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ЗAГAЛЬНA XAРAКТEРИCТИКA РOБOТИ 
 

Актуальність теми дocлiджeння. Значення, вироблене у людській 

поведінці та практиці, нерозривно пов’язане зі смислом. Смисл, нарівні з 

символом викликає активний інтерес у дослідників різних сфер знань – 

психології, філософії, педагогіки, соціології. Смислові структури як прояви 

смислової і ціннісної сфери особистості є домінуючими регуляторами 

життєдіяльності людини, оскільки підпорядковують собі інші життєві прояви 

особистості (Б. Братусь, Б. Зейгарнік, О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв, 

С. Максименко).  

Події, які відбуваються в районі проведення Операції об’єднаних сил на 

Сході України, характеризуються високою інтенсивністю і напруженістю та 

передбачають, що комбатанти діятимуть на межі власних можливостей, що 

призводить до виникнення негативних психічних станів, пов’язаних з втратою 

сенсу життя. Труднощі зі встановленням смислових зв’язків між минулими 

подіями, сучасністю і майбутнім призводять до виникнення екзистенційного 

вакууму й екзистенційної фрустрації (В. Франкл). Потреба у заповненні 

внутрішньої порожнечі спонукає комбатантів до девіантних, адиктивних 

проявів поведінки (В. Зав’ялов, Ж. Фреско, Л. Щербина). Спроби віднайдення 

смислових зв’язків у такому разі набувають небезпечного характеру. Це 

потребує докладання неабияких зусиль військовими та медичними 

психологами для використання наявного психологічного інструментарію і 

технологій, поєднання їх із набутим досвідом надання психологічної допомоги 

комбатантам. 

Прояви негативних психічних станів, пов’язаних із втратою сенсу життя, 

вимагають невідкладного запровадження й активного використання 

реабілітаційних заходів. Ігнорування негативних проявів може призвести 

до перетворення тимчасових складнощів на хронічні. Так, Указом Президента 

України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 

березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони 

України» від 14 березня 2016 року № 92/2016 передбачено створення достатніх 

потужностей для психологічної підтримки військовослужбовців у районах 

ведення бойових дій та надання своєчасної психологічної допомоги 

постраждалим. 

Як показують сучасні доробки українських науковців у галузі психології 

діяльності в особливих умовах, ефективним способом гармонізації смислових 

структур особистості є психологічна (психотерапевтична) допомога, 

спрямована на реінтерпретацію подій, що спричинили втрату сенсу життя або 

психобіографії загалом (Н. Мась, В. Осьодло, О. Сафін, О. Тімченко, О. Хміляр, 

О. Хуртенко та ін.). Гостра необхідність у вивченні та розробленні ефективних і 

водночас швидких інструментів надання такої допомоги з метою гармонізації 

смислових структур є актуальним науковим завданням сьогодення як в 

психологічному, так і в соціальному аспектах, що й зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження – «Трансформація смислових структур 

особистості комбатантів у реабілітаційний період».  
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Наукове завдання дослідження полягає у доведенні позитивного 

психотерапевтичного ефекту застосування діалектичних стратегій 

психологічного впливу на трансформацію смислових структур особистості 

комбатантів. 

Зв’язoк роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертаційне дослідження виконано в мeжax науково-дослідної 

роботи (НДР) науково-дослідного центру Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Система аналізу та 

прогнозування морально-психологічного стану особового складу в ході 

виконання завдань за призначенням в умовах особливого періоду» (державний 

реєстраційний номер 0101U002026). Рoль здобувача пoлягaє у тeoрeтичнoму 

oбґрунтувaннi прoблeми смислових структур ocoбиcтocтi комбатантів.  

Тeму диceртaцiї зaтвeрджeнo вчeнoю рaдою Вiйcькoвoгo iнcтитуту 

Київcькoгo нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту iмені Тaрaca Шeвчeнкa (прoтoкoл № 9 

вiд 21 січня 2016 року) тa узгoджeнo у бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук Національної 

академії педагогічних наук України (протокол № 3 від 29 березня 2016 року). 

Об’єкт дослідження – смислова сфера особистості комбатанта. 

Предмет дослідження – особливості трансформації смислових структур 

особистості комбатантів. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично перевірити 

особливості трансформації смислових структур  комбатантів за допомогою 

діалектичних стратегій психологічного впливу. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз стану дослідженості проблеми смислової 

сфери особистості в психології. 

2. Обґрунтувати та розробити методичні засади емпіричного дослідження 

трансформації смислових структур особистості комбатантів.  

3._Встановити особливості трансформації смислових структур 

особистості комбатантів під час застосування діалектичних стратегій 

психологічного впливу, виявити взаємозв’язки між особистісними 

характеристиками та смисложиттєвими орієнтаціями особистості комбатантів. 

Гіпотеза дослідження. Застосування діалектичних стратегій 

психологічного впливу як інструменту психологічного консультування 

гармонізує смислові структури особистості комбатантів. 

Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчну ocнoву дocлiджeння cтановлять підходи до 

поняття смислу у філософських концепціях М. Бахтіна, М. Вебера, Е. Гуссерля, 

В. Налімова, Г. Щедровицького; розуміння сенсу в екзистенційному підході 

М. Мерло-Понті, Ж. П. Сартра, П. Тілліха, психодинамічних теоріях А. Адлера, 

К. Юнга, З. Фрейда, логотерапії В. Франкла; психології особистісних 

конструктів Дж. Келлі; особистісно-діяльнісному підході О. Леонтьєва, 

психологія смислу Д. Леонтьєва, психологічних положеннях про особливості 

смислової сфери військовослужбовців внаслідок подолання життєвих криз 

М. Магомед-Емінова, Н. Мacь, В. Осьодла, О. Caфiна; діалектико-

феноменологічний підхід О. Лосєва, діалектичні підходи до надання 
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психологічної допомоги В. Зав’ялова, М. Лайнен, Л. Щербини, концептуальні 

погляди на символ як універсальний засіб пізнання особистості В. Клименка, 

М. Мамардашвілі, Г. Сковороди, О. Хміляра.  

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження застосовано 

комплекс теоретичних, емпіричних і статистичних методів, а саме:  

– теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, моделювання, узагальнення та 

систематизація матеріалів наукових досліджень, що дало змогу встановити 

теоретико-психологічний стан дослідженості проблеми смислової сфери 

особистості в психології;  

– емпіричні: бесіда, спостереження, біографічний аналіз, тест 

смисложиттєвих орієнтацій, техніка репертуарних решіток та метод колірних 

виборів для дослідження особливостей смислових структур особистості 

комбатантів; «П’ятифакторний опитувальник особистості 5PFQ» для виявлення 

особистісних характеристик, що дало змогу охарактеризувати структуру 

особистості комбатантів; діаналіз та діалектична поведінкова психотерапія для 

перевірки ефективності діалектичних стратегій у ході психологічного 

консультування в контексті трансформації смислових структур особистості 

комбатантів; 

– статистичні: кореляційний аналіз Пірсона для визначення 

взаємозв’язку індивідуально-психологічних особливостей зі смисложиттєвими 

орієнтаціями особистості комбатантів, однофакторний дисперсійний аналіз 

ANOVA за критерієм Фішера для виявлення статистичної різниці між 

середніми показниками досліджуваних і констатації значущості змін, що 

відбулися в експериментальній групі, а також для оцінювання результатів 

формувального етапу експерименту. Отримані дані оброблено за допомогою 

стандартизованого пакету програм IBM SPSS Statistics 23.0 та офісних додатків 

Microsoft Excel. 

Нaукoвa нoвизнa рeзультaтiв дослідження полягає у тому, що вперше:  

доведено позитивний психотерапевтичний ефект психологічного 

консультування за допомогою застосування діалектичних стратегій на 

трансформацію смислових структур особистості комбатантів у 

посттравматичний період;  

виявлено типові смислові конструкти комбатантів, серед яких високі 

рангові місця (найменший опір змінам) посідають конструкти, пов’язані з 

безпечним середовищем та вільним вираженням думок, а найменші рангові 

місця (найбільший опір змінам) – конструкти, пов’язані з відповідальністю та 

конгруентністю (внутрішньою узгодженістю);  

удосконалено: 

методику психологічного консультування, яка, на відміну від існуючих, 

поєднує стратегії методів психотерапевтичної допомоги – діаналізу та 

діалектико-поведінкової психотерапії;  

набули подальшого розвитку: 

теоретичні положення про взаємозв’язок індивідуально-психологічних 

особливостей комбатантів з їхніми смисложиттєвими орієнтаціями у процесі 

психологічного консультування та психотерапії;  
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наукові уявлення про семантичне поле конструкту «трансформація 

смислових структур» завдяки його наповненню такими елементами, як 

смислові орієнтації та провідні потреби. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробленні та 

впровадженні методики психологічного консультування, основу якої 

становлять діалектичні стратегії психологічного впливу, спрямовані на 

вирішення екзистенційних проблем комбатантів. Використання запропонованої 

методики дає змогу вдосконалити рівень фахової компетентності офіцерів-

психологів, фахівців з морально-психологічного забезпечення та сприяє 

розвитку навичок психологічного консультування завдяки чому в комбатантів 

скорочується тривалість адаптивних процесів до мирного життя. 

Основні результати дослідження впроваджено в освітню діяльність 

Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (акт впровадження № 40 від 25.05.2018), у практичну діяльність  

офіцерів-психологів і фахівців із морально-психологічного забезпечення 

військової частини А 0139 (акт впровадження № 1202 від 12.06.2018) та Центру 

морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України (акт 

впровадження № 357/295 від 27.07.2018). 

Aпрoбaцiя результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження доповідалися автором на науково-практичних 

конференціях: міжнародних – «Психологія та педагогіка: методика та проблеми 

практичного застосування» (Львів, 2016); «Військова освіта і наука: сьогодення 

та майбутнє» (Київ, 2016, 2017); «Військова психологія у вимірах війни та 

миру: проблеми, досвід, перспективи» (Київ, 2017); «Академічна доброчесність 

студента як чинник формування громадянського суспільства» (Чернівці, 2018); 

«Шевченківська весна 2018: військові науки» (Київ, 2018); всеукраїнських – 

«Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: 

психотехнології особистісних змін» (Суми, 2017); «Молодіжна військова наука 

в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (Київ, 2017, 

2018); Міжвідомчій науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації 

учасників бойових дій» (Київ, 2015). 

Публікації. Результати дисертації викладено в 5 одноосібних статтях у 

виданнях, затверджених МОН України як фахові у галузі психології; 3 статтях 

у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз; 10 тезах 

доповідей на конференціях. 

Структура тa обсяг диceртaцiї. Диceртaцiя cклaдaєтьcя зi вcтупу, трьox 

рoздiлiв, виcнoвкiв до кожного розділу, загальних висновків, cпиcку 

викoриcтaниx джeрeл (136 найменувань, із них 31 — іноземними мовами), 8 

додатків на 27 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 227 cтoрiнок, 

основний текст подано на 175 сторінках. Диceртaцiя мicтить 11 тaблиць та 16 

рисунків.  

 

OCНOВНИЙ ЗМICТ ДИСЕРТАЦІЇ 
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У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження обраної 

теми, визначено мету, об’єкт, предмет, завдання, гіпотезу та методи 

дослідження, викладено тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчну ocнoву дocлiджeння, 

розкрито наукову новизну, практичне значення дослідження, подано відомості 

про апробацію та впровадження його результатів, а також про публікації автора 

та структуру й обсяг дисертації.   

У пeршoму рoздiлi – «Теоретичний аналіз стану дослідженості 

смислової проблеми сфери особистості в психології» – розглянуто 

філософські та психологічні погляди на розуміння смислу, що мали різне 

наукове тлумачення протягом історичного розвитку науки. 

Теоретичний аналіз дослідженості проблеми показує, що поняття смисл є 

складним, прогресуючим і багаторівневим явищем, що охоплює структурні 

рівні особистості. Множинність визначень cмислової сфери наводить на 

роздуми, що поняття смислу містить не конкретну психологічну структуру, яка 

передбачає однозначну дефініцію, а складну та багатогранну смислову 

реальність, яка набуває різних форм і виявляється в різних психологічних 

ефектах. Поняття смислу розробляли учені в різних проблемних і теоретичних 

контекстах: як вищу інтегративну основу особистості, об’єктивну реальність 

(Д. Леонтьєв, В. Франкл), універсальний базовий механізм свідомості та 

поведінки (А. Адлер, Е. Гуссерль, К. Юнг); суб’єктивну інтерпретацію 

(В. Зав’ялов), конструкт (Дж. Келлі) та феномен суб’єктних взаємодій (Р. Шоп). 

У психологічних течіях, спрямованих на розуміння cенсу та смислової 

сфери людини, смисл є метою (наміром) психічного акту і пов’язаний з 

актуальними мотивами та історією життя особистості; сенс життя первинний 

відносно сенсу окремих дій та з етичної позиції є творчим внеском служіння 

спільній справі (З. Фрейд). Сенс життя відображається у всіх поведінкових 

проявах, установках, психічних процесах і рисах характеру особистості та є 

джерелом особистісного сенсу (А. Адлер); сенс можна вивести з природних 

умов існування людини, із необхідності годувати сім’ю і виховувати дітей, а 

сенс життя пов’язаний лише з поставленням духовних чи культурних цілей, 

прагнення до яких є необхідною умовою душевного здоров’я (К. Юнг). Пошук і 

реалізація людиною сенсу свого життя є вродженою мотиваційною тенденцією, 

притаманною усім людям, та основним регулятором поведінки і розвитку 

особистості. Відсутність сенсу породжує у людини екзистенціальний вакуум, 

який є причиною виникнення ноогенних неврозів. Сенс не є суб’єктивним, 

людина не винаходить його, а виявляє у світі, в об’єктивній дійсності, саме 

тому він виступає для людини як імператив, що вимагає своєї реалізації 

(В. Франкл, Ю. Швалб).  

У розділі показано, що травматичний характер певної події залежить від 

того сенсу, яким він є для особистості, тобто від особистісного сенсу стресора 

(І. Дроздов), а структура смисложиттєвих орієнтацій часто є показником 

порушення психічного розвитку індивідуума (В. Осьодло). Адаптація 

комбатантів детермінована особливостями смислових структур, пов’язаних із 

переживанням травматичної ситуації. Збереження індивідуальних цінностей дає 

змогу інтегрувати травматичний смисловий досвід у систему життєвих смислів 
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і цінностей. У такому разі важливою передумовою для переорієнтації 

комбатантів на використання збережених особистісних ресурсів для досягнення 

позитивних змін у собі та навколишньому світі є психологічна та 

психотерапевтична допомога. Діалектичні стратегії психологічного впливу 

(В. Зав’ялов, М. Лайнен, О. Лосєв, Л. Щербина) є інструментом гармонізації 

смислової сфери особистості. Їх застосування для вирішення труднощів 

допомагає розумінню суті проблемної ситуації, баченню логіки її розвитку й 

можливостей вибору варіантів цього розвитку. 

Результати теоретичного аналізу дають підстави стверджувати, що 

структура смислової сфери особистості містить ряд споріднених понять: 

особистісний сенс, смислоутворення,  смислові структури, смислові диспозиції, 

смислова регуляція, смислові конструкти та смисложиттєві орієнтації. На 

відміну від смислової сфери, смислові структури є вужчими та емпірично 

досліджуваними у своїх проявах, це сукупність смисложиттєвих орієнтацій 

(цілей в житті, емоційної насиченості життям, задоволеності самореалізацією, 

відчуття керованості собою та відчуття керованості життям), смислових 

конструктів і провідних потреб, які є рушійною силою активності особистості. 

У другoму рoздiлi – «Методичні засади емпіричного дослідження 

трансформації смислових структур особистості комбатантів» – описано 

процедуру емпіричного дослідження, розроблено та обґрунтовано методику 

психологічного консультування за допомогою діалектичних стратегій 

психологічного впливу. 

Вибірку дослідження склали 96 комбатантів (офіцерів, сержантів та 

солдатів), які брали участь у бойових діях у зоні проведення 

Антитерористичної операції. Емпіричне дослідження включало три 

констатувальні та один формувальний етап експерименту. Критерієм відбору 

досліджуваних був загальний низький показник п’яти шкал за тестом 

смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва. Після відбору, на констатувальному 

етапі експерименту першого порядку, досліджуваних було поділено на 

контрольну групу (КГ) та експериментальну групу (ЕГ) та застосовано 

додаткові методики для дослідження особливостей смислових структур 

особистості комбатантів і виявлення  їх особистісних характеристик. 

Після констатувального етапу експерименту першого порядку було 

проведено формувальний етап експерименту з досліджуваними 

експериментальної групи, який тривав 65 днів та складався з індивідуального та 

групового психологічного консультування із застосуванням діалектичних 

стратегій. Консультація з кожним досліджуваним відбувалася в середньому раз 

на тиждень і становила приблизно 10 годин в цілому.  

Констатувальний етап експерименту другого порядку проводився після 

формувального етапу експерименту аналогічно першому та мав за мету 

дослідження трансформації смислових структур після впливу психологічного 

консультування на основі діалектичних стратегій. З урахуванням складності та 

тривалості смислових перебудов особистості, існування можливості зворотного 

напряму перебудов ми дійшли до висновку про необхідність проведення 
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констатувального етапу експерименту третього порядку через 45 днів після 

другого, який проводився аналогічно попереднім. 

Психологічне консультування за допомогою діалектичних стратегій 

психологічного впливу містило п’ять форм консультування, побудованих на 

діалектико-феноменологічному підході О. Лосєва. Основою першої форми є 

досягнення очевидності того, що відбувається з досліджуваним. Другої – 

визначення симптому, виявлення «патогенної ідеї» та обмеження її 

патогенності, створення смислової межі проблеми, точне визначення 

суперечності. Третьої – забезпечення безперервності психічного життя, 

заповнення «пустот», «пропусків» у переживаннях. Четвертої – організація 

сегментів досвіду в ефективну поведінкову систему, реорганізація життя та 

відновлення керованості. П’ятої – пошук персонального міфу досліджуваного. 

Таким чином, запропонована вибірка досліджуваного контингенту й 

емпіричні методи дали змогу простежити трансформацію смислових структур 

особистості комбатантів та виявити взаємозв’язки між їх особистісними 

характеристиками та смисложиттєвими орієнтаціями протягом дослідження.  

У трeтьoму рoздiлi – «Емпіричне дослідження трансформації 

смислових структур особистості комбатантів» – відображено результати 

емпіричного дослідження трансформації смислових структур та особистісних 

характеристик комбатантів у реабілітаційний період. 

На підставі аналізу результатів протягом емпіричного дослідження 

відзначено поліпшення показників в ЕГ за методикою смисложиттєвих 

орієнтацій. Для загального розуміння трансформації смисложиттєвих 

орієнтацій проведено порівняння ЕГ і КГ за весь період дослідження на 

прикладі загального показника осмисленості життя (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Порівняння результатів ЕГ і КГ за весь період дослідження за методикою 

смисложиттєвих орієнтацій  
 

На констатувальному етапі експерименту першого порядку показники КГ 

та ЕГ були на низькому рівні. За рахунок психологічного консультування на 

основі діалектичних стратегій майже всі показники ЕГ на констатувальному 
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етапі експерименту другого порядку зросли до середнього рівня (на 35%). На 

констатувальному етапі експерименту третього порядку показники зменшилися 

(на 5,7%), проте залишилися на середньому рівні. Порівнюючи показники ЕГ і 

КГ, зазначимо, що зміни на покращення відбулися також і в комбатантів КГ  

(на 2,8%). 

Для обробки результатів та пошуку залежностей в експериментальних 

даних шляхом дослідження значущості відмінностей у середніх значеннях ми 

провели дисперсійний аналіз показників досліджуваних ЕГ і КГ за методикою 

смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва (табл. 1).  
 

Таблиця 1 

Результати дисперсійного аналізу показників досліджуваних ЕГ і КГ за методикою 

смисложиттєвих орієнтацій (α = 0,05) 

 

Смисложиттєві орієнтації Відношення 

дисперсій F ЕГ 

Відношення 

дисперсій F КГ 

Загальний показник осмисленості життя 667,29 4,75 

Цілі в житті 109,89 3,81 

Процес життя 5,51 1,07 

Результативність життя 141,91 0,21 

Локус контролю – «Я» 81,1 1,35 

Локус контролю – «Життя» 91,06 0,78 
Примітка: f1 = 2; f2 = 93; Fkr = 3,10 

 

Результати дисперсійного аналізу підтверджують, що в ЕГ відбулися 

значущі зміни за усіма смисложиттєвими орієнтаціями, які відобразилися на 

відношенні дисперсій F показника, а саме, наскільки величина відходить від її 

математичних очікувань (Fkr = 3,10). У КГ за двома показниками 

смисложиттєвих орієнтацій «Загальний показник осмисленості життя» 

(F = 4,75 > 3,10) та «Цілі в житті» (F = 3,81 > 3,10), відношення дисперсій 

більша за математичне очікування.  

Отримані результати демонструють позитивний психотерапевтичний 

ефект застосування діалектичних стратегій психологічного впливу на 

трансформацію смислових структур особистості комбатантів ЕГ, на що 

вказують достовірні позитивні відмінності порівняно з КГ та успішні процеси 

адаптації, які відбуваються з комбатантами КГ у посттравматичний період без 

психотерапевтичного втручання. 

Протягом емпіричного дослідження відзначено трансформацію 

смислових конструктів за технікою репертуарних решіток. Найбільший опір 

змінам у досліджуваних ЕГ на початку дослідження мали такі конструкти, як 

«відповідальний – безвідповідальний» (20 ранг), «відвертий – скритний» (19 

ранг), «чесний із самим собою – обманюю себе» (18 ранг), «добрий – 

недобрий» (17 ранг), «надійний – ненадійний» (16 ранг). Найменший опір 

змінам в ЕГ мали такі конструкти, як «вважаю, що світ – безпечне місце – 

вважаю, що світ живе за законом джунглів» (1 ранг), «думати легко – думати 

важко» (2 ранг), «легко спілкуватися – спілкуватися важче» (3 ранг), 
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«співчутливий – безжалісний» (4 ранг), «уважний до почуттів інших – 

неуважний» (5 ранг). 

Порівняно з початком дослідження за рахунок психологічного 

консультування на основі діалектичних стратегій на третьому етапі в ЕГ 

значущі зміни рангів спостерігаються у 10 конструктах. Більшої значущості 

набули «впевненість» (з 8 рангу на 18), «врівноваженість» (з 7 рангу на 19), 

«ясне мислення» (з 6 рангу на 20). Також для комбатантів зменшилася 

значущість уявлення про необхідність «захисту від загрозливого соціального 

оточення» (з 1 рангу на 16), набули значущості «легкість у спілкуванні» (з 3 

рангу на 15) та «легкість у мисленні» (з 2 рангу на 17). Меншої значущості 

набули «відвертість» (з 19 рангу на 10), «чесність із самим собою» (з 18 рангу 

на 7), «надійність» (з 16 рангу на 6), позиція щодо «права висловлювати думку 

незалежно від її наслідків» (з 15 рангу на 5). Якщо на початковій стадії 

дослідження у комбатантів вказані конструкти опиралися змінам та були 

важливими для них, то на останній стадії дослідження ці конструкти стали 

менш значущими.  

Найбільший опір змінам у КГ на початку дослідження спостерігалися за 

конструктами «чесний із самим собою – обманюю себе» (20 ранг), 

«відповідальний – безвідповідальний» (19 ранг), «врівноважений – нервовий» 

(18 ранг), «надійний – ненадійний» (17 ранг), «добрий – недобрий» (16 ранг). 

Найменший опір змінам у КГ спостерігалися за конструктами «вважаю, що світ 

– безпечне місце – вважаю, що світ живе за законом джунглів» (1 ранг), 

«думати легко – думати важко» (2 ранг), «легко спілкуватися – спілкуватися 

важче» (3 ранг), «ясне мислення – мислення підкорене миттєвим потягам» 

(4 ранг), «відвертий – скритний» (5 ранг). 

На останньому етапі дослідження у КГ збільшення рангів 

спостерігається у двох конструктах: «вважаю, що світ живе за законом 

джунглів» (з 1 рангу на 4); «розуміють мене» (з 12 рангу на 19). Це вказує на 

зменшення значущості уявлення комбатантами КГ про необхідність «захисту 

від загрозливого соціального оточення». Також для них стало більш важливим 

розуміння їх оточенням.  

Для дослідження провідних потреб, типових для особистості комбатантів, 

ми скористалися методом колірних виборів. На початковому етапі дослідження 

в ЕГ основні потреби і тенденції були зосереджені на активності, емоційному 

залученні і водночас потребі відходу від реальної дійсності. На останньому 

етапі дослідження провідною залишається потреба в активності, емоційній 

залученості, зникла потреба у відході від реальної дійсності. На перший план 

вийшла потреба у відстоюванні власної позиції. Основними потребами КГ 

протягом дослідження були: потреба у глибокій прихильності, тенденція до 

досягнення зовнішнього захисту та емоційного комфорту; потреба у емоційній 

задіяності, активності  потреба у спокої, тенденція до пасивності. Порівнюючи 

три констатувальні етапи експерименту, можемо стверджувати, що провідні 

потреби досліджуваних КГ майже не змінилися. Однак, на останньому етапі 

дослідження з’явилися ознаки гармонізації особистості. 
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Протягом дослідження простежувалася трансформація особистісних 

характеристик комбатантів. На констатувальному етапі експерименту першого 

порядку показники за усіма основними рисами особистості між ЕГ і КГ майже 

не відрізнялися. Низькі значення були за такими факторами, як «інтроверсія – 

екстраверсія» (36,7 бала) у напрямі інтроверсії, «відокремленість – 

прив’язаність» (38,5 балів) у напрямі відокремленості. Середні значення були за 

такими факторами, як «імпульсивність – контрольованість» (49,6 бала) та 

«практичність – експресивність» (43,3 бала). Високі значення були за фактором 

«емоційна стійкість – емоційна нестійкість» (68 балів) у напрямі емоційної 

нестійкості.  

На початковій стадії дослідження комбатантам були притаманні 

відсутність впевненості у правильності своєї поведінки, занижений фон 

настрою, стурбованість особистими проблемами й переживаннями. 

Взаємодіючи з іншими, комбатанти прагнули дотримуватися певної дистанції, 

мати відокремлену позицію відносно тих чи інших суджень. Їм було складно 

контролювати свої емоції та імпульсивні потяги. На поведінковому рівні це 

виявлялося в ухиленні від реальності, примхливості, відчутті безпорадності, 

складності подолання життєвих труднощів. У них спостерігалася занижена 

самооцінка, й відзначалася вразливість у разі невдач. 

Для загального розуміння трансформації особистісних характеристик 

проведено порівняння ЕГ і КГ за весь період дослідження (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 – Порівняння результатів ЕГ і КГ на усіх констатувальних етапах експерименту за 

методикою «П’ятифакторний опитувальник особистості 5PFQ» 
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Отримані результати засвідчили, що значущих змін зазнали такі фактори, 

як «інтроверсія – екстраверсія» – збільшення у напрямі екстраверсії (на 21%) та  

«емоційна стійкість – емоційна нестійкість» – зменшення у напрямку емоційної 

стійкості (на 25%). Наприкінці реабілітаційного періоду у комбатантів ЕГ 

простежувалися впевненість у правильності своєї поведінки, високий фон 

настрою, відсутність стурбованості особистими проблемами й переживаннями. 

Дистанція між комбатантами та іншими людьми значно зменшилася. Це 

виявлялося у менш відокремленій позиції взаємодіючи із соціумом, ніж на 

початку дослідження, зменшенні ухилення від реальності, появі розуміння 

щодо можливостей подолання життєвих труднощів, зникненні відчуття 

безпорадності, підвищенні самооцінки та зниженні уразливості в разі невдач. У 

КГ змін в особистісних  характеристиках майже не спостерігалося.  

Аналіз результатів дисперсійного аналізу показників досліджуваних ЕГ і 

КГ за методикою «П’ятифакторний опитувальник особистості 5PFQ» 

наведений у табл. 2.  
 

Таблиця 2  

Результати дисперсійного аналізу показників досліджуваних ЕГ і КГ за методикою 

«П’ятифакторний опитувальник особистості 5PFQ» (α = 0,05) 
 

Фактори Відношення 

дисперсій F ЕГ 

Відношення 

дисперсій F КГ 

Інтроверсія  – екстраверсія 49,31 0,77 

Відокремленість – прив’язаність 0,74 2,35 

Імпульсивність – контрольованість 27,91 0,22 

Емоційна стійкість – емоційна нестійкість 58,56 2,89 

Практичність – експресивність 8,73 0,07 
Примітка: f1 = 2; f2 = 93; Fkr = 3,10 
 

Результати дисперсійного аналізу підтверджують, що в ЕГ встановлені 

значущі зміни за чотирма факторами, які відобразилися на відношенні 

дисперсій F показника. Найбільші зміни стосуються таких факторів, як 

«інтроверсія – екстраверсія» (F = 49,31 > 3,10) та «емоційна стійкість – 

емоційна нестійкість» (F = 58,56 > 3.10). Не виявлено змін лише в одному 

факторі – «відокремленість – прив’язаність» (F = 0,74 < 3,10). У КГ за всіма 

факторами відношення дисперсій менше за математичне очікування, що вказує 

на відсутність змін. Отже, результати дисперсійного аналізу підтверджують, що 

застосування психологічного консультування за допомогою діалектичних 

стратегій психологічного впливу викликає зміну особистісних характеристик 

досліджуваних. 

Для визначення взаємозв’язку індивідуально-психологічних 

особливостей зі смисложиттєвими орієнтаціями особистості комбатантів у 

таблиці 3 наведено коефіцієнти кореляції загального показника осмисленості 

життя із факторами особистісних характеристик в ЕГ і КГ.  

На констатувальному етапі експерименту першого порядку в ЕГ і КГ 

кореляційні зв’язки значуще не відрізняються. На констатувальному етапі 

експерименту третього порядку в ЕГ з’явився середній позитивний 
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кореляційний зв’язок  між осмисленістю життя та інтроверсією – екстраверсією 

(0,436**), який на констатувальному етапі експерименту першого порядку був 

низьким. Також з’явився середній негативний кореляційний зв’язок між 

загальним показником осмисленості життя та емоційною стійкістю – 

емоційною нестійкістю (–0,485**), який на етапі констатувального 

експерименту першого порядку був позитивним та низьким. У КГ значних змін 

не відбулося. Отримані результати вказують на зв’язок осмисленості життя із 

двома індивідуально-психологічними властивостями особистості комбатантів 

ЕГ. Позитивний кореляційний зв’язок демонструє взаємне зростання двох 

вимірюваних показників: у першому випадку зростання рівня осмисленості 

життя пов’язане зі зростанням особистісної характеристики в бік екстраверсії. 

У другому – зі зниженням показника особистісної характеристики в бік 

емоційної стійкості, тому цей показник має негативний кореляційний зв’язок. 
 

Таблиця 3 

Аналіз міри зв’язку між загальним показником осмисленості життя та факторами 

особистісних характеристик ЕГ і КГ 

 

 

Порівнювані показники 

Коефіцієнт 

кореляції в ЕГ 

Коефіцієнт 

кореляції у 

КГ 

Загальний показник осмисленості життя та 

інтроверсія – екстраверсія (1) 

0,172* 0,168* 

Загальний показник осмисленості життя та 

інтроверсія – екстраверсія (3) 

0,436** 0,181* 

Загальний показник осмисленості життя та 

відокремленість – прив’язаність (1) 

0,053* 0,072* 

Загальний показник осмисленості життя та 

відокремленість – прив’язаність (3) 

0,098* 0,077* 

Загальний показник осмисленості життя та 

прихильність – контрольованість (1) 

0,141* 0,126* 

Загальний показник осмисленості життя та 

прихильність – контрольованість (3) 

0,259* 0,161* 

Загальний показник осмисленості життя та 

емоційна стійкість – емоційна нестійкість (1) 

0,215* 0,207* 

Загальний показник осмисленості життя та 

емоційна стійкість – емоційна нестійкість (3) 

–0,485** 0,234* 

Загальний показник осмисленості життя та 

практичність – експресивність (1) 

0,028 0,042 

Загальний показник осмисленості життя та 

практичність – експресивність (3) 

0,066* 0,038 

Примітки:  

1. 1 – значення показника на констатувальному етапі експерименту першого порядку  3 – значення 

показника на констатувальному етапі експерименту третього порядку. 

2. * – рівень статистичної значущості р  0,05; ** – р  0,01. 
 

Отже, результати дослідження підтвердили, що застосування 

діалектичних стратегій психологічного впливу як інструменту психологічного 

консультування істотно гармонізує смислові структури особистості комбатантів 

та впливає на зміну їх особистісних характеристик. 
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З огляду на це, вважаємо, що впровадження ефективних та водночас 

швидких інструментів надання психологічної допомоги прискорить 

гармонізацію смислових структур комбатантів і скоротить тривалість їх 

адаптивних процесів до мирного життя.  

 

ВИCНOВКИ 
У роботі узагальнено теоретико-експериментальні результати 

дослідження трансформації смислових структур особистості комбатантів у 

реабілітаційний період та розв’язано наукове завдання щодо доведення 

позитивного психотерапевтичного ефекту застосування діалектичних стратегій 

психологічного впливу на трансформацію смислових структур особистості 

комбатантів. Це дало змогу зробити такі висновки. 

1. Теоретико-психологічний аналіз стану дослідженості проблеми 

смислової сфери особистості показав її важливе місце в гуманітарних науках. 

Багатозначність концептуальних поглядів у вивченні поняття «сенсу» вказує на 

відсутність цілісного знання щодо його природи. У філософській площині сенс 

є основою організуючого принципу поведінки живих систем. У розумінні 

фрагментів світу, образів свідомості, душевних явищ (дій), сенс визначається 

через інтенцію (ентелехію), призначення чи напрямок руху. У психологічній 

площині смислова сфера, з одного боку, є базисним інтегральним утворенням, 

що детермінує зміст і спрямовує життєдіяльність індивіда, а з іншого – 

похідним від мотивів та інших чинників, приватним структурним елементом 

діяльності і свідомості індивіда. Смислова сфера особистості, як особливим 

чином організована сукупність смислових утворень, забезпечує смислову 

регуляцію цілісної життєдіяльності суб’єкта в усіх її аспектах. Смислові 

структури, на відміну від смислової сфери, є більш вужчими та емпірично 

досліджуваними. Їх розглядають, як сукупність смисложиттєвих орієнтацій 

(цілі в житті, емоційна насиченість життя, задоволеність самореалізацією, 

відчуття керованості собою та відчуття керованості життям), смислових 

конструктів та провідних потреб, які є рушійною силою активності особистості 

та є смислотвірними чинниками на етапі адаптації комбатантів. 

2. Методичні засади дослідження трансформації смислових структур 

особистості комбатантів дали змогу розробити й описати методику 

психологічного консультування за допомогою діалектичних стратегій. 

Методика є інтегративною, побудована на основі діаналізу (методу 

психологічного консультування і психотерапії) та діалектико-поведінкової 

психотерапії. Методика ґрунтується на запозичених принципах діалектичної 

поведінкової психотерапії: взаємозв’язку і цілісності, полярності, безперервної 

зміни (теза, антитеза, синтез). Основним логічним інструментом методики є 

пентада «абсолютної» діалектики, яка побудована на діалектико-

феноменологічному підході О. Лосєва та методологічно узагальнена у діаналізі 

В. Зав’ялова. Пентада містить п’ять кроків: теза – виявлення проблеми, 

центрація; антитеза – децентрація, знаходження протилежності проблеми; 

синтез –  примирення протилежностей проблеми, знаходження терапевтичної 

ідеї; факт – реалізація терапевтичної ідеї у поведінці; міф – посилення 
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терапевтичної ідеї через надання їй міфічного сенсу. Базові форми 

консультування узагальнені за кількістю кроків пентади: інтерв’ю, терапія 

очевидністю (теза); дискусія, терапія визначеністю (антитеза); імагінація, 

терапія безперервністю (синтез); реорганізація, терапія упорядкуванням (факт); 

ампліфікація, терапія творчим розширенням (міф). Застосування діалектичних 

стратегій уможливлює швидке виявлення суперечностей і віднайдення ідей для 

їх «примирення» в синтезі, а також встановлення нових смислових зв’язків 

минулих подій з сучасними та майбутніми подіями. 

3. Встановлено особливості трансформації смислових структур 

особистості комбатантів та доведено ефективність діалектичних стратегій 

психологічного впливу у процесі психологічного консультування. За рахунок 

психологічного консультування на основі діалектичних стратегій у ході 

дослідження показники смисложиттєвих орієнтацій в ЕГ поліпшилися (на 

29,3 %). Показники в КГ, на яку не здійснювався формувальний вплив, 

поліпшилися (на 2,8%), що вказує на успішні процеси їх адаптації. Виявлено 

типові смислові конструкти особистості комбатантів, з яких найменше 

опираються змінам такі: «вважаю, що світ – безпечне місце – вважаю, що світ 

живе за законом джунглів», «думати легко – думати важко», «легко 

спілкуватися – спілкуватися важче». Найбільше опираються змінам такі 

смислові конструкти: «відповідальний – безвідповідальний», «чесний із самим 

собою – обманюю себе», «добрий – недобрий», «надійний – ненадійний». 

Встановлено трансформацію десяти смислових конструктів ЕГ, що вказує на 

зменшення значущості уявлення про необхідність «захисту від загрозливого 

соціального оточення», набуття важливості «легкості у спілкуванні» та 

«легкості у мисленні». Меншої значущості опору змінам набули «відвертість», 

«чесність із самим собою», «надійність» та «позиція щодо права висловлювати 

думку незалежно від її наслідків». Більшої значущості набули «впевненість», 

«врівноваженість», «ясне мислення». 

4. З’ясовано провідні потреби, типові для особистості комбатантів. Так, 

на початку дослідження в ЕГ основні потреби й тенденції, виявлені за 

допомогою тесту колірних виборів, такі  потреба в активності, емоційній 

задіяності й водночас потреба у відході від реальної дійсності. На останньому 

етапі дослідження провідною зберігається потреба в активності, емоційній 

задіяності, а потреба у відході від реальної дійсності зникла. Також на перший 

план виходить потреба у відстоюванні власної позиції, що є результатом 

збереження тієї системи здорового мислення й поведінки, яку ми виробили 

застосовуванням діалектичних стратегій у ході психологічного консультування.  

Основними потребами комбатантів КГ протягом дослідження були 

афіліація – прагнення до глибокої прихильності, тенденція до досягнення 

зовнішнього захисту, емоційного комфорту  необхідність в емоційній 

задіяності, активності  потреба у спокої, тенденція до пасивності. На 

останньому етапі дослідження потреби (в активності, емоційній задіяності, 

відході від реальної дійсності) досліджуваних КГ майже не змінилися.  

5. Відмічено трансформацію особистісних характеристик комбатантів. За 

результатами впливу психологічного консультування на основі діалектичних 
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стратегій в ЕГ значущих змін зазнали такі фактори: «інтроверсія – 

екстраверсія» – збільшення в бік екстраверсії (на 21%); «емоційна стійкість – 

емоційна нестійкість» – зменшення в бік емоційної стійкості (на 25%). На 

останньому етапі дослідження у КГ змін майже не відбулося, тому особистісні 

характеристики не відрізняються від характеристик на початку дослідження.  

6. Встановлено середній взаємозв’язок між рівнем осмисленості життя й 

особистісними характеристиками «інтроверсія – екстраверсія» й «емоційна 

стійкість – емоційна нестійкість», тобто чим осмисленіше життя комбатантів, 

тим більше їх особистісні характеристики орієнтовані на екстраверсію та 

емоційну стійкість.  

Перспективними напрямками подальшого дослідження трансформації 

смислових структур комбатантів вважаємо пошук інших ефективних методів 

психологічного консультування та психотерапії, виявлення причинно-

наслідкових зв’язків між смисложиттєвими орієнтаціями та особистісними 

характеристиками, вивчення трансформації смислових структур 

військовослужбовців різних вікових груп та категорій після участі у бойових 

діях.  
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AНOТAЦIЇ 

Карачинський О. А. Трансформація смислових структур особистості 
комбатантів у реабілітаційний період. – Рукoпиc. 

Диceртaцiя нa здобуття нaукoвoгo ступеня кандидата пcиxoлoгiчниx наук 

зa cпeцiaльнicтю 19.00.09 – пcиxoлoгiя дiяльнocтi в ocoбливиx умoвax. 

Нaцioнaльний університет оборони України iмeнi Івана Черняховського, Київ, 

2019. 

Дисертаційне дослідження присвячено теоретико-емпіричному вивченню 

проблеми трансформації смислових структур особистості комбатантів у 

реабілітаційний період. Проаналізовано основні підходи наукових досліджень 

до вивчення поняття втрати, віднайдення сенсу, ролі психічної травми у процесі 

його трансформації. Визначено, що проблема втрати сенсу є однією із 

ключових під час адаптації комбатантів, які повернулися з війни.  

Емпірично доведено, що застосування діалектичних стратегій як 

інструменту психологічного консультування викликає покращення  

смисложиттєвих орієнтацій (на 29,3 %) та впливає на зміну особистісних 

характеристик комбатантів. Виявлено зв’язок між осмисленістю життя й 

особистісними характеристиками «інтроверсія – екстраверсія» та «емоційна 

стійкість – емоційна нестійкість». Встановлено, що зростання осмисленості 

життя комбатантів пов’язане зі змінами особистісних характеристик у бік 

екстраверсії та емоційної стійкості.  

Розроблено навчальну програму «Психологічне консультування за 

допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу» на основі діаналізу 

(інтегративного методу психотерапії та психологічного консультування) та 

діалектико-поведінкової психотерапії. Програма спрямована на вдосконалення 
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рівня фахової компетентності офіцерів-психологів, фахівців з морально-

психологічного забезпечення та розвитку їх навичок із психологічного 

консультування, завдяки чому скорочується тривалість адаптивних процесів 

комбатантів до мирного життя.  

Ключoвi cлoвa: сенс, смислові структури, комбатант, психологічне 

консультування, діаналіз, діалектичні стратегії. 

 

Карачинский А. А. Трансформация смысловых структур личности 
комбатантов в реабилитационный период. – Рукoпиcь. 

Диссертация нa соискание нaучной степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.09 – пcиxoлoгия деятельности в ocoбых условиях. 

Нaциoнaльний университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, 

Киев, 2019. 

Диссертационное исследование посвящено теоретико-эмпирическому 

изучению проблемы трансформации смысловых структур личности 

комбатантов в реабилитационный период. Проанализированы основные 

подходы научных исследований к изучению понятия потери, обретения смысла, 

роли психической травмы в процессе его трансформации. Определено, что 

проблема потери смысла является одной из ключевых во время адаптации 

комбатантов, которые вернулись с войны. 

Эмпирически доказано, что применение диалектических стратегий как 

инструмента психологического консультирования вызывает улучшение 

смысложизненных ориентаций (на 29,3%) и влияет на изменение личностных 

характеристик комбатантов. Выявлена связь между осмысленностью жизни и 

личностными характеристиками «интроверсия – экстраверсия» и 

«эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость». Установлено, 

что рост осмысленности жизни комбатантов связан с изменениями личностных 

характеристик в сторону экстраверсии и эмоциональной устойчивости. 

Разработана учебная программа «Психологическое консультирование с 

помощью диалектических стратегий психологического воздействия» на основе 

дианализа (интегративного метода психотерапии и психологического 

консультирования) и диалектико-поведенческой психотерапии. Программа 

направлена на совершенствование уровня профессиональной компетентности 

офицеров-психологов, специалистов по морально-психологическому 

обеспечению и развитию их навыков по психологическому консультированию, 

благодаря чему сокращается продолжительность адаптивных процессов 

комбатантов к мирной жизни. 

Ключoвi cлoвa: смысл, смысловые структуры, комбатант, 

психологическое консультирование, дианализ, диалектические стратегии. 

 

Karachynskyi O. A. The transformation of meaning structures in 

combatants' personality during rehabilitation period. – Manuscript. 
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The dissertation research is devoted to the theoretical and empirical study of 

the problem of transformation of the semantic structures of the personality of the 

combatants during the rehabilitation period. The basic approaches of scientific 

researches to the study of the concept of loss, the discovery of meaning, the role of 

psychic trauma in the process of its transformation are analyzed. It was determined 

that the problem of the loss of meaning in life is one of the key issues during the 

adaptation period of combatants who returned from the war. 

The analysis of existing scientific studies made it possible to conclude, that the 

concept of meaning is an important component of the humanities; as a phenomenon, 

it has extra-linguistic nature, it is the result of understanding and it belongs to the 

sphere of consciousness. It is determined that the meaning is an individual mental 

entity, a fact of consciousness, which is characterized by its relation to other facts of 

mental life. The regulatory function of meaning and the influence of life-purpose 

orientation on the adaptation of the individual determines the implementation of their 

relationship with the world, specificity, uniqueness and orientation of the way of life. 

Semantic sphere of personality as a specially organized set of semantic formations 

provides semantic regulation of the holistic life activity of the subject in all its 

aspects. It is determined that the meaning of life, having stable characteristics, forms 

the basis of personality, the "checks and balances" system, the basis of moral 

censorship, vital values and priorities.  

It is revealed that combatants face problems with the formation and 

actualization of meaning. The role of the system-forming factor of semantic sphere is 

the generation of temporary satisfaction, which induces deviant, addictive 

manifestations of behavior. Due to the lack of meaning, combatants are driven more 

by their needs and by contributing to their satisfaction in their actual behavior, as well 

as in the planning of their life. 

It is proved that psychological rehabilitation is an important prerequisite to 

reorient former combatants to the use of saved personal resources to achieve positive 

changes in themselves and in the surrounding world. It has been established that 

dialectical strategies of psychological influence are effective means of harmonizing 

the semantic sphere of the person, using them guarantees understanding of the 

essence of the problematic situation, the vision of the logic of its development and the 

possibilities of choosing the options of this development. Dialectical strategies are 

integrative, the basis of which are the following directions of postmodern 

psychotherapy, such as dyna-lysis (V. Zavialov) and dialectical behavioral therapy 

(M. Lainen). Psychological counseling with the use of dialectical strategies contains 

five philosophical axioms, ten principles of help, and five forms of counseling, built 

on the dialectic-phenomenological pentate of O._Losev – the main logical tool of the 

dianalysis method of psychotherapy and psychological counseling. Each form 

consists of five consecutive phases of psychological counseling.  

Two statistical hypotheses have been proved empirically: the use of dialectical 

strategies of psychological influence as an instrument of psychological counseling 

raises the improvement of the semantic orientations of the subjects; the use of 

dialectical strategies of psychological influence as an instrument of psychological 

counseling affects the change in personality characteristics of the subjects. 
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The connection between meaningfulness of life and personal characteristics 

"introversion – extraversion" and "emotional stability – emotional instability" are 

revealed. It is established that the growth of comprehension of life of combatants is 

associated with changes in personality characteristics in the direction of extraversion 

and emotional stability. 

The syllabus "Psychological counseling with the help of dialectical strategies 

of psychological influence" was developed on the basis of dianalysis and (the 

integrative method of psychotherapy and psychological counseling) and dialectical-

behavioral psychotherapy. The program is aimed at improving the level of 

professional competence of officers-psychologists, specialists in moral and 

psychological support and development of their skills in psychological counseling, 

which reduces the length of adaptive processes of combatants towards a peaceful life. 

Key words: meaning, semantic structures, combatant, psychological 

counseling, dianalysis, dialectical strategies. 


