаційної 
роботи відобразив серію експериментів по застосуван-
ню асоціативного експерименту для встановлення 
“емоційних комплексів”, пов’язаних з “кримінальною 
провиною злочинця” [20]. Вченим було встановлено, що 
час реакції на слова-подразники, які безпосередньо 
пов’язані з афективною подією, відрізняються від часу 
реакції на слова-подразники нейтрального характеру 
(не пов’язані з подією). Ці спостереження дозволяли 
виявляти осіб, які мають в своїй пам’яті пов’язані із 
злочином афективні сліди (деталі, обставини ), та 
ефективно диференціювати їх від осіб, що не мають до 
цього злочину жодного відношення [20]. 

Ці дослідження в подальшому знайшли своє відобра-
ження у науковій роботі американського психолога 
Р. Йоркса, який провів серію експериментів, спрямованих 
на перевірку можливості застосування асоціативного 
експерименту для виявлення обману та встановлення 
приховуваних знань. У цих експериментах досліджува-
ному було дозволено потай відкрити одну з двох 
коробок, що містили певне наповнення, а дослідник 
намагався за допомогою серії асоціативних реакцій 
визначити, яка саме коробка була відкрита. Дослідження 
встановили чітку закономірність збільшення часу реакції 
між словом-стимулом та асоціацією під час повідом-
лення обману [21]. Проте, сам Р. Йоркс зазначав, що в 
цих дослідженнях він ще не оволодів методом до кінця і 
тому результати волів розглядати лише як проміжні та 
такі, що потребують подальшого уточнення. 

Уточнення цих результатів здійснили Г. Ліч та 
М. Весба, які опублікували ретельний кількісний та 
якісний аналіз цього методу. Використовуючи аналогічну 
процедуру, вони перевірили стійкість результатів на 
максимально доступній кількості респондентів. Резуль-
тати їх кількісного аналізу узгоджувались з результатами 
попередніх досліджень, підтверджуючи наявність чіткого 
взаємозв’язку між повідомленням обману та збіль-
шенням часу реакції під час асоціативного експерименту. 
Особливо важливим аспектом цього дослідження була 
спроба експериментаторів проаналізувати якісну сторону 
відповідей, а саме характер слів, якими досліджувані 
реагували [13].  

Однак, не зважаючи на бурхливий розвиток асоціа-
тивний експеримент так і став ключовим методом 
виявлення обману. В цьому значну роль відіграли нові 
напрацювання в галузі інструментальних методів 
виявлення обману. Так, на початку ХХ ст. австрійський 
фізіолог А. Беннусі детально дослідив взаємозв’язок між 
обманом та декількома фізіологічними параметрами, у 
тому числі артеріальним тиском, пульсом та частотою 
дихання. Зокрема, у своїх дослідженнях динаміки проце-
су дихання вчений прийшов до висновку, що частота 
дихальних циклів та співвідношення тривалості вдиху до 
тривалості видиху змінюється, коли обстежуваний обма-
нює [7]. За результатами своїх досліджень А. Беннусі 

у 1913 р. виступив з доповіддю на другій зустрічі Італій-
ського психологічного товариства в Римі, у якій заявив 
про можливість встановлення обману за допомогою 
реєстрації дихання майже із 100-відсотковою точністю.  

Разом з європейськими вченими, які працювали над 
проблемою розвитку інструментального підходу до 
виявлення обману, аналогічні дослідження проводили і 
їх американські колеги. Так, в 1908 р. професор Гарвар-
дського університету Гуго Мюнстерберг, опублікував 
книгу “З місця свідка”, де запропонував з метою вияв-
лення змін в емоційному стані підозрюваного або 
відповідача проводити дослідження з реєстрацією трьох 
фізіологічних характеристик: дихання, кров’яного тиску 
та шкірно-гальванічної реакції (один з різновидів елек-
тродермальной активності і показник електропровідності 
шкіри). Для вимірювання шкірно-гальванічної реакції 
Мюнстерберг використовував гальванометр – прилад 
для вимірювання сили гальванічного струму, заснований 
на спостереженні магнітних дій, вироблених цим струмом. 

У цей же час почав свої дослідження в області 
інструментальної детекції обману один зі студентів Гуго 
Мюнстерберг – Вільям Марстон. З 1915 р. він проводив 
наукові дослідження, в ході яких за допомогою сфігмо-
манометра і стетоскопа реєстрував систолічний кров’я-
ний тиск, ставлячи запитання на значущі (релевантні) і 
нейтральні теми. Реєстрацію отриманих показників 
В. Марстон проводив від руки, малюючи криву, яка слу-
гувала у подальшому для оцінки наявності чи від-
сутності обману. Розроблений в цих дослідженнях 
метод отримав назву “тест діагностики обману за 
допомогою кров’яного тиску” [7]. 

Наукові напрацювання вченого були активно вико-
ристані під час Першої світової війни. Саме тоді В. Марс-
тону, як психологу і члену науково-дослідного комітету 
Сполучених Штатів, було доручено дати оцінку можливос-
тей методів інструментальної “детекції обману” в рамках 
боротьби з німецьким шпигунством. Група психологів, до 
якої входив У. Марстон, вивчивши тодішній рівень роз-
витку психофізіологічної детекції обману, констатувала, 
що “тест діагностики обману за допомогою кров’яного 
тиску”, був найбільш ефективним з існуючих на той час 
методів детекції; його результативність досягала 97% [9]. 

Науково-дослідний комітет запропонував контрроз-
відці США впровадити в свою діяльність інструментальну 
“детекцію обману”, а Вільяма Марстона призначити 
спеціальним агентом Міністерства оборони США по 
використанню інструментальної “детекції обману” з 
метою боротьби з німецької агентурою. Проте, з ураху-
ванням швидкого закінчення війни, Міністерство оборони 
США залишило цю пропозицію без особливої уваги. 

Серед піонерів техніки поліграфних перевірок необ-
хідно назвати співробітника поліції штату Каліфорнія 
Джона Ларсона, який у 1921 р. сконструював перший 
прообраз професійного поліграфа та запропонував одну 
з перших методик його використання – у подальшому ця 
техніка задавання запитань стала відомою як тест 
релевантних-нейтральних запитань. Основна аргумен-
тація такого типу дослідження базувалася на припущен-
ні, що винна особа буде демонструвати підвищену 
фізіологічну реакцію на запитання, пов’язані із злочином, 
в той час як невинна особа буде відображати невелике 
розходження в силі фізіологічної реакції на запитання 
будь-якого типу. Пристрій Дж. Ларсона виглядав доволі 
громіздким (довжина 152,4 см., висота 76,2 см., вага 
12,3 кг), проте дозволяв одночасно вимірювати та 
записувати у випробуваного кров’яний тиск, серцеві 
скорочення, частоту пульсу і зміни в диханні [7]. За допо-
могою цього пристрою в період з 1921 по 1923 рр. 
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досліднику вдалося обстежити 861 особу і виявити 
більше 200 злочинців [14]. За результатами цих пере-
вірок дослідником було опубліковано цілу низку наукових 
та науково-популярних робіт як у спеціалізованих жур-
налах так і виданнях для широкого загалу, що дозволяє 
розглядати Дж. Ларсона як особу, яка зробила найбіль-
ше для інформування громадськості про застосування 
інструментальних методів виявлення обману.  

Ще однією особою яка мала вирішальне значення 
для інструментального підходу до виявлення обману є 
Леонард Кілер, який в 30-х роках минулого століття 
розробив перший прообраз сучасного поліграфа і 
організував його серійний випуск. Цей пристрій одно-
часно записував пульс, зміну об’єму крові, та дихання, а 
в 1939 році був додатково оснащений каналом реєстра-
ції шкірно-гальванічної активності. Саме введення 
каналу шкірно-гальванічної реакції робило цей прилад 
унікальним та значно підвищувало інформативність 
отриманих результатів. Пристрій Л. Кілера, був першим 
інструментом, придбаним ФБР [7;15]. 

Окрім ФБР поліграф Л. Кілера, використовувався ним 
у Чиказькій криміналістичній лабораторії – першому 
підрозділі по використанню поліграфа в системі право-
охоронних органів. До 1935 р. Кілер обстежив близько 
двох тисяч підозрюваних у скоєнні злочинів та розробив 
першу стандартизовану методику під назвою “тест піку 
напруги” [15].  

У 1945 р. один з найвідоміших у світі поліграфологів 
американець Джон Рейд, узагальнивши досвід поперед-
ників, створив поліграф, який крім кров’яного тиску, 
пульсу, дихання і опору шкіри реєстрував тремор м’язів 
ніг і передпліччя. Така реєстрація відбувалася за допо-
могою сенсорів руху, вмонтованих під підлокітниками і 
сидінням поліграфного крісла. А вже у 1947 р. він 
розробив методику контрольних питань (control question 
technique), включивши контрольне запитання в існуючу 
методику перевірочних і нейтральних запитань. Дж. Рейд 
вважається “батьком контрольних запитань” (запитань 
порівняння), хоча і до нього практично всіма фахівцями в 
області “детекції обману” використовувалися, так звані, 
питання порівняння в тій чи іншій формі [17].  

Як Л. Кілер так Дж. Рейд у своїх перевірках підкрес-
лювали роль поліграфа в якості пристрою для допиту та 
стверджували, що “справжнім детектором обману” є 
екзаменатор, який керується своєю підготовкою та 
попереднім досвідом [7]. Цей підхід, з його відсутністю 
стандартизації та припущенням про специфічну поведін-
ку при повідомленні обману, піддавався жорстокій 
критиці. У відповідь на цю критику, Клів Бакстер, студент 
Л. Кілера та Дж. Рейда, розробив першу стандарти-
зовану методику перевірки (“метод порівняння зон”) та 
цифрову систему підрахунку поліграм [10]. Ці введення 
значно підвищили точність та надійність результатів. 
Окрім цього він суттєво скоректував формулювання 
запитань, що задавалися та пояснив роботу поліграфа в 
термінах концепції психологічної установки.  

Подальший розвиток застосування поліграфа відбу-
вався у напрямі підвищення точності реєстрації фізіоло-
гічних показників та розробленні нових методів тестуван-
ня. У 1968 р. на п’ятому щорічному семінарі Кілеровсь-
кого інституту поліграфа Дж. Янкі вніс пропозицію щодо 

комп’ютеризації поліграфа, а вже у 1974 р. ця ідея була 
реалізована в електронних поліграфах серії “Polyscribe” 
компанії “Stolting” [3, с. 62 ]. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, 
підсумовуючи вищезазначене можна констатувати, що 
інструментальний підхід до виявлення обману мав 
тривалу історію становлення та розвитку, що налічувала 
численні моменти коливання наукової думки. 

Перспективи подальших досліджень. Результати 
дослідження перспективно використовувати під час 
розробки навчальних планів для підготовки спеціалістів 
поліграфа. Зокрема, результати статті можуть бути 
використані в межах теми “Історичні аспекти станов-
лення інструментального підходу до детекції обману”. 
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В статье осуществлен ретроспективный анализ становления инструментального подхода к детекции обмана. Раскрыта 
история становления и развития, насчитывавшая многочисленные моменты колебания научной мысли. Освещены ключевые 
теоретические и практические наработки ученых, которые легли в основу современной методологии опроса с использованием 
полиграфа. 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FORMATION OF INSTRUMENTAL APPROACH TO DECEPTION DETECTION 

 
The article contains a retrospective analysis of formation of instrumental approach to deception detection. The article reveals the history of 

formation and development containing a lot of moments of scientific thought fluctuations. Article deals with the key theoretical and practical 
achievements of scientists who laid the foundation for modern methodology of the survey using polygraph. 
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