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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. У зв’язку з інтенсивністю та масштабністю 

бойових дій у ході антитерористичної операції (АТО) її учасниками стала значна 

кількість військовослужбовців. За інформацією Державної служби у справах ветеранів 

війни та учасників АТО станом на 2018 рік лише її офіційними учасниками було понад 

300 тис. громадян України. 

Більшість військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, зазнали впливу 

значної кількості стресорів бойової обстановки – від низькоінтенсивних (перебування 

далеко від дому та сім’ї), до високоінтенсивних (смерть побратимів, особисті поранення, 

каліцтва людей у бойових умовах тощо). Ці стресори стали суворим випробуванням 

фізичних та психологічних ресурсів військовослужбовців, їх здатності протистояти дії 

екстремальних чинників бойової обстановки. Участь у бойових діях значно впливала на 

особистість значної кількості військовослужбовців, змінюючи їх внутрішній світ, 

емоційні стани, цінності, погляди на життя, що зумовлює потребу у психологічному 

супроводженні зазначеної категорії військовослужбовців.  

Аналіз наукових праць із зазначеного питання показує, що тривалий час у 

психологічній науці основну увагу було зосереджено на патологічних змінах 

особистості учасників бойових дій (М. Зеленова, В. Лєсков, О. Лазебна, D. King). Ця 

тенденція відобразилася у появі та розвитку положень концепції посттравматичного 

стресового розладу (П. Волошин, А. Пушкарьов, Н. Тарабріна, Л. Шестопалова, D. Foy, 

M. Horowitz, T. Keane, R. Sipprelle). Переважна більшість українських дослідників 

починаючи з 2014 року, теж в основному вивчала негативні наслідки участі в бойових 

діях (Н. Агаєв, В. Алещенко, В. Кожевнікова, М. Корольчук, О. Кокун, С. Максименко, 

В. Осьодло, І. Приходько, В. Стасюк, В. Тімченко, Т. Титаренко, Л. Шестопалова). 

Водночас із низки закордонних досліджень відомо, що внаслідок травматичної 

події демонструють негативні зміни у вигляді посттравматичного стресового розладу 

лише 10–20% осіб, інші мають досвід позитивних або адаптаційних змін особистості 

(C. Aldwin, R. Calhoun, M. Christopher). За даними А. Лінлі та С. Джозефа, поширеність 

позитивних змін серед осіб, які зазнали різноманітного травматичного досвіду, 

варіюється від 3% до 98%. У закордонній психології позитивні наслідки травматичного 

досвіду відобразилися у концепції посттравматичного зростання особистості 

(posttraumatic growth). Так, Р. Тедескі та Л. Калхоун визначають посттравматичне 

зростання як «позитивні психологічні зміни, що виникли внаслідок боротьби з 

травматичними або дуже складними життєвими обставинами». 

Результати емпіричних досліджень прояву посттравматичного зростання серед 

учасників бойових дій показують, що їх проводили переважно американські учені серед 

ветеранів таких збройних конфліктів, як війна в Перській затоці (L. King, S. Maguen, 

D. Vogt,), війна в Іраку (J. Choi, A. Gallaway, M. Mitchell, M. Shaine) та операція 

«Нескорена свобода» в Афганістані (B. Benetato, J. Currier, J. Harris, R. Lisman, J. Malley, 

R. Pietrzak, A. Rivers, R. Tait). Існує низка наукових праць ізраїльських учених, 

присвячених ветеранам «Війни Судного дня» (S. Dekel, T. Ein-Dor, Z. Solomon), і 

датських психологів, присвячених вивченню учасників бойових дій із Данії 

(K. Johannessen, S. Staugaard, Y. Thomsen). Однак, незважаючи на актуальну соціально-
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політичну обстановку в нашій країні, подібних вітчизняних досліджень серед 

військовослужбовців – учасників АТО не проводилось. 

У ході досліджень закордонні науковці вивчали індивідуально-психологічні та 

соціально-психологічні прогностичні чинники посттравматичного зростання 

особистості, розробили моделі процесу зростання та їх ключові компоненти, а також 

детально проаналізували взаємозв’язок між посттравматичним зростанням і 

посттравматичним стресовим розладом. У серії нещодавніх емпіричних досліджень було 

визначено клінічну цінність посттравматичного зростання як одного з компонентів 

профілактики суїциду серед учасників бойових дій. Разом з тим, на нашу думку, не 

зовсім коректно прямо екстраполювати закономірності, визначені закордонними 

дослідниками, на військовослужбовців Збройних Сил України – учасників АТО. 

Особливості ведення бойових дій в умовах гібридної війни, що триває на південному 

сході України, привели до появи нових та багато в чому специфічних видів 

травматичного впливу, які зумовили виникнення значної кількості соціально-

психологічних чинників реадаптації та психологічного відновлення учасників бойових 

дій, непритаманних іншим конфліктам. Актуальність порушеного питання в контексті 

збереження фізичного і психічного здоров’я військовослужбовців визначили наукове 

завдання: дослідити особливості перебігу посттравматичного зростання учасників АТО 

та описати його кількісними і якісними характеристиками.   

Отже, соціальна значущість проблеми та її недостатня розробленість у вітчизняній 

військовій психології зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – «Особистісне 

зростання учасників АТО у посттравматичний період». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи лабораторії 

вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

«Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах 

соціально-економічних перетворень» (державний реєстраційний номер 0116U004813) та 

науково-дослідної роботи кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності 

військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

«Система психологічної допомоги у Збройних Силах України» (державний 

реєстраційний номер № 0117U001622). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України (протокол № 11 від 24 листопада 2016 року) та погоджено 

на засіданні бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних 

та психологічних наук в Україні (протоком № 1 від 31 січня 2017 року). 

Об’єкт дослідження – особистісне зростання. 

Предмет дослідження – психологічні особливості особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період. 

Мета дослідження – вивчити та здійснити об’єктивізацію особистісного 

зростання учасників АТО у посттравматичний період. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Провести теоретичний аналіз наукових джерел з тематики 

посттравматичного зростання особистості. 

2. Обґрунтувати й апробувати комплекс україномовних психодіагностичних 

методик для оцінювання прояву особистісного зростання учасників АТО у 
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посттравматичний період. 

3. Емпірично дослідити наявність, особливості прояву та основні психологічні 

детермінанти особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період. 

4. Здійснити емпіричну об’єктивізацію особистісного зростання учасників 

АТО у посттравматичний період. 

5. Вивчити взаємозв’язок між проявом особистісного зростання учасників 

АТО у посттравматичний період та деструктивними психологічними змінами. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять концептуальні 

положення гуманістичного (Р. Мей,  В. Франкл) та екзистенційного (І. Ялом) підходів у 

психології, ключові концепції позитивної психології (М. Селігман), положення 

когнітивного підходу до психологічної травми (Р. Янофф-Бульман) та функціонально-

описової моделі посттравматичного зростання особистості (Л. Калхоун, Р. Тедескі), 

ключові положення системного та комплексного підходів до вивчення психологічного 

розвитку і формування особистості (Б. Ананьєв, Г. Балл, Г. Костюк, Б. Ломов, 

С. Максименко). 

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження використано комплекс 

взаємодоповнюючих методів: 

 теоретичних – аналіз, синтез, класифікація та оглядово-аналітичний метод, що 

дало змогу вивчити напрацювання в галузі посттравматичного зростання, 

проаналізувати дані, отримані іншими науковцями;  

емпіричних – метод анкетування – для збирання демографічних відомостей про 

військовослужбовців, а також отримання суб’єктивної інформації про появу в їх житті 

певних позитивних психологічних змін внаслідок участі у бойових діях і перебування у 

районі проведення АТО; психодіагностичний метод – для отримання кількісно-якісних 

показників досліджуваних психологічних конструктів. Психодіагностичний метод у 

дисертаційному дослідженні представлений батареєю психодіагностичних методик: 

«Опитувальник посттравматичного зростання», «Опитувальник змін у поглядах», 

«Шкала оцінювання впливу травматичної події», опитувальник «Велика п’ятірка ‒ 2», 

«Тест диспозиційного оптимізму», «Шкала соціальної бажаності Кроуна-Марлоу», 

«Багатовимірна шкала сприйняття соціальної підтримки», опитувальник «Способи 

копінг-поведінки», «Опитувальник рівня суб’єктивного контролю», «Шкала депресії 

Центру епідеміологічних досліджень», «Шкала оцінювання інтенсивності бойового 

досвіду»; 

статистичних – кореляційний аналіз за r-критерієм Пірсона, параметричні 

методи порівняння двох вибіркових сукупностей (t-Стьюдента), однофакторний 

дисперсійний аналіз (ANOVA), регресійний і факторний аналіз.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 

вперше: 

емпірично досліджено особливості прояву та структуру особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період, що концептуалізується у трьох основних 

сферах: «зміни у сприйнятті власного «Я» / нові можливості», «міжособистісні 

відносини», «життєва філософія». Продемонстровано вираженість та сутнісне 

наповнення кожної сфери; 

здійснено емпіричну об’єктивізацію особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період та продемонстровано, що феномен посттравматичного 
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зростання містить фактичні зміни в особистості військовослужбовця, які виходять за 

межі відображення позитивних ілюзій або прагнення до соціального схвалення; 

встановлено ключові детермінанти особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період, а саме: ситуаційно-демографічні, індивідуально-психологічні, 

та соціально-психологічні; 

адаптовано та апробовано сучасний україномовний психодіагностичний 

інструментарій для оцінювання прояву особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період (методика «Опитувальник посттравматичного зростання» та 

методика «Опитувальник змін у поглядах»); 

побудовано регресійну модель предикторів прояву посттравматичного зростання 

учасників АТО, а також трьох основних сфер цього феномену, сформовано порядок 

значущості відносного впливу кожного предиктора на рівень розвитку 

посттравматичного зростання учасників АТО; 

удосконалено: 

наукові погляди щодо встановлення взаємозв’язку між проявом 

посттравматичного зростання учасників бойових дій та деструктивними психологічними 

змінами; 

набули подальшого розвитку: 

теоретичні положення про посттравматичне зростання особистості як 

психологічний феномен, що доповнює знання про його сутність, структуру та механізми 

функціонування у посттравматичний період.  

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що їх можна 

використовувати у процесі психологічної реабілітації, реадаптації та психологічного 

відновлення учасників АТО у посттравматичний період. Побудовану регресійну модель 

предикторів посттравматичного зростання ветеранів бойових дій, а також відомості про 

основні детермінанти прояву цього феномену військові психологи можуть 

застосовувати як основу для психопрофілактичної та психокорекційної роботи з 

особовим складом ЗС України. Запропоновані результати можуть бути використані у 

процесі професійної підготовки психологів у ВВНЗ МО України. Адаптований та 

апробований україномовний психодіагностичний інструментарій для оцінювання 

посттравматичного зростання може бути корисним для подальших вітчизняних 

досліджень за цим напрямом.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній процес 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (акт 

впровадження № 182 від 31.08.2018), в освітній процес Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (акт впровадження № 74 

від 07.09.2018), у науково-дослідну діяльність Науково-дослідного центру гуманітарних 

проблем Збройних Сил України (акт впровадження від 03.09.2018). 

Особистий внесок здобувача. У статті [3], виконаній у співавторстві з 

А. Козінчуком, здобувач розробив план наукового дослідження, а також проаналізував 

отримані емпіричні дані. У статтях [15] та [16], виконаних у співавторстві з В. Осьодлом, 

здобувач проаналізував наукову літературу за тематикою, виокремив ключові тенденції 

та сформовав висновки. У статті [10], виконаній у співавторстві з С. Васильєвим, 

здобувач провів статистичну обробку емпіричних даних та сформовав висновки 

стосовно основних психометричних властивостей психодіагностичного інструментарію. 
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У статті [6], виконаній у співавторстві з  В. Осьодлом, здобувач проаналізував сучасний 

стан наукового вивчення посттравматичного зростання особистості учасників 

бойових дій у закордонній науковій літературі. У статті [11], виконаній у співавторстві 

з О. Хмілярем, здобувач провів статистичну обробку емпіричних даних та сформовав 

висновки стосовно основних психометричних властивостей методик оцінювання 

посттравматичного стресу. У статтях [5] та [21], виконаних у співавторстві з 

В. Осьодлом, здобувач розробив план наукового дослідження, сформовав вибіркову 

сукупність і проаналізував емпіричні дані. У статті [12], виконаній у співавторстві з 

М. Кузьменком, здобувач визначив основні характеристики феномену 

посттравматичного зростання. У статті [18], виконаній у співавторстві з В. Осьодлом, 

здобувач виокремив та теоретично обґрунтував сутність та зміст феномену 

посттравматичного зростання особистості. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження було оприлюднено у доповідях на наукових, науково-практичних 

конференціях та семінарах: 

міжнародних – «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного 

суспільства» (Київ, 2016); «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 

2016); «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту 

Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних 

служб на шляху до євроатлантичної інтеграції України» (Київ, 2017); «Військова 

психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (Київ, 2018); 

«Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних 

Силах України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах на 

шляху до євроатлантичної інтеграції України» (Київ, 2019); 

всеукраїнських – «Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в 

освітньому просторі» (Мукачево, 2017); «Психологічні та педагогічні проблеми 

професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України» 

(Харків, 2017); «Проблеми професійного становлення особистості» (Мукачево, 2018). 

міжвідомчих – «Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціалізації та 

медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції» (Київ, 2016). 

«Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості 

до виконання завдань в особливих умовах» (Київ, 2018). 

Результати дисертаційного дослідження було обговорено на засіданнях 

лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України (2017–2018). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 21 друкованій праці, у 

тому числі в 6 наукових статтях, надрукованих у збірниках, затверджених МОН України 

як фахових у галузі психології, та 5 періодичних фахових виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз даних, 10 тезах доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (275 

найменувань, із них  186 – іноземною мовою), 8 додатків на 45 сторінках. Загальний 

обсяг дисертації становить 285 сторінок, з них основного тексту – 195 сторінок. Робота 

проілюстрована  52 таблицями та 22 рисунками.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичну значущість 

дослідження, наведено відомості про апробацію результатів дослідження та їх 

впровадження, а також про публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичний аналіз феномену особистісного зростання у 

посттравматичний період» – проведено теоретико-методологічний аналіз становлення 

науково-психологічного знання про позитивні особистісні зміни внаслідок впливу 

психотравмуючих подій. Розкрито сутність феномену посттравматичного зростання 

особистості та його ключові компоненти, проаналізовано сучасний стан його вивчення 

серед учасників бойових дій. 

Аналіз наукової літератури за темою дослідження дав змогу виокремити чотири 

основні етапи становлення науково-психологічного знання про позитивні особистісні 

зміни внаслідок впливу психотравмуючих подій: релігійно-філософський (С. К᾿єркегор, 

Ф. Ніцше), початкового психологічного розгляду (А. Маслоу, В. Франкл, І. Ялом), 

опосередкованого науково-психологічного вивчення (G. Affleck, R. Silver, S. Taylor) та 

сучасний етап науково-психологічного вивчення (R. Calhoun, S. Joseph, C. Park, 

R. Tedeschi). Кожен з них вирізняється специфічними особливостями наукового 

розуміння зазначеної проблематики. Сучасний етап характеризується тим, що у його 

межах сформовано сталу концепцію посттравматичного зростання та розпочато 

дослідження цього феномену серед учасників бойових дій.  

Аналіз теоретичних напрацювань з питань дослідження, показує, що під 

феноменом особистісного зростання у посттравматичний період (посттравматичне 

зростання), розуміють позитивні психологічні зміни, які виникли внаслідок боротьби з 

травматичними або високостресовими життєвими обставинами. За сутнісним 

наповненням цей феномен відрізняється від широко відомих теоретичних концептів – 

психологічної пружності, життєстійкості, диспозиційного оптимізму, та почуття 

зв’язності. Ці психологічні концепти описують певні особистісні характеристики, які 

дають змогу людині успішно протистояти негараздам. Концепція посттравматичного 

зростання особистості, відображає насамперед якісну трансформацію функціонування 

людини. Когнітивна перебудова, що відбувається у процесі боротьби з наслідками 

психологічної травми, дає змогу особистості виробити нові когнітивні схеми і стати 

більш стійкою до майбутніх психотравмуючих впливів (R. Calhoun, S. Joseph, A. Linley, 

R. Tedeschi).  

Посттравматичне зростання охоплює значну кількість аспектів відновлення і 

трансформації особистості внаслідок переживання травматичної події. На сьогодні 

більшість науковців (J. Shakespeare‐Finch, K. Taku, R. Tedeschi) визнають наявність 

кількох широких сфер прояву такого зростання, однак залишається не вирішеним 

питання про їх остаточну кількість та сутнісне представлення. 

Як показує аналіз наукової літератури, феномен посттравматичного зростання 

особистості нині концептуалізується у трьох теоретичних моделях: функціонально-

описовій (L. Calhoun, R. Tedeschi), особистісно-центрованій (S. Joseph) та біопсихо-

соціальній (M. Christopher). Найбільш повною та вичерпною серед них є 

функціонально-описова модель. Це пояснюється її теоретичною обґрунтованістю і 
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розробленістю детальної моделі всього процесу перебігу посттравматичного зростання, 

що містить чітку деталізацію структурних елементів та етапів. Ця модель найкраще 

відповідає сучасності, оскільки регулярно оновлюється та вдосконалюється відповідно 

до нових емпіричних даних. Саме тому, функціонально-описову модель 

посттравматичного зростання особистості ми використали як базову для інтерпретації 

результатів дисертаційного дослідження. В цілому у межах зазначеної моделі 

посттравматичне зростання розглянуто як потенційний наслідок спроби когнітивного 

переоцінювання та реконструювання початкових, дотравматичних уявлень про світ. 

Шлях від травматичної події до особистісного зростання пролягає насамперед через 

когнітивну обробку набутого досвіду. 

В межах вивчення посттравматичного зростання серед учасників бойових дій 

особливу увагу приділено дослідженню поширеності цього феномену у генеральній 

сукупності ветеранів різних збройних конфліктів (C. Aldwin, G. Elder, A. Fontana, 

R. Pietrzak), особливостей пролонгованого перебігу посттравматичного зростання 

учасників бойових дій (J. Tsai, W. Sledge, S. Southwick), індивідуально-психологічних 

(B. Engdahl, L. James, E. Mattson) та соціально-психологічних предикторів зростання 

(R. Eberly, C. Erbes), а також демографічних і ситуаційних детермінант (G. Elder, 

P. Schnurr). 

У другому розділі – «Організація роботи, характеристика вибірки та методів 

дослідження» – обґрунтовано організаційно-методичні основи емпіричного 

дослідження, визначено його основні етапи, описано характеристики вибіркової 

сукупності, комплекс психодіагностичних методик дослідження і теоретичну структуру 

можливих детермінант особистісного зростання учасників АТО.  

Процес збирання та аналізу емпіричних даних містив три основні етапи, які 

поділялися на структурні блоки. Вони відповідали за вирішення конкретних завдань і 

визначали підґрунтя для подальшого емпіричного аналізу.  

На підготовчому етапі, що містив два блоки, було виокремлено теоретичну 

структуру можливих детермінант особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період, сформовано основні напрями та опрацьовано організаційні 

елементи емпіричних досліджень, сформовано батарею психодіагностичних методик 

для оцінювання детермінант особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період, адаптовано та апробовано україномовний 

психодіагностичний інструментарій для оцінювання посттравматичного зростання 

особистості. 

В ході основного етапу, що складався з чотирьох блоків, реалізовано емпіричну 

частину дисертаційного дослідження. У межах першого блоку емпірично оцінено 

наявність особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період та 

встановлено структуру його проявів. 

 У межах другого блоку проведено емпіричну об’єктивізацію наявності 

особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період. Це дало змогу 

встановити, чи є зазначені учасниками АТО позитивні психологічні зміни реальними та 

об’єктивними, виявити чи не є вони відображенням ілюзорної соціальної бажаності або 

продуктом роботи захисних механізмів травмованої особи. При цьому було використано 

дослідницьку стратегію, що передбачала об’єктивізацію особистісного зростання 

учасників АТО шляхом інтерсуб'єктної валідизації. 
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У межах третього блоку емпірично оцінено роль та місце детермінант 

особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період. Для цього було 

емпірично оцінено вплив кожної групи детермінант із теоретичної структури можливих 

детермінант особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період. 

Четвертий блок дав змогу емпірично оцінити взаємозв’язок між проявами 

посттравматичного зростання та деструктивними психологічними змінами. 

На теоретико-узагальнюючому етапі поєднанням емпіричних даних та результатів 

аналізу наукової літератури визначено вектори розвитку наукової думки у проблемі та 

перспективи для подальшого емпіричного пошуку. 

Формування вибірки здійснювалось за допомогою двох підходів: а) інтернет-

опитування; б) традиційне опитування з використанням паперових бланків. Комбінація 

цих підходів зумовлена намаганням досягти максимальної репрезентативності 

вибіркової сукупності учасників АТО та достовірності емпіричних результатів. Подібні 

підходи властиві більшості сучасних емпіричних досліджень особистісного зростання 

учасників бойових дій проведених за межами України. 

Вибірку складали 297 військовослужбовців – учасників АТО (278 чоловічої та 21 

жіночої статі) у віковому діапазоні від 19 до 54 років. Відсотковий розподіл 

досліджуваних за категоріями на момент їх участі в АТО був таким: 58,3% – офіцери, 

13,9% – сержанти, 27,8% – солдати. За часом участі в АТО досліджувані поділялися так: 

56,7% брали участь у 2014 році, 29,4% – у 2015 році, 11,1% – у 2016 році, 1,6% – у 

2017 році.  

Для об’єктивізації посттравматичного зростання учасників АТО до участі в 

дослідженні також було залучено сімейні пари ветеранів АТО. Критеріями для 

включення у дослідження стали: 1) участь в АТО чоловіка сімейної пари; 2) перебування 

у шлюбі до участі чоловіка у бойових діях не менше року. Вибіркова сукупність 

нараховувала 22 сімейних пари. Середній вік дружин становив 35,6 років (SD = 5,8 

років; діапазон від 25 до 47 років), а чоловіків – 36,5 (SD =  6,4 років; діапазон від 25 до 

48 років).  

На основі емпіричної бази (L. Calhoun, T. Jaarsma, A. Maercker, E. Mattson, 

C.  Park, J. Shakespeare‐Finch, Z. Solomon, R. Tedeschi, T. Zoellner) ми виокремили три 

основні групи детермінант особистісного зростання: а) ситуаційно-демографічні (вік, 

соціально-рольовий статус, інтенсивність бойового досвіду); б) індивідуально-

психологічні (основні характеристики особистості, диспозиційний оптимізм, копінг-

стратегії, локус-контролю); в) соціально-психологічні (соціальна підтримка). З огляду на 

зазначені групи детермінант було сформовано перелік психодіагностичних методик 

використаних у дисертаційному дослідженні.  

Через відсутність надійного та валідного україномовного інструментарію для 

оцінювання посттравматичного зростання особистості ми адаптували та апробували дві 

психодіагностичні методики: «Опитувальник посттравматичного зростання» (ОПТЗ) та 

«Опитувальник змін у поглядах» (ОЗУП). Враховуючи вимоги, що висуваються до 

психодіагностичного інструментарію, в дослідженні було розроблено комплекс заходів 

адаптації, що мав за мету забезпечити адекватність використання методик у нових 

соціокультурних умовах. Встановлені психометричні показники україномовних версій 

вищезазначених методик засвідчили їх високий рівень надійності та валідності. Так, 

отримані показники надійності за внутрішньою узгодженістю пунктів ОПТЗ перебували 
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на такому рівні: коефіцієнт α-Кронбаха – 0,91; Спірмена-Брауна – 0,88; Гуттмана – 0,88. 

Таку ж закономірність продемонстрували показники надійності шкал методики ОЗУП: 

для «шкали негативних змін» коефіцієнт α-Кронбаха становив 0,84; Спірмена-Брауна – 

0,77; Гуттмана – 0,77; для «шкали позитивних змін» коефіцієнт α-Кронбаха становив 

0,79; Спірмена-Брауна – 0,71; Гуттмана – 0,71. 

У третьому розділі – «Емпіричне дослідження психологічних особливовостей 

особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період» – викладено 

основні результати емпіричного дослідження прояву та поширеності особистісного 

зростання учасників АТО у посттравматичний період, емпіричної об’єктивізації цього 

феномену та визначення його детермінант. 

Результати емпіричного дослідження показали високий рівень прояву та 

поширеності феномену посттравматичного зростання серед учасників АТО. Зокрема 

середнє значення загального балу методики ОПТЗ перебувало на рівні  M = 61,6 (SD = 

17,88); методики ОЗУП – на рівні М = 42,09 (SD = 7,62). Аналіз відсоткового 

співвідношення даних продемонстрував, що лише 9,5% всієї вибіркової сукупності 

учасників АТО повідомили про низький рівень прояву посттравматичного зростання, у 

більш ніж 70% досліджуваних встановлено помірний рівень зростання, у 20% учасників 

АТО простежується значний рівень прояву цього феномену. Таким чином, переважна 

більшість досліджуваних відзначила у своїй особистості певні позитивні психологічні 

зміни через досвід участі у збройному конфлікті на сході України. 

Завдяки використанню уніфікованого психодіагностичного інструментарію 

середні показники посттравматичного зростання учасників АТО можна було порівняти з 

даними закордонних наукових публікацій із тематики посттравматичного зростання 

серед комбатантів різних збройних конфліктів. Результати порівняння дали змогу 

констатувати, що середній рівень посттравматичного зростання учасників АТО 

перевищує середнє значення, отримане у більшості закордонних досліджень. Зокрема 

середній рівень посттравматичного зростання військовослужбовців – учасників АТО 

істотно перевищував рівень зростання військовослужбовців різних країн, що брали 

участь в операціях «Іракська свобода» та «Нескорена свобода», а також внутрішньо 

переміщених осіб з колишньої Югославії. Щоправда, встановлений у дослідженні рівень 

прояву посттравматичного зростання учасників АТО поступається середньому рівню 

зростання ветеранів в’єтнамської, корейської та Другої світової війн. Встановлена 

варіація співвідношення рівня посттравматичного зростання учасників АТО та ветеранів 

(комбатантів) інших збройних конфліктів була проінтерпретована в межах 

концептуальних положень функціонально-описової моделі посттравматичного 

зростання.  

Результати експлораторного факторного аналізу методики ОПТЗ дали змогу 

виокремити три сфери (фактори) прояву посттравматичного зростання учасників АТО. 

Якісний аналіз наповнення кожного з факторів дав змогу проінтерпретувати їх таким 

чином: а) фактор № 1 «Зміни у сприйнятті власного «Я» / нові можливості» описує 

позитивні зміни у сфері сприйняття військовослужбовцем власного «Я», появу нових 

можливостей та збільшення сили особистості, появу відчуття внутрішньої 

когерентності; б) фактор № 2 «Міжособистісні відносини» описує позитивні зміни у 

сфері міжособистісних відносин, збільшення цінності дружби; в) фактор № 3 «Життєва 

філософія» описує позитивні зміни, які стосуються філософії життя: пріоритетів, 
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розуміння світу й себе, духовності. Аналіз вираженості трьох сфер прояву 

посттравматичного зростання серед учасників АТО показав, що найбільшого вираження 

досягає сфера змін у сприйнятті власного «Я» та появи нових можливостей. Найменше 

вираженими були позитивні зміни у сфері міжособистісних відносин. 

Зазначена структура прояву особистісного зростання учасників АТО також 

підтверджена якісним аналізом відповідей військовослужбовців на відкрите запитання: 

«Незважаючи на всі можливі проблеми і турботи, зумовлені участю в АТО, чи бачите 

Ви будь-які можливі вигоди, здобутки або переваги в цьому досвіді? Якщо так, то які 

саме?», а також аналізом відповідей за шкалою «позитивних змін» методики ОЗУП. 

Зокрема більш ніж у 80% учасників АТО були виявлені такі позитивні зміни у поглядах: 

пізнання світу, збільшення цінування друзів та рідних, рішучіше досягнення успіху в 

житті. Ці три твердження повністю відповідають фактору № 1 «Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові можливості» та фактору № 2 «Міжособистісні відносини» з 

вищевказаного аналізу даних методики ОПТЗ. Крім цього, більш ніж 60% 

досліджуваних погоджувалися з такими позитивними змінами у поглядах: початок 

проживання кожного дня на повну силу, ставлення до кожного дня як до подарунка, 

відсутність тривоги та страху під час роздумів про смерть. Ці три твердження доволі 

тісно пов'язані з фактором № 3 «Життєва філософія» методики ОПТЗ. 

Результати емпіричної об’єктивізації особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період показали, що цей феномен містить певні фактичні зміни в 

особистості військовослужбовця, які виходять за межі простого відображення 

позитивних ілюзій або прагнення до соціального схвалення. За результатами аналізу 

емпіричних даних встановлено, що для тих учасників АТО, в яких діагностувались 

ознаки посттравматичного зростання, ці позитивні зміни є реальними та об’єктивно 

наявними. Надані емпіричні дані також вказують на те, що їх партнери вважають ці 

зміни реальними. Зокрема середнє значення загального бала ОПТЗ у групі чоловіків 

(ветеранів) статистично значуще не відрізнялося від середнього значення загального 

бала у групі їх дружин, що оцінювали ветеранів за тією ж методикою (M = 64,64; 

SD = 16,94 та M = 68,64; SD = 15,38 відповідно; для пар t (22) = 0,127). Подібним чином 

не спостерігалося статистично значущих відмінностей між групами за показниками 

підсумкових балів кожного з трьох факторів україномовної версії методики ОПТЗ: 

фактор № 1 (M = 34,45; SD = 7,61 та M = 35,50; SD = 7,05), для сімейних пар t (22) = 

0,516); фактор № 2 (M = 19,45; SD = 6,33 та M = 21,14 ; SD = 6,86), для сімейних пар 

t (22) = 0,116); фактор № 3 (M = 10,73; SD = 5,04 та M = 12,00; SD = 4,45), для сімейних 

пар t (22) = 0,082). Також не спостерігалося статистично значущих відмінностей між 

групами чоловіків та дружин за результатами порівняння середніх значень підсумкового 

бала ОЗУП (субшкала «позитивних змін»): M = 43,14, SD = 9,17 та M = 44,05, SD = 7,23 

відповідно; для сімейних пар t (22) = 0,390. 

Результати перевірки взаємозв’язку посттравматичного зростання учасників АТО 

з феноменом соціальної бажаності показали, що вказані військовослужбовцями прояви 

посттравматичного зростання не пов’язані з мотивацією схвалення та не є результатом 

соціальної бажаності. Рівень кореляційного зв’язку загального бала «Шкали соціальної 

бажаності Кроуна-Марлоу» та загального бала ОПТЗ як в основній вибірковій 

сукупності (r = 0,12, p < 0,119), так і у вибірці сімейних пар (r = - 0,18, p < 0,97) не досяг 

статистичної значущості. Також не спостерігалося статистично значущого взаємозв’язку 
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між загальним балом «Шкали соціальної бажаності Кроуна-Марлоу» та підсумковим 

балом ОЗУП (субшкала «позитивних змін»). Ці результати узгоджуються з даними 

низки закордонних емпіричних досліджень.  

Результати емпіричного дослідження ситуаційно-демографічних детермінант 

посттравматичного зростання учасників АТО дали змогу встановити залежність 

вираженості посттравматичного зростання від вікових особливостей 

військовослужбовців та інтенсивності бойового досвіду. Зокрема спостерігався 

негативний взаємозв’язок між рівнем зростання та віком досліджуваних (r = - 0,14, 

p  <  0,020). Цю ж тенденцію підтвердили результати однофакторного дисперсійного 

аналізу (ANOVA), які засвідчили наявність статистично значущих відмінностей 

(p = 0,025) у середньому рівні зростання між трьома групами учасників АТО: молодого 

віку (від 19 до 26 років), середнього (від 37 до 40 років) та старшого (від 41 до 54 років). 

Найвище середнє значення посттравматичного зростання спостерігалося в осіб 

молодшої вікової групи (M = 67,58), середній рівень зростання – у середній віковій групі 

(M = 60,93); найнижчий рівень зростання – в осіб старшої вікової групи (M = 57,23).  

Результати оцінювання взаємозв’язку між проявом посттравматичного зростання 

учасників АТО та інтенсивністю бойового досвіду вказують на наявність 

прямолінійного зв’язку. Так, спостерігався статистично значущий позитивний 

кореляційний зв’язок між середнім значенням методики ОПТЗ та середнім значенням 

методики «Шкала оцінювання інтенсивності бойового досвіду» (ШОІБД) (r = 0,15, 

p < 0,022). Взаємозв’язок між середнім значенням методики ОЗУП та методики ШОІБД 

продемонстрував подібну тенденцію, однак для скорегованих показників не досягнув 

статистичної значущості (r = 0,16, p < 0,064). Жодних квадратичних закономірностей 

між зазначеними показниками не спостерігалося. Результати кореляційного аналізу між 

балами ШОІБД і трьома сферами посттравматичного зростання продемонстрували 

існування позитивного кореляційного зв’язку між фактором № 1 «Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові можливості» та «інтенсивністю бойового досвіду» (r = 0,25, 

p < 0,001). Для фактора № 2 «Міжособистісні відносини» та фактора № 3 «Життєва 

філософія» не було встановлено статистично значущого кореляційного зв’язку.  

Результати емпіричного дослідження індивідуально-психологічних детермінант 

прояву посттравматичного зростання учасників АТО дали змогу встановити залежність 

вираженості посттравматичного зростання від низки особистісних рис, рівня 

диспозиційного оптимізму, типу локусу контролю та певних видів копінг-поведінки 

учасників АТО. Зокрема середнє значення методик з оцінювання посттравматичного 

зростання було позитивно пов’язано з такими шкалами опитувальника «Велика 

п’ятірка – 2» як «доброзичливість» та «сумлінність» (методика ОПТЗ (r = 0,24, p < 0,001 

та r = 0,13, p < 0,045), методика ОЗУП (r = 0,26, p < 0,001 та  r= 0,20, p < 0,012). Також 

спостерігався позитивний взаємозв’язок між проявом посттравматичного зростання та 

рівнем диспозиційного оптимізму (методика ОПТЗ (r = 0,25, p < 0,001), методика ОЗУП 

(r = 0,25; p < 0,004). Серед копінг-стратегій позитивний кореляційний зв’язок з 

посттравматичним зростанням продемонструвала стратегія позитивного 

переоцінювання (методика ОПТЗ (r = 0,23, p < 0,007), методика ОЗУП (r = 0,27; 

p < 0,000). Крім цього, копінг-стратегія позитивного переоцінювання продемонструвала 

значущий кореляційний зв’язок з усіма сферами посттравматичного зростання учасників 

АТО (фактор № 1 (r = 0,23; p < 0,001); фактор № 2 (r = 0,21; p < 0,002); фактор № 3 
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(r  =  0,27; p < 0,001). Фактор № 2 «Міжособистісні відносини» негативно корелював зі 

стратегією «конфронтаційного копінгу»  (r = - 0,15; p < 0,028). 

Результати емпіричної перевірки взаємозв’язку між типом локусу контролю та 

проявом посттравматичного зростання учасників АТО продемонстрували  значущий 

позитивний взаємозв’язок між середнім значенням ОПТЗ та шкалою «Інтернальність» 

(r = 0,15, p < 0,026), а також значущий негативний зв'язок з шкалою «Екстернальності» 

(r = - 0,15, p < 0,026).  

Результати дослідження соціально-психологічних детермінант посттравматичного 

зростання учасників АТО продемонстрували позитивний взаємозв’язок між середнім 

значенням «Багатовимірної шкали сприйняття соціальної підтримки» (БШСП) та 

середнім значенням  методик ОПТЗ (r = 0,36, p < 0,001) та ОЗУП (r = 0,27, p < 0,001). 

Також спостерігався позитивний кореляційний зв’язок між середнім значенням 

БШСП та трьома сферами (факторами) посттравматичного зростання: фактор № 1 

(r  = 0,37, p < 0,001), фактор № 2 (r = 0,26, p < 0,001), фактор № 3 (r = 0,23, p < 0,001).  

Результати регресійного аналізу дали змогу сформувати рівняння регресії (1), що 

містило сім ключових предикторів, для прогнозування загального показника 

посттравматичного зростання учасників АТО: 
 

W = 23,014 + 0,281a + 0,224b – 0,197c – 0,175d + 0,154e + 0,139f + 0,134g               (1) 
 

Значення R2 демонструє, що 33,1 % дисперсії загального показника 

посттравматичного зростання учасників АТО зумовлено впливом виокремлених 

предикторів. Аналіз черговості предикторів у моделі прогнозування (Рис. 1) засвідчує, 

що вони розташовувались у такому порядку: а – загальний рівень соціальної підтримки; 

b – копінг-стратегія позитивна переоцінка; c – вік військовослужбовців; d – копінг-

стратегія конфронтація; e – доброзичливість; f – рівень інтенсивності бойового досвіду; 

g – рівень диспозиційного оптимізму. 

За результатами емпіричної перевірки взаємозв’язку між проявом 

посттравматичного зростання та деструктивними психологічними змінами встановлено 

значущий негативний кореляційний взаємозв’язок між вираженістю посттравматичного 

зростання та депресивною симптоматикою (методика ОПТЗ r = -0,13; p < 0,044, 

методика ОЗУП r = - 0,19, p < 0,020). Таким чином, можна припустити, що 

військовослужбовці, які відчувають вищий рівень позитивних психологічних змін 

внаслідок власного досвіду перебування в районі проведення АТО, значно меншою 

мірою демонструють деструктивні психологічні зміни у вигляді депресивної 

симптоматики.  
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Рис. 1. Предиктори посттравматичного зростання учасників АТО 

Посттравматичне зростання учасників АТО та симптоматика посттравматичного 

стресу не корелювали між собою на статистично значущому рівні. Ці результати 

підтримують наукові припущення про відносну незалежність посттравматичної 

стресової симптоматики та посттравматичного зростання особистості, і, відповідно, 

неправомірності розгляду цих станів як континуальних протилежностей травматичного 

досвіду. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та емпіричне вивчення феномену 

особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період, визначено його 

структуру та основні детермінанти. Результати проведеного дослідження показали 

ефективність вирішення поставлених завдань і дали підстави для формулювання таких 

висновків. 

1. Проведений теоретичний аналіз наукових джерел з тематики дисертаційного 

дослідження дав змогу констатувати, що під феноменом особистісного зростання у 

посттравматичний період (посттравматичне зростання) розуміються позитивні 

психологічної зміни, що виникли внаслідок боротьби з травматичними або 

високостресовими життєвими обставинами. Феномен посттравматичного зростання 

сутнісно відрізняється від таких відомих теоретичних концептів як психологічна 

пружність, життєстійкість, диспозиційний оптимізм та почуття зв’язності. Всі зазначені  

психологічні поняття описують певні особистісні характеристики, що дають змогу 

людині успішно протистояти негараздам різної природи. На противагу цьому концепція 

посттравматичного зростання особистості, відображає насамперед якісну 

трансформацію функціонування людини (появу нового рівня функціонування). 

Когнітивна перебудова, що відбувається у процесі боротьби з наслідками психологічної 

травми, дає змогу людині виробити нові когнітивні схеми і стати більш стійкою до 

психотравмувальних впливів у майбутньому.  

2. Результати адаптації та апробації комплексу україномовних 

психодіагностичних методик для оцінювання рівня прояву особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період («Опитувальник посттравматичного 

зростання», «Опитувальник змін у поглядах») показали, що україномовні версії обраних 

методик мають високий рівень надійності і валідності. Зокрема обрані методики 

продемонстрували показники як внутрішньої так і ретестової надійності, що цілком 
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зіставні з  показниками  їх розробників. Крім цього, отримана у нашому дослідженні 

трифакторна структура розподілу тверджень методики «Опитувальник 

посттравматичного зростання» цілком узгоджується з низкою закордонних досліджень, 

що констатували подібну тенденцію у своїх цільових вибіркових сукупностях. 

3. Результати емпіричного дослідження психологічних особливостей 

особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період показали високий 

рівень прояву та поширеності цього феномену серед військовослужбовців – учасників 

АТО порівняно з учасниками інших сучасних збройних конфліктів. Аналіз відсоткового 

співвідношення отриманих даних продемонстрував, що лише у 9,5% учасників АТО 

спостерігався низький рівень прояву зростання, більш ніж 70% учасників АТО 

повідомили про помірний рівень посттравматичного зростання, 20 % учасників  АТО  

продемонстрували значний рівень прояву цього феномену. Таким чином, переважна 

більшість досліджуваних відзначила у своїй особистості певні позитивні психологічні 

зміни внаслідок здобуття досвіду участі у збройному конфлікті на південному сході 

України. 

4. Результати експлораторного факторного аналізу дали змогу виокремити три 

сфери (фактори) прояву посттравматичного зростання учасників АТО. Якісний аналіз 

наповнення кожного з факторів дав змогу проінтерпретувати їх так: а) фактор № 1 

«Зміни у сприйнятті власного «Я»/нові можливості» описує позитивні зміни у сфері 

сприйняття військовослужбовцем власного «Я», появу нових можливостей та 

збільшення сили особистості, появу відчуття внутрішньої когерентності; б) фактор № 2 

«Міжособистісні відносини» описує позитивні зміни у сфері міжособистісних відносин, 

збільшення цінності дружби; в) фактор № 3 «Життєва філософія» описує позитивні 

зміни, які стосуються філософії життя ( пріоритетів, розуміння світу та себе, духовності). 

Аналіз вираженості трьох сфер посттравматичного зростання серед учасників АТО 

показав, що найбільшого вираження досягає сфера змін у сприйнятті свого «Я» та появі 

нових можливості. Найменшу вираженість проявили позитивні зміни у сфері 

міжособистісних відносин. 

Емпіричне дослідження ситуаційно-демографічних детермінантів 

посттравматичного зростання учасників АТО дало змогу встановити залежність 

вираженості посттравматичного зростання від вікових особливостей 

військовослужбовців та інтенсивності бойового досвіду. Зокрема встановлено 

негативний взаємозв’язок між рівнем посттравматичного зростання  та віковими 

характеристиками учасників АТО, а також позитивний взаємозв’язок між рівнем 

зростання й інтенсивності бойового досвіду.  Не було встановлено відмінностей у 

вираженості посттравматичного зростання залежно від належності військовослужбовців 

до солдатського, сержантського або офіцерського складу.  

Емпіричне дослідження індивідуально-психологічних чинників прояву 

посттравматичного зростання учасників АТО дало змогу встановити залежність 

вираженості цього феномену від низки характеристик особистості, рівня диспозиційного 

оптимізму, інтернального локусу контролю та деяких функціональних видів копінг-

стратегій учасників АТО. Зокрема вираженість  посттравматичного зростання було 

статистично значуще пов’язано з такими характеристиками особистості, як 

«доброзичливість» та «сумлінність». Крім цього, спостерігалась позитивна кореляція із 

загальним рівнем оптимізму  
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Результати регресійного аналізу дали змогу вибілити рівняння регресії для 

прогнозування загального показника посттравматичного зростання учасників АТО, що 

містить сім предикторів: загальний рівень соціальної підтримки, рівень диспозиційного 

оптимізму, вік військовослужбовців, особистісна характеристика «доброзичливість», 

копінг-стратегія позитивного переоцінювання, копінг-стратегія конфронтації, рівень 

інтенсивності бойового досвіду.  

5. Результати емпіричної об’єктивізації особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період показали, що феномен посттравматичного зростання містить 

певні фактичні зміни в особистості військовослужбовця, які виходить за межі простого 

відображення позитивних ілюзій або прагнення до соціального схвалення. За 

результатами аналізу емпіричних даних з’ясовано, що для учасників АТО, які 

повідомляють про ознаки посттравматичного зростання, ці позитивні зміни є реальними 

та об’єктивно наявними. Наведені  емпіричні дані також свідчать про те, їх партнери ці 

зміни вважають реальними.  

6. За результатами емпіричної перевірки взаємозв’язку між проявом 

посттравматичного зростання та деструктивними психологічними змінами встановлено 

статистично значущий неактивний взаємозв’язок між вираженістю посттравматичного 

зростання та депресивною симптоматикою. Особистісне зростання у посттравматичний 

період та посттравматичний стресовий розлад не корелювали між собою на статистично 

значущому рівні. Таким чином, результати нашого дослідження підтримують наукові 

припущення про відносну незалежність посттравматичної стресової симптоматики та 

посттравматичного зростання особистості, і, відповідно, неправомірності розгляду цих 

станів як континуальних протилежностей травматичного досвіду. 

Перспективними напрямами дослідження у сфері особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період є вивчення можливості культивування 

позитивних змін за допомогою різноманітних психотерапевтичних інтервенцій.  
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Зубовський Д. С. Особистісне зростання учасників АТО у посттравматичний 

період. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах. – Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2019. 

Дисертаційне дослідження присвячено емпіричному вивченню феномену 

особистісного зростання учасників антитерористичної операції у посттравматичний 
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період, визначенню його структури та основних детермінант. Охарактеризовано 

теоретичне визначення особистісного зростання у посттравматичний період 

(посттравматичного зростання) та розкрито його сутнісний зміст. Адаптовано дві 

психодіагностичні методики оцінювання посттравматичного зростання, 

продемонстровано рівень їх надійності та валідності.  

Встановлено рівень представленості посттравматичного зростання серед 

учасників АТО та продемонстровано три сфери його вираженості: «зміни у 

сприйнятті власного «Я»/нові можливості», «міжособистісні відносини», «життєва 

філософія». Емпірично об’єктивізовано посттравматичне зростання учасників АТО.  

Продемонстровано взаємозв’язок між посттравматичним зростанням 

учасників АТО і трьома групами детермінант: ситуаційно-демографічними (вік, 

соціальний статус, інтенсивність бойового досвіду), індивідуально-психологічними 

(характеристики особистості, диспозиційний оптимізм, копінг-стратегії, локус 

контролю) та соціально-психологічними (соціальна підтримка). Побудовано 

рівняння регресії для прогнозування загального показника посттравматичного 

зростання учасників АТО. Визначено взаємозв’язок між проявом посттравматичного 

зростання учасників АТО та деструктивними психологічними змінами. 

Ключові слова: особистісне зростання у посттравматичний період, 

посттравматичне зростання, учасники бойових дій, антитерористична операція, 

посттравматичний стресовий розлад, бойові дії. 

 

Зубовский Д. С. Личностный рост участников АТО в посттравматический 
период. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.09 – психология деятельности в особых условиях. Национальный 

университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. Киев, 2019. 

Диссертационное исследование посвящено эмпирическом изучению феномена 

личностного роста участников антитеррористической операции в посттравматический 

период, определению его структуру и основных детерминант. Охарактеризовано 

теоретическое определение личностного роста в посттравматический период 

(посттравматического роста) и раскрыто его сущностное содержание. Адаптировано две 

психодиагностические методики оценки посттравматического роста, 

продемонстрировано уровень их надежности и валидности. 

Установлен уровень представленности посттравматического роста среди 

участников АТО и продемонстрированы три сферы его выраженности «изменения в 

восприятии собственного «Я» / новые возможности», «межличностные отношения», 

«жизненная философия». Осуществлено эмпирическую объективизацию 

посттравматического роста участников АТО.  

Продемонстрировано взаимосвязь между посттравматическим ростом участников 

АТО и тремя группами детерминант: ситуационно-демографическими (возраст, 

социальный статус, интенсивность боевого опыта), индивидуально-психологическими 

(характеристики личности, диспозицийний оптимизм, копинг-стратегии, локус 

контроля) и социально-психологическими (социальная поддержка). Построено 

уравнение регрессии для прогнозирования общего показателя посттравматического 

роста участников АТО. Определена взаимосвязь между проявлением 
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посттравматического роста участников АТО и деструктивными психологическими 

изменениями. 

Ключевые слова: личностный рост в посттравматический период, 

посттравматический рост, участники боевых действий, антитеррористическая операция, 

посттравматическое стрессовое расстройство, боевые действия. 

 

Zubovskyi D. S.  Personal growth of participants in the antiterrorist operation 

in the post-traumatic period. – Manuscript. 

 Dissertation for a candidate of psychological sciences degree in specialty 19.00.09 - 

psychology of activity in special conditions. – National Defence University of Ukraine 

named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2019. 

 The dissertation research is devoted to an empirical study of the phenomenon of 

personal growth of participants in an antiterrorist operation (ATO) in the post-traumatic 

period, the definition of its structure and main determinants. The dissertation outlines the 

work of the theoretical definition of personal growth in the post-traumatic period (post-

traumatic growth), reveals its essential content and demonstrates the current trends in 

scientific research of this phenomenon among the combatants. The main theoretical 

models of the conceptualization of post-traumatic growth are analyzed and their key 

positions are determined. 

 The adaptation of two psychodiagnostic methods: «Posttraumatic Growth 

Inventory» and «Changes in Outlook Questionnaire». The psychometric indicators of the 

Ukrainian-language versions of the aforementioned methods were established, which 

showed their high level of reliability and validity. 

 A high level of representation of post-traumatic growth among ATO participants has 

been established and three areas of its incidence «changes in the perception of its «I»/new 

opportunities» are shown - it describes positive changes in the sphere of perception of the 

soldier’s own «I», the emergence of new opportunities and increase in personality 

coherence; «Interpersonal relations» - describes positive changes in the sphere of 

interpersonal relations; «Life philosophy» - describes the positive changes concerning the 

philosophy of life: priorities, understanding of the world and yourself, spirituality. The 

greatest expression has reached the scope of changes in the perception of its «I» and the 

emergence of new opportunities. The least manifestation showed positive changes in the 

sphere of interpersonal relations. 

 The empirical objectification of the post-traumatic growth of ATO participants was 

carried out, which showed that this phenomenon includes actual changes in the personality 

of the serviceman, goes beyond the simple display of positive illusions or striving for 

social approval.  

 The relationship between the post-traumatic growth of ATO participants and three 

groups of determinants is demonstrated: situational-demographic (age, social status, 

intensity of combat experience), individual psychological (personality characteristics, 

dispositions optimism, coping strategies, locus of control) and socio-psychological (social 

support). In particular, a negative correlation was found between the level of post-

traumatic growth and age characteristics of ATO participants, as well as a positive 

relationship between growth and intensity of combat experience. The study of individual 

psychological determinants allowed to establish a positive relationship between post-
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traumatic growth and such personality characteristics as «goodwill» and «good faith», 

level of dispositional optimism, internal locus of control, and some problem-oriented 

coping strategies. There was also a positive relationship between the post-traumatic 

growth of ATO participants and social support. 

 A regression equation was constructed to predict the overall rate of post-traumatic 

growth of ATO participants, which included seven key predictors: overall social support, 

coping strategy, positive revaluation, age of servicemen (negative value), coping strategy, 

confrontation (negative value), goodwill, intensity of combat experience, dispositional 

optimism. 

 The relationship between the manifestation of personal growth of participants in the 

ATO in the post-traumatic period and destructive psychological changes is determined. A 

significant negative correlation was established between the severity of post-traumatic 

growth and depressive symptoms and the absence of a statistically significant one. Post-

traumatic growth of participants in the ATO and symptoms of post-traumatic stress did not 

correlate with each other at a statistically significant level. 

  Key words: personal growth in the post-traumatic period, post-traumatic growth, 

participants in hostilities, anti-terrorist operation, post-traumatic stress, warfare. 

 


