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АНОТАЦІЯ 
 

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.  

Аналіз наявних наукових досліджень дав змогу зробити висновок, що 

поняття сенсу є важливою складовою у гуманітарних науках, як явище, має 

екстралінгвістичну природу, є результатом розуміння, належить сфері 

свідомості. Визначено, що сенс – це індивідуальне психічне утворення, факт 

свідомості, який характеризується відношенням до інших фактів психічного 

життя. Регулююча функція сенсу і вплив смисложиттєвої орієнтації на адаптацію 

особистості визначає реалізацію її взаємин зі світом, специфіку, унікальність і 

спрямованість життєвого шляху. Смислова сфера особистості як особливим 

чином організована сукупність смислових утворень забезпечує смислову 

регуляцію цілісної життєдіяльності суб’єкта в усіх її аспектах. Визначено, що 

сенс життя, маючи стійкі характеристики, формує основу особистості, систему 

«стримувань і противаг», базис моральної цензури, життєві цінності та 

пріоритети. 

З’ясовано, що у комбатантів виявляються проблеми з формуванням та 

актуалізацією сенсу. Роль системотвірного чинника смислової сфери відіграє 

генерування тимчасового задоволення, що спонукає до девіантних, адиктивних 

проявів поведінки. Через відсутність сенсу комбатанти керуються здебільшого 
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своїми потребами і тим, що сприяє їх задоволенню як в актуальній поведінці, так 

і в плануванні свого життя.  

Обґрунтовано, що психотерапевтична допомога є важливою передумовою 

переорієнтації комбатантів на використання збережених особистісних ресурсів 

для досягнення позитивних змін у собі та навколишньому світі. Установлено, що 

діалектичні стратегії психологічного впливу – це дієві засобами гармонізації 

смислової сфери особистості, застосування яких гарантує розуміння суті 

проблемної ситуації, бачення логіки її розвитку і можливостей вибору варіантів 

цього розвитку. 

У ході дослідження використано тест смисложиттєвих орієнтацій, техніку 

репертуарних решіток і тест колірних виборів, які з точки зору предмета 

дослідження були провідними. Як інструмент виявлення особистісних 

характеристик досліджуваних використано «П’ятифакторний опитувальник 

особистості 5PFQ» (адаптовану версію тесту «Big Five»).  

Емпіричне дослідження трансформації смислових структур особистості 

комбатантів у реабілітаційний період містило три констатувальні та один 

формувальний етап експерименту, у вигляді  психологічного консультування 

комбатантів експериментальної групи під час застосування діалектичних 

стратегій.  

Діалектичні стратегії є інтегративними їх основу становлять такі напрями 

психотерапії постмодерну, як діаналіз (В. Зав’ялов) та діалектичної поведінкової 

терапії (М. Лайнен). Психологічне консультування із застосуванням 

діалектичних стратегій містить п’ять світоглядних аксіом, десять принципів 

допомоги та п’ять форм консультування, побудованих на діалектико-

феноменологічній пентаді О. Лосєва – основним логічним інструментом методу 

психотерапії та психологічного консультування діаналіз. Кожна форма 

складається з п’яти послідовних фаз ведення психологічного консультування.  

Основою першої форми було досягнення очевидності помилок сприйняття 

та мислення того, що відбувається з комбатантом. Другої – визначення 

симптому, виявлення «патогенної ідеї» та обмеження її патогенності, створення 

смислової межі проблеми. Третьої – забезпечення безперервності психічного 
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життя. Четвертої – організація сегментів досвіду в ефективну поведінкову 

систему, реорганізація життя в загальних або в часткових проявах. П’ятої – 

надання міфічного змісту симптому і створення персонального міфу комбатанта.  

Доведено, що протягом реабілітаційного періоду поліпшилися показники 

експериментальної групи за методикою смисложиттєвих орієнтацій 

Д. Леонтьєва, технікою репертуарних решіток (решітка опору змінам), методу 

колірних виборів, п’ятифакторного опитувальника особистості 5PFQ. Всебічно 

відображено результати емпіричного дослідження трансформації смислових 

структур та особистісних характеристик комбатантів у реабілітаційний період. У 

ході порівняння показників експериментальної та контрольної груп з’ясовано, 

що покращення відбуваються і в досліджуваних контрольної групи. Це доводить 

ефективність впливу психологічного консультування за допомогою 

діалектичних стратегій на експериментальну групу та успішні процеси адаптації, 

які відбуваються з комбатантами контролької групи у посттравматичний період 

без психотерапевтичного втручання. 

Емпірично доведено дві статистичні гіпотези: застосування діалектичних 

стратегій психологічного впливу як інструменту психологічного консультування 

викликає покращення смисложиттєвих орієнтацій досліджуваних; застосування 

діалектичних стратегій психологічного впливу як інструменту психологічного 

консультування впливає на зміну особистісних характеристик досліджуваних. 

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  

та (інтегративного методу психотерапії та психологічного консультування) та 

діалектико-поведінкової психотерапії. Програма спрямована на вдосконалення 

рівня фахової компетентності офіцерів-психологів, фахівців з морально-

психологічного забезпечення та розвитку їх навичок із психологічного 



5 
 
консультування, завдяки чому скорочується тривалість адаптивних процесів 

комбатантів до мирного життя.  

Подальшого розвитку набули теоретичні засади про роль і трансформацію 

смислових структур особистості комбатантів у процесі індивідуального 

психологічного консультування, наукові уявлення про взаємозв’язок 

індивідуально-психологічних особливостей зі смисложиттєвими орієнтаціями 

особистості комбатантів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у вдосконаленні 

змістової частини теоретичного конструкту «трансформація смислових 

структур» завдяки його наповненню такими системотвірними складовими, як 

смисложиттєві орієнтації, смислові конструкти та провідні потреби. Виявлення 

кореляцій особистісних характеристик з осмисленістю життя допомагає 

зрозуміти, яким чином смислові структури пов’язані з особистісними 

характеристиками та які особистісні характеристики притаманні  комбатантам, 

що мають проблеми зі становленням смислових зв’язків життя. Розроблена 

інтегративна методика психологічного консультування за допомогою 

діалектичних стратегій психологічного впливу може  бути використана у системі 

освіти практичних психологів та курсантів останніх курсів навчання, які мають 

базовий рівень психологічної підготовки. 

Ключoвi cлoвa: сенс, смислові структури, комбатант, психологічне 

консультування, діаналіз, діалектичні стратегії. 

 

ANNOTATION 
 

Karachynskyi O. A. The transformation of meaning structures in 

combatants' personality during rehabilitation period. – Manuscript. 

A dissertation submitted to Ivan Chernyakhovsky National University of 

Defense of Ukraine for the degree of Candidate of Psychological Science, speciality 

19.00.09 – "Psychology of Activity under Special Conditions", Kyiv, 2019. 

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 
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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. 
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During the research, the following leading methods in terms of the subject were 

applied: the Purpose-in-Life test and the repertory grid technique. The Five-Factor 

Questionnaire for Personality 5PFQ (the adapted version of the Big Five test) was used 

as tools for identifying personal characteristics of the subjects. 

The empirical research on the personality semantic structures transformation of 

the former combatants during rehabilitation period was conducted using three stages 

of the ascertaining experiment and one stage of the forming experiment in the form of 

psychological counseling of the combatants of the experimental group by using 

dialectical strategies. 

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.  

The main objective of the first form was to achieve the obvious understanding 

of what is happening to the combatant. The aim of the second form was the 

determination of the symptom, the detection of a "pathogenic idea" and the limitation 

of its pathogenicity, creation of the semantic boundaries of the problem. The third form 

– ensuring the continuity of mental life. The fourth form was intended to organize the 

segments of experience in an effective behavioral system, reorganize life in general or 

in private manifestations. The fifth form was applied to provide the mythical meaning 

of the symptom and create the personal myth for the combatant. 

It has been proved that during the rehabilitation period the experimental group's 

performance improved in accordance with the method of Life-Purpose Orientations by 

D. Leontiev, the technique of repertory grids (the grid of resistance to changes), the 

method of color choices, 5PFQ five-factor questionnaire of personality. The results of 

the empirical study of transformation of semantic structures and personality 

characteristics of combatants in the rehabilitation period are thoroughly reflected. 

During the comparison of the experimental and control groups, it was found that 
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improvements also occur in the control group under study. This proves the 

effectiveness of the impact of psychological counseling using dialectic strategies on 

the experimental group and the successful adaptation processes that occur with the 

control group combatants in the post-traumatic period without psychotherapeutic 

intervention. 

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. 

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. 

Theoretical principles about the role and transformation of semantic structures 

of the personality of combatants in the process of individual psychological counseling 

have gained further development, as well as scientific ideas about the relationship of 

individual psychological characteristics with the meaning of life orientations 

personality of the combatants. 

The practical significance of the results obtained is to improve the content of the 

theoretical construct, "transformation of semantic structures", due to its filling with 

such system-specific components as life-meaning orientations, semantic constructs and 

central needs. Detection of correlations of personality characteristics with 
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meaningfulness of life helps to understand how the semantic structures are connected 

with personal characteristics and what personality characteristics are inherent to 

combatants having problems with the formation of semantic connections of life. The 

developed integrative method of psychological counseling with the help of dialectical 

strategies of psychological influence can be used for education of practicing 

psychologists and last-year cadets who have a basic level of psychological training. 

Key words: meaning, semantic structures, combatant, psychological 

counseling, dianalysis, dialectical strategies. 
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ВСТУП 
 

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. 
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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».  

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. 
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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 

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:  
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– 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);  
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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;  

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: 
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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 (144 найменування, із них 31 — іноземними мовами), 8 

додатків на 26 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 225 cтoрiнок, 

основний текст подано на 172 сторінках. Диceртaцiя мicтить 11 тaблиць та 16 

рисунків.  



21 
 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ 

СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ 

 

1.1. Смислова сфера особистості як предмет психологічного аналізу 

Поняття сенсу  викликає активний інтерес у дослідників різних сфер знань 

– психології і філософії, педагогіки і соціології та одночасно є одним із найменш 

стійких у визначенні, в тому числі за представленістю в різних сферах знань. В 

останні десятиліття воно стало популярним у зарубіжній літературі та посідає 

важливе місце в логотерапії В. Франкла [120; 121; 122; 123; 124], психології 

особистісних конструктів Дж. Келлі [131; 132; 133], індивідуальній психології 

А. Адлера [106; 107; 108; 109; 110],  діаналізі В. Зав’ялова [18; 19; 20; 21; 22; 23; 

24], психології сенсу Д. Леонтьева [51] та інших підходах.  

Поняття сенсу з’явилося в філософії, психології та науках про мову  у 

німецьких (А. Адлер, Е. Гуссерль, В. Дильтей, В. Франкл, З. Фрейд, 

Е. Шпрангер, К. Юнг), українських (О. Потебня, Г. Шпет) та російських 

(О. Асмолов, М. Бахтін, Б. Братусь, Л. Запорожець, Б. Зейгарник, О. Леонтьєв, 

В. Столін, Є. Суботський) авторів. Перед тим, як перейти до теоретичного 

аналізу розуміння сенсу, важливо зазначити, що поняття «сенс» та «смисл» ми 

вживаємо в роботі у синонімічному значенні.  

Підходи до поняття сенсу в філософії та гуманітарних науках є різними. У  

своїх роботах Е. Гуссерль зазначає, що «Загальний сенс світу і певний сенс його 

компонентів є щось, що ми усвідомлюємо в процесі сприйняття, уявлення, 

мислення, оцінки життя, тобто щось конструйоване в тому чи іншому 

суб’єктивному генезисі» [12, с. 17]. «Між свідомістю і реальністю воістину сяє 

прірва сенсу» [12, с. 11]. Джерелом, що приписують сенс речам, є свідомість, 

актуальний упорядкований досвід [12, с. 4]. Саме наше буття і життя нашої 

свідомості надають світу сенс, саме у житті «вперше отримує свій сенс і свою 

буттєву значущість весь світ і я сам, як об’єкт, як суща у світі людина» [13, с. 10]. 

Кожен сенс, за Гуссерлем, «інтенціонально міститься у внутрішній сфері нашого 
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життя, в якому ми відчуваємо, мислимо, оцінюємо і в якому  формується наш 

суб’єктивний генезис свідомості» [13, с. 10]. 

У більш пізніх роботах Ж. П. Сартр звертається до осягнення сенсу 

людських вчинків через розуміння, яке «пояснює дію через його кінцеве 

значення, виходячи з відправних умов» [72, с. 188]. «Сенс вчинку і його 

значимість можуть бути осягнуті тільки в перспективі через рух, який реалізує 

можливості, викриваючи дане. Людина є для самої себе і для інших істотою 

значущою, оскільки жоден з її вчинків не можна зрозуміти, не розуміючи її 

теперішнє і не пояснюючи її через майбутнє» [72, с. 187]. 

Ще одна розгорнута філософська концепція сенсу присутня у роботах 

видатного представника французького екзистенціалізму М. Мерло-Понті, перш 

за все в його фундаментальних роботах «Структура поведінки» і 

«Феноменологія сприйняття», опублікованих в першій половині 1940-х років. У 

книзі «Структура поведінки» [141] вводиться поняття сенсу як основного 

організуючого принципу поведінки живих систем. «Одиниця фізичних систем є 

зв’язок, одиниця живих організмів – значимість. Координація на основі законів, 

звична для фізичного мислення, не вичерпує феномени життя, залишаючи 

залишок, який підпорядковується іншому виду координації – координації на 

основі сенсу» [141, c. 169-169]. 

Мерло-Понті зазначає, що вітальні акти мають сенс за визначенням. 

Стимули не викликають автоматично єдину стереотипну поведінкову реакцію. 

Навпаки: «Реакція залежить не стільки від матеріальних властивостей стимулів, 

скільки від їх життєвої значущості. Таким чином, серед змінних, від яких дійсно 

залежить поведінка, ми бачимо смисловий зв’язок, іманентне відношення» [141, 

c. 174]. Т. Тузова, аналізуючи роботи Мерло-Понті зазначає, що людина може 

долати дійсність саме тому, що її «вищі реакції» залежать не так від стимулів, як 

скоріше від «сенсу ситуації», вони передбачають певний «погляд» на цю 

ситуацію [87, с. 66]. 

Ще один видатний представник екзистенційної філософії П. Тілліх, який 

зробив великий вплив на американську гуманістичну психологію в 1950-1960-ті 

роки, в своїй найбільш відомій праці «Мужність бути» зазначає, що людина є 
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людиною лише тому, що вона має здатність розуміти і формувати свій світ і 

самого себе у відповідності зі смислами і цінностями [84, с. 40]. 

За М. Бахтіним майбутнє – переважно смислова категорія; 

«Усвідомлювати себе самого активно – значить осяювати себе майбутнім 

сенсом» [6, с. 52]. Смислове майбутнє чужорідно, воно вороже справжньому і 

минулому, бо для нього принципова незавершеність. «Смислове абсолютне 

майбутнє є майбутнє не в сенсі тимчасового продовження того ж життя, але в 

сенсі постійної можливості і потрібності перетворити його формально, вкласти 

в нього новий сенс» [6, с. 107]. 

Для М. Вебера сенс є ключовим поняттям в розумінні не тільки 

людських дій, але і людської культури. «Трансцендентальна передумова усіх 

наук про культуру складається не з того, що ми є людьми культури, що ми 

володіємо волею і здатностями, які дозволяють нам свідомо зайняти певну 

позицію по відношенню до світу і надати йому смисл. Яким би цей сенс не 

був, він стане основою наших суджень про різні явища спільного існування 

людей, змусить нас поставитися до них (позитивно або негативно) як до 

чогось для нас значущого» [11, с. 379]. 

За В. Налімовим, смисли не є атрибутом тільки людського існування. 

Вчений приписує їм істотну антропологічну функцію: «Людина завжди прагне до 

утвердження смислів – своїх або чужих, які стали для неї своїми» [65, с. 252]. 

Смисли роблять нас активними, психічно здоровими, але якщо вони не 

оновлюються постійно відповідно до змін ситуації: «Бути – це значить мати 

здатність створювати нові смисли» – вони можуть грати і негативну роль – 

пригнічувати, придушувати, догматизувати людину [65, с. 235]. Той пошук 

смислів, який веде особистість, приводить її до зіткнення з граничною 

реальністю Світу. Розкриваючи смисли Світу, активно беручи участь у розкритті 

потенційно закладених в ньому смислів, людина розширює і гармонізує 

смислову тканину своєї особистості, трансцендентуючи, виходячи за її межі [65, 

с. 250–251]. 

Г. Щедровицкий у визначенні сенсу відмовлявся бачити предмет або 

продукт розуміння. Сенс для Г. Щедровицкого є елемент системи діяльності, 
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який може бути заданий тільки через організацію відповідної системи діяльності, 

системи акту комунікацій, що включає в себе: «(1) Дії першого індивіда у 

конкретній ситуації, (2) цільову установку, що робить необхідною передачу 

певного повідомлення другого індивіду, (3) осмислення ситуації з точки зору цієї 

цільової установки і побудова відповідного тексту-повідомлення, (4) передачу 

тексту-повідомлення другого індивіду, (5) розуміння тексту-повідомлення 

другим індивідом і відтворення на основі цього деякої ситуації можливого 

діяння, (6) дії у відтворюваній ситуації, відповідні вихідним цільовим 

установкам другого індивіда і змісту отриманого ним повідомлення» [101, с. 

556]. У цій схемі, як вважає Г. Щедровицкий, «не існує ніякого «сенсу», 

відмінного від самих процесів розуміння, що співвідносять і зв’язують елементи 

тексту-повідомлення один з одним і з елементами відновлюваної ситуації» [101, 

с. 559]. 

Аналізуючи пізні роботи В. Дільтея, К. Буде зазначає, що в сенсі 

виражається наша сутність [119]. Якщо спробувати узагальнити все різноманіття 

трактувань сенсу в філософії і гуманітарних науках, які розглянуті в нашій 

роботі, можна звернути увагу на дві основні риси, що об’єднують практично всі 

ці трактування (підхід В. Налімова є єдиним винятком), не дивлячись на 

численні їх відмінності. Сенс, будь то сенс фрагментів світу, образів свідомості, 

душевних явищ або дій, визначається, по-перше, через більш широкий контекст, 

і, по-друге, через інтенцію або ентелехію, а саме цільову спрямованість, 

призначення або напрямок руху. 

Завершивши розглядати розуміння сенсу в філософії і гуманітарних 

науках, ми переходимо до більш детального аналізу уявлень про сенс в 

психології. Поняття сенсу прийшло в психологію з філософії, в першу чергу, з 

екзистенціалізму, з робіт Камю і Сартра. Зайнявши чільне місце в 

екзистенціальної психології, поняття сенсу збагатило інші теоретичні та 

методологічні підходи в психології. Психологічні аспекти смислової сфери 

особистості, її структура, функції і фактори, що детермінують її розвиток, 

розглядалися в роботах Б. Ананьєва, О. Асмолова, Б. Братуся, Ф. Василюка, 

О. Леонтьєва, Д. Леонтьєва, В. Столина; А. Адлера, А. Маслоу, В. Франкла [28]. 
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Першою системою наукової психології, що звернулася до поняття сенсу 

для пояснення поведінкових довільних і мимовільних проявів людини 

закономірно став психоаналіз [35, с. 268]. Спрямованість на розкриття сенсу 

вчинків і мимовільних реакцій людини є головною характеристикою 

психоаналітичного підходу як з представників цього підходу [134, с. 52], так і 

критиків цієї течії [143, с. 52]. Однак роль психоаналізу в розробці ідеї сенсу не 

зводиться лише до поширення сфери смислового пояснення на такі форми 

поведінки, як фобії, афективні реакції, сновидіння, феномени забування і т.д., які 

раніше розглядалися як позбавлені сенсу. У роботах Фрейда ми вперше 

зустрічаємося з поняттям сенсу, включеним в пояснювальні поняття наукової 

психології. 

«Психоаналіз належить до класу теорій, які намагаються стверджувати, що 

поведінка має певний сенс, який можна вивести з історії життя особистості» [134, 

с. 56]. «Орієнтація на пошук сенсу і використовувані концептуальні знаряддя 

дозволяють аналітику бачити закономірності, відмінні від тих, які зазвичай 

бачать інші психологи, які спостерігають туж саму поведінку» [134, с. 52]. Фрейд 

розробив таксономію смислів особистісних відносин.  

У філософській системі Фрейда, який прагнув до формулювання 

закономірностей поведінки на мові суворої науки, не знайшлося місця для 

поняття сенсу і навіть сама задача розкриття смислів була відкинута [134]. 

В роботах Фрейда, написаних у 1920-1930-ті роки, поняття сенсу практично 

зникає і відроджується у психоаналізі лише пізніше, у публікаціях його 

послідовників. У спеціальному дослідженні, присвяченому аналізу поняття 

сенсу в роботах Фрейда, Р. Шоп [144] виокремлює чотири незбіжних 

трактування сенсу в різних контекстах: 

1. У першому розумінні сенс сновидіння або зміст символу – це розумовий 

процес, психічний зміст, який заміщається сновидінням або символом: 

«Тлумачити сновидіння означає розкрити його сенс, замінити його чимось, що в 

якості повноправної і повноцінної ланки могло б бути включено у загальний 

ланцюг наших душевних процесів» [95, с. 80]. 
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2. Друге розуміння ототожнює сенс з метою або наміром психічного акту: 

«Сенсом ми називаємо намір та його взаємовідносини з іншими психічними 

процесами. У більшості випадків слово сенс при наших дослідженнях можна 

замінити словом намір, тенденція» [96, с. 66]. 

3. Третє розуміння відрізняється від другого додаванням вказівки на 

значимість психічного акту: «Під словом "сенс" ми розуміємо певне значення, 

намір, тенденцію і певне місце в інших психічних явищах» [96, с. 66]. 

4. Четверте розуміння ототожнює сенс дії з прихованими мотивами: «Я 

помітив свої бажання і наміри, виражені у сновидінні які були, очевидно, 

мотивами останнього. ... Сенс сновидіння, таким чином, є, здійсненням бажання» 

[95, с. 98]. «Сновидіння має дійсно таємний сенс, що означає завжди здійснення 

бажання» [95, с. 118]. 

Аналізуючи цитати Фрейда, як спроби визначення сенсу, Р. Шоп 

приходить до висновку про те, що Фрейд постійно перескакував з одного 

розуміння на інше, що полегшувалося значним перетином всіх чотирьох 

визначень і розмитістю значення слова «сенс» у повсякденній мові [144, с. 284]. 

Пояснення поведінкових проявів людини, в термінах їхнього сенсу, не 

стало відмітною ознакою психоаналітичного напряму, а отримало досить 

широке поширення в різних «операціональних» (клінічних) підходах до 

особистості. Перше альтернативне по відношенню до фрейдівского розгорнуте 

розуміння сенсу сформульовано в пізніх (1929-1934) роботах одного з основних 

опонентів Фрейда – А. Адлера, які багато в чому близькі сучасному 

екзистенційно-гуманістичного напряму в психології. 

Адлер характеризує свою систему індивідуальної психології, як вчення 

про сенс людських дій [116, с. 23] та експресивних проявів, рухів [114], про сенс, 

який індивіди надають світові і самим собі [117, с. 48]. Хоча повністю до цих 

смислів предмет вивчення індивідуальної психології не зводиться. 

Трактування Адлером самого сенсу принципово відрізняється від 

психоаналітичного трактування. Психоаналітичній каузальній схемі 

детермінації Адлер протиставляє фіналістську, і якщо Фрейд та його прямі 

послідовники шукали витоки сенсу у минулій історії життя особистості, в її 
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афективних переживаннях і бажаннях, то Адлер пов’язує поведінкові смисли зі 

сенсом усього життя особистості, з її життєвим стилем, життєвим планом, з 

питанням «Навіщо?», поставленим по відношенню до аналізованих вчинків, на 

противагу фрейдовському питанню «Чому?». «Без уявлення про мету 

індивідуальна діяльність втратила б будь-який сенс» [115, с. 15]. 

По Адлеру, саме індивідуальний сенс життя є одним із центральних 

пояснювальних понять до розуміння особистості [118, с. 22]. Сенс життя 

первинний по відношенню до смислу окремих дій. Так, Адлер зазначав: «Сенс 

життя не можна вивести з каузальних відносин, і тим більше з особистих 

уявлень, а лише ... з переслідування мети, з пошуку рішення задачі, яка задана 

через зовнішні умови»  [116, с. 82–83]. У цій цитаті Адлер пов’язує сенс життя 

зі своїми уявленнями про три фундаментальні життєві проблеми, що 

випливають з трьох об’єктивних аспектів людського буття (трьох «зв’язків»): 

1) факт життя людини на Землі в конкретних умовах існування породжує 

проблему праці та професійного самовизначення; 

2) факт життя людини у суспільстві породжує проблему 

міжособистісних відносин, кооперації і дружби [107]; 

3) факт існування чоловіка та жінки породжує проблему відносин між 

ними, любові і шлюбу. 

Сенс життя, за Адлером, визначається цими трьома зв’язками, сенс 

укладений в них, і правильне рішення трьох життєвих проблем допомагає нам 

знайти його [116]. 

Адлер вважає, що ніхто не може похвалитися володінням абсолютним 

сенсом життя: смислів стільки ж, скільки людей, і жоден сенс життя, який 

виконує свою інтегруючу функцію, не може бути названий помилковим [118, 

с. 4]. З етичної позиції, Адлер змістовно характеризує сенс життя, як творчий 

внесок, служіння спільній справі [117, с. 83]. 

Отже, згідно з уявленнями Адлера, саме сенс життя – правильний чи 

помилковий – відображається у всіх поведінкових проявах, установках, 

психічних процесах і рисах характеру особистості і є джерелом особистісного 
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сенсу [114, с. 34]. Для того щоб визначити сенс окремих дій, психолог повинен 

вміти оцінювати сенс життя особистості.  

Деякі близькі положення до поглядів Адлера, містяться в роботах 

К. Юнга. Юнг звертався як до проблеми сенсу життя, так і до проблеми 

інтерпретації сенсу сновидінь, продуктів фантазії і т.п., хоча ніде поняття сенсу 

не виступало у нього предметом спеціального систематичного аналізу. 

Юнг у 1917 році критикував однобічність підходів Фрейда і раннього 

Адлера до проблеми рушійних сил поведінки і розвитку особистості. Він висував 

положення про те, що люди стоять перед завданням віднайти сенс, завдяки якому 

вони взагалі можуть жити [129, с. 73]. «Людина може перетерпіти важкі життєві 

іспити якщо вона бачить у них сенс. Уся складність полягає у віднайденні цього 

сенсу» [108, с. 182]. Юнг зазначає, що сенс можна вивести з природних умов 

існування людини, із необхідності добувати їжу, годувати сім’ю і виховувати 

дітей. Сенс життя пов’язаний лише з поставленням духовних чи культурних 

цілей, прагнення до яких є необхідною умовою душевного здоров’я [126, с. 57; 

127, с. 86; 129, с. 73]. 

«Розуміння сенсу життя виводить людину за межі буденного споживання. 

Якщо вона втрачає цей сенс, то негайно ж стає жалюгідною і втраченою» [108, 

с. 80]. Хоча частково це положення перегукується із засадами Адлера про 

взаємозв’язок сенсу життя з унікальним стилем життя індивіда, але існує 

принципова відмінність. Якщо відповідно до Адлера той чи інший сенс життя 

автоматично складається до певного віку у всіх людей і може при цьому не 

усвідомлюватися, то для Юнга віднайдення і реалізація сенсу життя є специфічною 

потребою і завданням. Більш того, Юнг приходить до думки, що «...природа, у 

своїй доброті і терпінні, ніколи не вкладає фатальне питання про сенс життя у 

більшості людей. А там, де нікому питати, не потрібно і відповідати»  [126, с. 183]. 

В іншій роботі Юнг обговорює вікові та диференційно-психологічні 

аспекти сенсу життя  [75]. Він зазначає, що у молодому віці сильніше 

відбувається орієнтація на дію, а пізнання сенсу життя стає важливіше у 

старшому віці; важливість сенсу життя можуть заперечувати люди з низькими 
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запитами або не цілком соціально пристосовані, а ті, хто до цих категорій не 

належить, обов’язково зіткнуться з цим питанням [109, с. 84, 86]. 

Поряд з проблемою сенсу життя і поза прямого зв’язку з ним Юнг 

розглядає також проблему тлумачення сенсу сновидінь, висловлюючи погляди, 

які збігаються з позицією Адлера, щодо цього питання: про недостатність 

каузального підходу до тлумачення сновидінь, про тісний зв’язок сенсу 

сновидінь з контекстом безпосередніх життєвих обставин і з установкою 

свідомості [117, с. 101, 155; 128, с. 143–144]. 

Так само, Юнг вказує ще на один важливий момент, необхідний для 

розуміння прихованого сенсу фантазії: «Психологію окремої людини ніколи не 

можна вичерпно пояснити із неї самої, але треба ясно зрозуміти, що 

індивідуальна психологія обумовлена сучасними їй історичними обставинам. 

Вона не є лише щось фізіологічне, біологічне або приватне. Вона також є 

проблема історії того часу» [110, с. 459]. Втіленням цієї думки і є поняття 

архетипу, що стало одним із центральних у аналітичній психології Юнга. Поняття 

архетипу і символу дозволяють відповісти на питання про джерела сенсу життя. 

«Формами надання сенсу нам служать історичні категорії, джерело яких іде з 

туманної давнини. Надаючи сенс, ми користуємося мовними матрицями, що 

відбуваються, в свою чергу, від початкових образів» [109, с. 121]. Юнг прямо 

називає архетипи і символи джерелами, що надають сенс нашому життю. 

Уявлення про сенс як про життєве завдання докладно розроблено у 

логотерапії В. Франкла, у якому він виокремлює три основні частини: вчення 

про прагнення до сенсу, вчення про сенс життя і вчення про свободу волі [33, 

с. 89]. 

Прагнення до пошуку і реалізації людиною сенсу свого життя Франкл 

розглядає, як вроджену мотиваційну тенденцію, притаманну усім людям, та яка 

є основним двигуном поведінки і розвитку особистості. Це «найбільш людський 

феномен, так як тварина ніколи не буває стурбована сенсом свого існування» [91, 

с. 14]. З життєвого спостереження, клінічної практики і різноманітних 

емпіричних показників Франкл робить висновки, що для того, щоб жити і 

активно діяти, людина повинна вірити у сенс, яким володіють її вчинки.  
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Відсутність сенсу породжує у людини стан, який Франкл називає 

екзистенційним вакуумом. Саме екзистенційний вакуум, згідно зі 

спостереженнями Франкла, підкріплений численними клінічними 

дослідженнями, є причиною, що породжує у широких масштабах специфічні 

«ноогенні неврози», що поширилися у післявоєнний період у країнах Західної та 

Східної Європи і в ще більших масштабах у США. Людина прагне знайти сенс 

і відчуває фрустрацію або внутрішню порожнечу, якщо це прагнення 

залишається нереалізованим [33, с. 89]. 

Франкл зазначає, що сенс «доступний будь-якій людині, незалежно від статі, 

віку, інтелекту, освіти, характеру, середовища, а також релігійності і 

віросповідання» [121, с. 274].  Однак віднайдення сенсу – це питання не пізнання, а 

покликання. Не людина ставить питання про сенс життя, а життя ставить це 

питання перед нею, і людині доводиться щодня і щогодини відповідати на нього – 

не словами, а діями. Сенс не суб’єктивний, людина не винаходить його, а виявляє 

у світі, в об’єктивній дійсності, саме тому він є для людини як імператив, що 

потребує своєї реалізації. В психологічній же структурі особистості Франкл 

виокремлює особливий «поетичне вимір», в якому локалізовані смисли. Сенс 

життя, по Франклу, може бути невимовний словесно або навіть взагалі невимовний 

[121, с. 27]. 

Франкл стверджує, що сенс життя кожної людини унікальний і 

неповторний. Ним не може бути насолода, бо сенс є внутрішній стан суб’єкта 

[120, с. 223]. За тією ж логікою людина не може прагнути до щастя, вона може 

шукати лише причини для щастя.  

Положення про унікальність сенсу не заважає Франклу визначити 

змістовну характеристику можливих позитивних смислів. Для цього він вводить 

уявлення про цінності, як смислові  універсали, що кристалізувалися у результаті 

узагальнення типових ситуацій, з якими суспільству або людству довелося 

стикатися [33, с. 90]. Це дозволяє узагальнити можливі шляхи, за допомогою 

яких людина може зробити своє життя осмисленим: «По-перше, за допомогою 

того, що ми даємо життя (у сенсі нашої творчої роботи); по-друге, за допомогою 

того, що ми беремо від світу (у сенсі переживання цінностей) і, по-третє, за 
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допомогою позиції, по відношенню до долі, яку ми не в змозі змінити» [123, с. 

15; 124, с. 63]. Відповідно до цього, виокремлюються три групи цінностей: 

цінності творчості, цінності переживання і цінності відносин. 

Питання про те, як людина віднаходить свій сенс, є ключовим для 

практики логотерапії. Франкл не втомлюється підкреслювати, що смисли не 

створюються самим індивідом, їх потрібно шукати і віднаходити. Смисли не дані 

нам, ми не можемо вибрати собі сенс, ми можемо лише вибрати собі покликання, 

в якому ми знайдемо сенс. У віднайденні смислів людині допомагає совість, 

аналізу якій Франкл присвятив книгу «Підсвідомий Бог». Франкл визначає 

совість як смисловий орган, як інтуїтивну здатність відшукувати єдиний сенс, 

що криється у кожній ситуації [120, с. 156]. Совість допомагає людині віднайти 

навіть такий сенс, який може суперечити сформованим цінностям, коли ці 

цінності вже не відповідають життєвим ситуаціям, які швидко рухаються. Саме 

так, за Франклом, зароджуються нові цінності. «Унікальний сенс сьогодні – це 

універсальна цінність завтра» [90, с. 296; 93] 

У психодинамічних теоріях Фрейда, Адлера і Юнга містяться в зародковій 

формі практично усі основні ідеї, властиві більш пізнім підходам до проблеми 

сенсу. Фрейд показав осмислений характер мимовільних поведінкових проявів і 

фантазій, простежив зв’язок сенсу з актуальними мотивами та історією життя 

особистості. Адлер звернув увагу на фінальні зв’язки поведінкових смислів із 

сенсом життя, із загальною його спрямованістю, розробив першу психологічну 

теорію сенсу життя і його впливу на психічні процеси, а також звернув увагу на 

суб’єктивний сенс, який набувають для людини обставини її життєдіяльності. Юнг 

ще раніше, ніж Адлер, зазначив (правда, в найзагальніших фразах) 

фундаментальну спрямованість людини на пошук сенсу свого життя, уявляючи це 

як спеціальну задачу і потребу, а також підкреслив соціокультурну обумовленість 

як індивідуального сенсу життя, так і сенсу сновидінь і продуктів фантазії [35, с. 

272]. 

Характерно, що у Адлера і Юнга сенс постає як би двояким чином: з одного 

боку, це базисне інтегральне утворення, що детермінує зміст і спрямовує 
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життєдіяльність індивіда, а з іншого – похідний від мотивів та інших чинників 

приватний структурний елемент діяльності і свідомості індивіда. 

Фактично тут ми маємо справу із двома психологічними реальностями, хоча 

і взаємопов’язаними, як це показав Адлер. І не випадково, що у подальшому шляху 

дослідження цих двох реальностей розійшлися: у одних підходах сенс постає як 

інтегральне утворення, у інших – як похідний структурний елемент [35, с. 272]. 

Ідея сенсу життя, як інтегруючого фактору людського життя у роботах 

Адлера і Юнга, лягла у Франкла в основу теорії особистості і була розроблена їм 

дуже детально. На відміну від Адлера, для якого сенс життя мимоволі і неминуче 

складається у перші роки життя, для Франкла набуття і реалізація сенсу є для 

людини завданням, на вирішення якої вона спрямовує всі свої зусилля, причому 

успіх у вирішенні не гарантований, а невдача призводить до серйозних порушень 

особистісного розвитку. Ми вважаємо важливим положення Франкла про 

особливу смислову реальність, смисловий вимір, що не зводиться до психічної 

реальності. 

Проаналізувавши підходи розуміння сенсу Фрейда, Адлера та Франкла, для 

більше детального розуміння поняття сенсу та вивчення його складових, важливо 

дати визначення таким поняттям, як смислова сфера, смислові зв’язки, смислові 

установки, особистісний сенс, смислові утворення, смислові стурктури, смислові 

та смисложиттєві орієнтаці та смислові конструкти. Найбільшою мірою 

багатогранність смислової реальності знайшла відображення у діяльнісному 

підході, де поняття сенсу є одним з ключових пояснювальних понять. Таким 

чином, на загальному методологічному і теоретичному фундаменті були 

розроблені досить диференційовані уявлення про смислову сферу особистості. 

Як вказує Ф. Василюк, сенс  – «... прикордонне утворення, в якому 

сходяться свідомість і буття, ідеальне і реальне, життєві цінності і буттєві 

можливості їх реалізації» [9, с. 129; 10, с. 27]. Проблему сенсу, як зазначає 

О. Леонтьєв, слід розглядати історично. Поняття сенсу означає відношення, що 

виникає разом із виникненням тієї форми життя, яка неминуче пов’язана із 

психічним відображенням дійсності. Це і є специфічне для цієї форми життя 

відношення, «Обміркована, тобто підпорядкована цьому відношенню діяльність, 
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і є діяльність психічна» [49, с. 176]. Отже, сенс відображає й несе відношення 

людини.  

О. Леонтьєв зазначає, що сенс належить діяльності [50, с. 167]: «Це 

діяльність, опосередкована відображенням впливових властивостей дійсності, 

об’єктивно пов’язаних із тими властивостями дійсності, які безпосередньо 

визначають життя, існування. Об’єктивне відношення цих властивостей, 

підпорядкованих собі, які визначають діяльність і разом з тим існують і 

виникають у ній, і є сенс». «Смислові зв’язки – це ті зв’язки, які не передбачають 

діяльність, а передбачені нею. Процес їх утворення і є той надзвичайний процес, 

в результаті якого виникає психологічний зміст поведінки» [50, с. 10]. Отже, сенс 

реально пов’язаний із базовими основами системної визначеності людини, 

закладеними в антропогенезі, об’єктивно стає дієвим твірним фактором її 

становлення і розвитку, а також формування і розвитку соціуму [47, с. 56]. 

Поняття особистісного сенсу визначалось О. Леонтьєвим як сполучна 

ланка між свідомістю і діяльністю: «Особистісний сенс виступає в свідомості 

людини як те, що безпосередньо відображає і несе в собі його власні життєві 

відносини» [48, с. 278].  Також особистісний сенс розглядався науковцем, як 

упереджене ставлення до об’єктів і явищ дійсності – як одну з трьох основних 

утворювань людської свідомості, поряд з чуттєвою тканиною і значенням. Інші 

вчені визначали особистісний сенс, як «індивідуалізоване відображення 

справжнього ставлення особистості до тих об’єктів, заради яких розгортається її 

діяльність, усвідомлюване як «значення для мене» засвоюваних суб’єктом 

безособових знань про світ ...» [112, с. 164]. 

О. Асмолов вводить поняття смислової установки, розвиваючи висловлену 

колись Л. Запорожцем думку про те, що саме у формі установки отримують вираз 

особистісно-смислові відносини [25, с. 387]. 

Якщо особистісний сенс, за О. Асмоловим, функціонує в плані свідомості, 

то смислова установка є виразом особистісного сенсу в плані діяльності і являє 

собою готовність до здійснення певної діяльності. «Смислова установка 

безпосередньо проявляється в різних діях людини, висловлюючи в них 

тенденцію до збереження загальної спрямованості діяльності в цілому» [3, с. 69].  
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Поняття смислові утворення Є. Суботський використовував для пояснення 

поведінки дитини в соціальній ситуації. Є. Суботський дає наступне визначення 

смислового утворення: «... це складова свідомості, яка безпосередньо пов’язує 

людину з дійсністю і є дериватом об’єктивних функцій цієї дійсності в житті і 

діяльності суб’єкта» [80, с. 63]. 

Згідно О. Насіновської, смислове утворення – «... це психічне утворення 

(подане або неподане свідомості), що характеризує особистісний розвиток 

людини і визначає особистісно-смисловий напрямок її мотивації. Смислові 

утворення формуються в індивідуальному житті суб’єкта, несуть в собі 

суб’єктивне ставлення індивіда до різноманітних об’єктів (даними в 

зовнішньому або внутрішньому планах) і неминуче беруть участь в житті 

особистості, тобто є одночасно і емоційно-оціночними, і дієвими утвореннями» 

[66, с. 3-4]. 

О. Басіна виділяє три класи смислових утворень – загальні смислові 

орієнтації, приватні смислові утворення і актуальні смислові утворення, що 

утворюють три ієрархічних рівня смислової сфери особистості, по параметру 

узагальненості, стійкості, характером їх участі в процесах смислоутворення, 

спонукання і регуляції діяльності [5]. Найбільш узагальненими і стабільними є 

смислові орієнтації, до яких відноситься система домінуючих мотивів і 

цінностей, світогляд, самосвідомість особистості. Смислові орієнтації 

позаситуативні, вони є релевантними цілісному життєвому шляху особистості 

[111]. Приватні смислові утворення є похідними від смислових орієнтації і 

задають смислову сторону спонукання і регуляції конкретних діяльностей, а 

також основний зміст внутрішнього життя особистості. До них відносяться 

смислові установки, конкретні мотиви, почуття. Актуальні смислові утворення 

розуміються як вираження особистісного сенсу в формі безпосереднього 

переживання. Вони ситуативні і визначаються більш загальними смисловими 

утвореннями [5].  

Б. Братусь, ввівши поняття «смислова сфера особистості» [7], відмовився 

від використання поняття «смислові утворення» як родового, узагальнюючого 

та дав йому більш вузьке визначення – як «... відношення мотиву більш 
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загального до ... мотивів менш загальних і відповідно діяльності більш загальної 

і широкої до діяльностям менш загальним» [26, с. 117]. 

Таке вузьке розуміння смислового утворення виводиться Б. Братусем з 

більш широкого, ніж у О. Леонтьєва, розуміння смислоутворення, яке, згідно з 

Б. Братуся, не обмежується зв’язкою мотив – мета, а являє собою ланцюг 

відносин меншого до більшого, в яких і породжується сенс: відношення дії до 

мотиву, мотиву до більш широкого смислоутворюючого мотиву і т.д.  аж до 

сенсу життя і того, «що більше нашого життя і не обірветься з його фізичним 

припиненням (діти, щастя майбутніх поколінь, прогрес науки, пошук істини і 

т.д.» [8, с. 216]. На відміну від особистісного сенсу – відносини мотиву до мети, 

– смислові утворення знаходяться за мотивами, мають більш загальний 

характер; до смислових утворень Б. Братусь відносить і цінності.  

Смислова сфера особистості, основу якої складає поняття особистісного 

сенсу, на думку Д. Леонтьєва, представляє собою одну з головних підструктур 

особистості: «смислова сфера особистості – це особливим чином організована 

сукупність смислових утворень (структур) і зв’язків між ними, що забезпечує 

смислову регуляцію цілісної життєдіяльності суб’єкта у всіх її аспектах. 

Особистість у своїй основі являє собою цілісну систему смислової регуляції 

життєдіяльності, що реалізовує через окремі смислові структури і процеси, їх 

систему логіки життєвої необхідності у всіх проявах людини як суб’єкта 

життєдіяльності» [51, с. 154].  

Д. Леонтьєв розглядає смислові структури особистості, як сукупність 

наступних компонентів, а саме – особистісного сенсу, смислової установки, 

мотиву, смислових диспозицій, смислового конструкту і особистісної цінності, 

та їх функціонування в системі смислової регуляції життєдіяльності. За кожною 

з цих структур стоїть смислова феноменологія, що дозволяє говорити про сенс 

мовою конкретних, емпірично та експериментально досліджуваних проявів.  

Особистісний сенс у вузькому значенні слова проявляє себе в феномени 

трансформації просторових, тимчасових і інших характеристик значущих 

об'єктів в їх образі. Смислова установка проявляє себе в ефектах стабілізуючого, 

перешкоджаючого, відхиляючого або дезорганізуючого впливу на перебіг 
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діяльності. Мотив проявляє себе у феномені спрямованого спонукання 

діяльності, механізми якого мають смислову природу. Смислова диспозиція 

виявляє себе у феномені збереження смислового ставлення до об’єкту після 

завершення діяльності, як стійкого відношення, що породжує нові смисли. 

Змістовний конструкт проявляє себе у смислоутворюючому ефекті, який не 

можна пояснити ні мотивом, ні диспозиціями. Особистісна цінність проявляє 

себе, як стабільне джерело смислоутворення і мотивоутворення, що бере свої 

витоки в соціокультурному цілому, до якого належить суб’єкт. Опис цих 

структур і їх взаємозв’язків дозволяє говорити про смислової регуляції не як про 

приватний, локальний феномен, а як про один з головних компонентів 

психологічної архітектоніки людської життєдіяльності [51, с. 250]. 

Відповідно до задуму дослідження, емпіричним методам та завданням ми 

використовуємо поняття смислових структур як емпірично досліджувані прояви, 

а саме, 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. 

Д. Леонтьєв виділяє три площини, в яких психологічний аналіз виявляє 

існування сенсу [51, с. 112-114]: 

1. Перша – це площина об’єктивних відносин між суб’єктом і світом, в якій 

об’єкти, явища дійсності мають для су’бєкта життєвий сенс. Життєвий сенс 

розумієтся, як «об’єктивна характеристика місця і ролі об'єктів, явищ і подій 

дійсності і дій суб'єкта в контексті його життя». Це онтологічний аспект сенсу. 

2. Друга площина – це образ світу у свідомості суб’єкта, одним із 

компонентів якого є особистісний сенс. Він розуміється, як форма пізнання 

суб’єктом його життєвих смислів, презентації їх у його свідомості. Особистісний 

сенс і динаміка суб’єктивного образу реальності, що відображається в ньому – 

це феноменологічний аспект сенсу.  

3. Третя площина – неусвідомлювані механізми внутрішньої регуляції 

життєдіяльності. У цій площині смислонесучі життєві відношення набувають 

форму смислових структур особистості, що утворюють цілісну систему, яка 
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забезпечує регуляцію життєдіяльності суб’єкта. Смислові структури й динаміка 

життєдіяльності, відображена в них – це діяльнісний аспект сенсу. 

Підсумовуючи вищезазначене ми робимо висновок, що за поняттям 

смислу приховується не конкретна психологічна структура, яка б допускала 

однозначну дефініцію, а складна багатогранна смислова реальність, що набуває 

різних форм і проявляється в різних психологічних ефектах [51, с. 14]. Сенс має 

дві найбільш загальні інваріантивні характеристики: контекстуальність (сенс 

визначається через віднесення до ширшого контексту) і інтенціональність (сенс 

вказує на призначення, цільову спрямованість або напрямок руху).  

У роботах О. Асмолова, О. Басіної, Б. Братуся, О. Насіновської, 

Є. Суботского і ін. смислові утворення розглядаються переважно в площині 

відносин «особистість – діяльність». Іншу площину аналізу – площину відносин 

«особистість – свідомість» – представляють роботи В. Століна і його 

співробітників, які розвивають ідеї О. Леонтьєва про складні форми взаємин між 

сенсом дії та супідрядними мотивами діяльності. 

Отже, сенс є відношенням, що пов’язує об’єктивні життєві відносини 

суб’єкта, предметний зміст свідомості і будову його діяльності. Таке відношення 

процесів психіки до процесів життя суб’єкта опосередковане його практичною 

життєдіяльністю. Таким чином, сенс має троїчну природу і його можна 

визначити, як (1) відношення між суб’єктом і об’єктом або явищем дійсності, яке 

визначається місцем об’єкта (явища) в житті суб’єкта, (2) виділяє цей об’єкт 

(явище) в образі світу і (3) втілюється в особистісних структурах, що регулюють 

поведінку суб’єкта по відношенню до даного об’єкту (явищу). 

 

1.2. Особливості смислової сфери особистості комбатантів 

Комбатанти у Женевській конвенції міжнародного гуманітарного права, 

розглядаються як «Особи, що входять до складу будь-яких організованих 

збройних сил, які знаходяться під командуванням особи, відповідальної за 

поведінку своїх підлеглих; підкоряються внутрішній дисциплінарній системі, 

яка, серед іншого, забезпечує дотримання норм міжнародного права, що 

застосовуються в період збройних конфліктів до положень Женевських 
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конвенцій з міжнародного гуманітарного права [15]. Відповідно положень 

Женевських конвенцій 1949 комбатанти є «особовий склад збройних сил; яких 

повинна очолювати особа, відповідальна за поведінку підлеглих, зобов’язані 

мати знаки розрізнення, відкрито носити зброю, дотримуватись законів та 

звичаїв війни» [41]. 

В Україні з 2014 году триває збройний конфлікт на Сході країни, 

спрямований на протидію діяльності незаконних російських та проросійських 

збройних формувань. Комбатантами, у нашому розумінні, є особи які входять до 

складу Збройних Сил України, та беруть участь (чи мають право брати участь) у 

військових діях. Тобто ми розглядаємо комбатантів не тільки, як безпосередніх 

учасників збройного конфлікту, а також тих, які брали участь у бойових діях та 

певний час знаходяться на мирних територіях (на ротації, у пункті постійної 

дислокації, місцях бойового злагодження, відпустках, відрядження та інше). 

Тобто психіка яких ще не встигла перестроїтись на мирний лад.  

Комбатанти, які беруть безпосередню участь у збройному конфлікті, 

постійно знаходяться у стресі, отримуючи гострі відчуття. Основні проблеми, які 

відбуваються з їх психікою, починаються не в період перебування на територіях, 

де проходять бойові дії, а після їх повернення до умов мирного життя. Саме зміна 

обстановки, в багатьох випадках, породжує зміну смислів, але навіть після 

повернення комбатанти «психологічно» знаходяться у стані війни, так як психіка 

не встигає перестроїтись на мирний лад. Таким чином, психологічна допомога є 

більш актуальною саме у період повернення, коли відбувається важливий процес 

переосмислення досвіду війни, а не в момент безпосередньої участі у війні.  

Вeликий прaктичний i тeoрeтичний iнтeрec нa cьoгoднi являє coбoю 

прoблeмa адаптації комбатантів до мирного життя, якi брaли бeзпoceрeдню 

учacть у викoнaннi бoйoвиx зaвдaнь нa Cxoдi Укрaїни. Фaктичнo, ця тeмa 

cтocуєтьcя нe лишe учacникiв бoйoвиx пoдiй, ocкiльки xaрaктeр рiзниx 

пcиxiчниx пoрушeнь i рoзлaдiв, якi мaють мicцe пicля впливу вaжкoгo cтрecoрa, 

мoжe прoявлятиcя i у людeй, дiяльнicть якиx нe булa бeзпoceрeдньo пoв’язaнa з 

викoнaнням бoйoвиx зaвдaнь, a якi пeрeжили вплив пcиxoтрaвмуючиx cитуaцiй 
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iншoгo рoду, нaприклaд, вимушене переселення, прирoднi кaтaклiзми, 

трaнcпoртнi пoдiї, нeщacнi випaдки, рoзбiйнi нaпaди i т.п [73; 74; 79; 85]. 

Аналіз досліджень, які спрямовані на вивчення особливостей подолання 

життєвих потрясінь визначають, що після повернення з війни у багатьох 

учасників бойових дій виникає почуття незадоволеності характером 

міжособистісних відносин, з’являється (не завжди усвідомлювана) образа на 

оточуючих, бажання повернутися на війну, яке виражається у суб’єктивному 

прагненні знову зануритися в атмосферу «бойового братерства» [29; 67; 81; 82; 

83]. Ці ознаки вказують на наявність тимчасової соціальної дезадаптації 

комбатантів. 

Як вiдoмo, травматичний досвід, отриманий пiд чac вiйcькoвиx дiй, є 

oдним з гoлoвниx внутрiшнix бaр’єрiв нa шляxу aдaптaцiї дo мирнoгo життя [42]. 

Саме в екстремальних умовах та в період адаптації після травматичного досвіду, 

сенс відіграє важливу роль для психологічного здоров’я комбатантів, тому  одне 

з нагальних практичних завдань, що стоять перед військовими психологами – 

надання психологічної допомоги комбатантам у посттравматичний та 

реабілітаційний період.  

В дисертації поняття «реабілітаційний період» ми визначаємо як часовий 

інтервал, протягом якого здійснюється комплекс психологічних та 

психотерапевтичних заходів, спрямованих на відновлення психічних та 

екзистенційних сил, гармонізацію смислових структур комбатантів. В нашому 

дослідженні – це посттравматичний період, а саме період формувального етапу 

експерименту. Надалі ми будемо вживати це поняття саме в такому розумінні.  

В. Ананьєв використовує поняття «стресове потрясіння», як особливий 

стан напруги душевних сил людини, за допомогою якого вона піднімається вище 

вже осмислених можливостей: «Кризові події життя можуть впливати по-

різному: одну людину вони призводять до божевілля, а іншу – до святості. Коли 

перевертається усе життя, усі смисли, на які спирався розум, це тяжке 

випробування. Витримав яке, людина виявляє нові смисли на новому рівні 

існування ... Багато видатних особистостей, як правило, мають у своїй історії 

досвід потрясіння. Після нього часто загострюється інтуїція, і такі люди 
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спираються вже не просто на факти і знання, а на внутрішні підказки. Адже 

потрясіння відкриває доступ до внутрішніх ресурсів людини» [2]. 

Такий погляд на кризу і подолання травматичного досвіду, отриманого в 

особливих умовах, добре узгоджується з теорією розвитку особистості, 

прийнятої в гуманістичній психології. У ній «пікове переживання» [140] або 

«екзистенційне осяяння» [113], набуває ключового значення, мета якого є вихід 

за межі буденної свідомості і отримання нового унікального досвіду. Тут 

важливо зазначити, що тільки наближення людини до меж, за якими для неї не 

існує стереотипів поведінки, мобілізує її внутрішні сили до переходу на якісно 

новий щабель світосприйняття. Сам цей перехід, неможливий у повсякденному 

житті, оскільки він ніяк не мотивується в зоні психологічного комфорту, і тільки 

особливі умови стають спусковим механізмом, який запускає, потенційну 

енергію перетворення, що зберігається всередині у кожної людини. 

Травматичний характер певної події залежить від того сенсу, яким він є для 

особистості [16, с. 9]. Так, специфіка проблемного поля професійної діяльності 

комбатантів, яка впливає на її якісну визначеність, потребує виокремлення 

стержня, який являє собою єдність системи цінностей, присвоїних особистістю 

у процесі соціалізації і професіоналізації, що становлять базис її ціннісних 

орієнтацій і культури рефлексивної самоорганізації, що характеризує суб’єкт 

діяльності у аспекті його здібностей до усвідомленої, саморегулюючої поведінки 

у різних системах відносин і входить в більш широке поняття акмеологічної 

культури комбатантів. 

Найбільш травматичними подіями для комбатантів є бойовий стрес. 

Екстремальні умови зіштовхують комбатантів з новим, незвичним, досвідом,  та 

ставить перед  ними завдання визначення сенсу подій і особистого ставлення до 

них. Складність полягає в тому, що через постійну мінливість і невизначеність 

ситуації, а також наявності цінностей, які не співвідносяться з особливими 

умовами, комбатанти перебувають у стані ступору, та мають труднощі із 

знаходженням задовільного стійкого сенсу своєї життєвої ситуації та 

визначенням свого ставлення до подій, внаслідок чого виникає відчуття 

безглуздості того, що відбувається [32]. 



41 
 

У структурі бойових поразок важливою складовою є бойовий стрес. Він 

значно послаблює боєздатність військ [88; 89; 90]. Після того, як травматичний 

досвід, який виникає після бойового стресу, впливає на особистість комбатантів, 

відбувається зміна психічної системи загалом, а в деяких випадках 

трансформується структура особистості. Ми виокремлюємо два види цих змін: 

регресивні і прогресивні зміни особистості [88].  

У першому випадку спостерігаються негативні особистісні зміни, що 

призводять до дезорганізації особистісної структури і дезадаптації поведінки – 

це післятравматична дезорганізація особистості. У другому випадку наслідки 

екстремального досвіду можуть виявлятися не тільки у ефективній адаптації до 

мирного життя, але і в творчому розвитку особистості, формуванні 

гуманістичних особистісних новоутворень, цінуванні життя, духовному 

розвитку – це післятравматичний розвиток і зростання особистості. 

Травматичний досвід, отриманий в особливих умовах, може породити 

смисловий вакуум. Його розвиток має процесуальну динаміку, хід якої умовно 

можна розділити на п’ять стадій, кожна з яких характеризується рядом ознак 

[57]. 

Перша стадія – мобілізація. На цій стадії, яка безпосередньо є у самій 

травматичній ситуації, відбувається реадаптація від звичайного життя, виникає 

трансформація особистості, формується адаптація поведінки до особливих умов 

[31, с. 88; 32]. При адаптації до бойових дій, інстинкт самозбереження і 

виживання виходить за межі звичайного життєвого досвіду, на комбатантів 

впливає велика психологічна напруга. Формується сильна мотивація своїх 

вчинків в надзвичайній обстановці, і з’являється новий життєвий досвід. 

Друга стадія – іммобілізація. Як правило, ця стадія починається, коли 

комбатанти повертаються до мирних умов життя. Навколишній світ не 

пред’являє до них вимог. Виникають нові проблеми, що відрізняються від тих, 

які комбатанти вирішували на стадії мобілізації. Особистість намагається 

реадаптуватись від бойової обстановки і інтегруватися у життя, але інтеграція у 

соціум блокується, загальмовується. З моменту, коли особистість не піддається 

впливу бойової обстановки, відпадає і необхідність у крайніх формах мобілізації. 
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Іммобілізація проявляється в так званому «психологічному ступорі». При 

виникненні психологічного ступору відбувається збій смисложиттєвих 

орієнтацій, спостерігається афективна блокада психічних процесів, інколи  

спостерігатися тимчасова втрата працездатності та відчуження від соціуму. 

Третя стадія – агресія. У комбатантів відзначаються тривожні розлади, 

почуття провини, суїцидальні думки, збудливість, агресивна поведінка, 

нав’язливі спогади про пережите, котрі опановують уявлення, порушення 

концентрації уваги, розлади сну, недовіру і виражене прагнення уникати 

спілкування з лікарями, астенія, характерологічні зміни [1, с. 125 – 126]. У період 

стадії агресії відбувається деформація сенсу життя, виникає загострене почуття 

справедливості, мілітаризація сенсу життя. Поведінка в усіх сферах 

життєдіяльності змінюється. Комбатанти не в силах контролювати події свого 

життя, з’являється відчуженість, зневіра у свої сили, ігнорування гуманістичних 

цінностей соціуму. 

Четверта стадія – депресія. Комбатанти відчувають провину, 

пригніченість, поганий настрій, відсутність сил. Характерними ознаками 

смислової сфери є втрата сенсу, виснаження особистісного образу свого «Я». 

Так, у міру втрати смислової мотивації щодо участі у війні наростає частота і 

вираженість стресового розладу. 

П’ята стадія – відновлення. Відбувається в тих комбатантів, які долають, 

під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, хронічний процес впливу бойового 

стресу, інтегруються у життя, творчо реалізують себе в різних сферах життя, 

переоцінюють життєві цінності. 

Хронологічно, стадії травматичного досвіду, отриманого в особливих 

умовах, складаються з наступних етапів:  

1. Стадія шоку, яка триває від декількох годин до декількох тижнів.  

2. Стадія реакції, яка триває до двох діб.  

3. Стадія обробки, в якій відбувається обмірковування травматичного 

досвіду, отриманого в особливих умовах. В результаті цієї фази людина або 

виходить на новий досвід, долаючи кризу, або входить у стан хронізації 

проблеми. Саме на цій фазі є доречною психологічна допомога, тому що 
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особистість намагається віднайти нові смисли. До фази обробки психологічна 

допомога не є ефективною. 

Т. Титаренко вважає, що будь-яка людина з продуктивним ставленням до 

травматичного досвіду вміє рішуче відштовхнутися від берегів повсякденності 

і зважитись на пошук нових життєвих смислів. Криза – це не лише страждання, 

це й великі можливості, несподівані перспективи [86, с. 220]. 

Вчений вважає, що життєва криза може бути різної глибини: поверхова, 

середня та глибока. Подібний розподіл детально відображає рівень складності 

сприйняття та оброки травматичного досвіду, отриманого комбатантами при 

бойових діях:  

1. На першій стадії відбувається незадоволення звичним перебігом подій, 

власним життєвим ритмом, своєю активністю, працездатністю, контактами з 

людьми. Втрачається внутрішня збалансованість, зростає напруженість, зникає 

почуття гумору. 

2. Друга стадія дає про себе знати передусім появою страхів, пов’язаних 

із майбутнім: «Не знаю, як житиму далі», «як жив досі, вже не можу, а якось 

інакше не вмію». Людина відчуває себе у пастці серед звичних, буденних 

обов’язків, переживає безсилля. Все виходить з-під контролю, навіть у 

дрібницях. З оточуючими – суцільні непорозуміння, спалахи гніву й каяття 

загострюють конфлікти. 

Серед важливих симптомів цієї стадії слід назвати порушення сну, 

апетиту, хронічну втому, пригнічений настрій, агресивність. Постійним фоном 

всіх переживань стає почуття відчуженості, окремішності, нецікавості ні для 

кого. У ставленні до себе особливо неприйнятним стає «Я»-фізичне. 

3. Третя – найглибша стадія кризи – супроводжується почуттям 

безнадійності, відсутності сенсу існування. Все, що відбувається, здається 

якимось нереальним, безглуздим, нікчемним. Власне минуле сприймається як 

суцільна помилка, яку вже пізно виправляти. Здатність планувати майбутнє 

втрачається, життєві перспективи катастрофічно звужуються. 

Відбувається руйнація найважливіших життєвих цінностей, які немє чим 

замінити. Згасають симпатії та прихильності, зникає вміння любити. Все стає 
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тяжким обов’язком, який вже не можна витримати. Гостро переживається 

власна неповноцінність. Виникають суїцидальні думки і наміри [86, с. 221-224]. 

А. Дорожевець виокремлює три основних етапи адаптації до різного роду 

кризових подій, першим з яких є пошук сенсу події [14; 31, с. 91]. Потреба 

пошуку сенсу полягає у віднайденні відповіді на два питання: 

1. Чому сталася ця подія? 

2. Як вона вплине на моє майбутнє? 

Ці питання характерні практично для постраждалих від таких травм, як 

онкологічне захворювання, перенесений інфаркт міокарда, зґвалтування, 

дорожньо-транспортна пригода, війна. Пошук сенсу важливий для успішної 

адаптації до травматичного досвіду, причому важливий насамперед процес 

пошуку сенсу, а не конкретний зміст знайденого сенсу. Згідно Дорожевцю, цей 

пошук має дві основні функції:  

1. Пошук нових установок по відношенню до життя. 

2. Досягнення почуття контролю над ситуацією, яка визначає другий етап 

адаптації.  

3. Відновлення пониженої самооцінки у наслідок кризи. 

Вчені вважають, при травматичному досвіді отриманому в особливих 

умовах, структура смисложиттєвих орієнтацій  характеризується тим, що 

життєвий смисл розпадається на ряд конкретних смислів. Як зазначає 

В. Осьодло, така структура смисложиттєвих орієнтацій часто є показником 

порушення психічного розвитку індивідуума [68]. Ще одна спроба осмислення 

травматичного досвіду, отриманого в особливих умовах,  дана в публікаціях 

Магомед-Емінова, що спираються на практику роботи з ветеранами бойових дій 

в Афганістані [55] «Дійсно, одна і та ж подія, будучи травматичною для одного, 

не зачіпає іншого, тобто існують індивідуальні відмінності особистості по 

сприйнятливості до впливу конкретного стресора. Тому без процесів 

особистості, які детермінують утворення сенсу, ми не можемо адекватно 

визначити не тільки інтенсивність стресу, але навіть сам факт стресового впливу 

події» [56, с. 34]. Травматична ситуація отримана в особливих умовах 

«відкривається комбатанту як безглузда, і перед ним постає складне завдання 
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віднайти сенс там де він був втрачений, тобто переосмислення трагічного 

досвіду» [56, с. 33]. 

Магомед-Емінов підкреслює, що досвід цих людей – не тільки кризовий, 

але і аномальний: «Особистість занурюється у життєву ситуацію з іншою 

ціннісно-смисловою системою», яка характеризується насамперед зміною 

ставлення до життя та смерті [55, с. 27]. Занурення в трансординарне існування 

породжує те, що Магомед-Емінов називає смисловим подвоєнням: нові смисли, 

породжені новою трансординарною ситуацією, створюють новий смисловий 

центр особистості, який не збігається з попереднім, але і не скасовує його. «Два 

смислових центра поляризують навколо себе смислові змісти, які при перетині 

один з одним вступають в конфліктні відносини взаємного позбавлення сенсу, 

створюючи те, що можна назвати втратою смислу» [56, с. 36-37]. Цей конфлікт 

стає виразним після повернення до мирного життя, продукуючи «смислове 

відчуження» людини. «Смисловий досвід, набутий людиною в аномалії, стає 

тепер для неї тягарем, важким життєвим вантажем, який відторгається нею як 

щось чуже і чужорідне» [56, с. 35]. Смисловий конфлікт розглядається автором 

як один з основних етиологічних чинників, що обумовлюють аномальний 

розвиток особистості і виникнення післятравматичного стресового розладу. 

«Можна припустити, що наслідки травматичного досвіду і є процесом, 

спрямованим на подолання невдалого смислоутворення в ситуації втрати 

смислу» [56, с. 33]. 

Найважливішим шляхом травмотерапіі особистості, усунення смислового 

подвоєння є елімінація сенсу: щоб віднайти сенс, його треба втратити. Це 

положення Магомед-Емінов поширює і на нетравматичні неврози, де роль 

дублюючого смислового центру виконують захисні конструкції. «Тільки 

звільнившись від смислів, що задаються комплексами, особистість може набути 

справжні смисли. Втрата несправжнього сенсу є етап на шляху відродження 

особистості – здобуття справжнього сенсу» [56, с. 200]. 

Дещо інші смислові механізми та шляхи корекції смислових криз були 

описані на матеріалі роботи з постраждалими від землетрусу у Вірменії [59]. 

Найбільш сильні смислові кризи були породжені втратою близьких, що 
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приводило до втрати сенсу життя. Для багатьох постраждалих були типові 

захисні спотворення реальності як спосіб справитися з цією кризою: їм 

здавалося, що близькі не загинули, а перебувають в іншому місті або будинку, 

поки вони самі лікуються в іншій країні. «Ці приклади ілюструють перетворення 

смислових структур переживання, які проводилися механізмами психологічного 

захисту: травмуючі негативні смисли реальної життєвої ситуації (втрата 

близьких) замінялися позитивними, але ілюзорними смислами (рідні живі), 

причому саме такими, які зберігали для хворих необхідні та звичні смислові 

опори, що визначають їхнє минуле життя. Отже, прийняття ілюзорних смислів 

диктувалося необхідністю вирішення життєвої кризи, однак такий «захисний» 

дозвіл був неефективним, тому що не дозволяло хворим прийняти втрату як 

реальну життєву подію. Це блокувало пошук нових смислів, здатних внести 

позитивну орієнтацію в їхнє майбутнє життя, і консервувати пережиту кризу» 

[59]. 

У другої групи постраждалих, виявилось порівняно успішне подолання 

кризових ситуацій, переважали інші стратегії, зокрема, «подолання кризових 

станів за допомогою смислового приписування» – приписування реальній 

життєвій ситуації такого сенсу, який допоміг би подолати те, що трапилося, 

віднайдення в ній позитивних цінностей. Автори виокремили дві основні 

смислові стратегії ресурсної поведінки. «Одна з них – віднесення події у минуле, 

коли землетрус і пов’язані з ним переживання розглядалися як події минулого, 

які не впливають на теперішнє. В результаті зникали страхи, пов’язані з 

майбутнім, і з’являлися плани, досягнення яких залежало від своїх зусиль. Іншу 

стратегію ми позначили як розширення смислового поля ситуації, що 

проявлялося в зміні постраждалими сенсу травмуючої ситуації, яка починала 

сприйматися не як особисте нещастя, а як спільне горе. У групі пацієнтів було 

виявлено, що співвіднесення свого становища з положенням інших людей, 

прилучення до їхніх переживань, прийняття і розуміння їхніх точок зору 

дозволяли подолати відчуття ізольованості, фіксованості на особистому нещасті, 

зайняти осмислену позицію по відношенню до своєї життєвої ситуації, відкрити 

нові смислові опори» [59, с. 63]. 
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Е. Мазур вводить поняття смислової терапії, суть якої полягає в 

актуалізації процесів саморегуляції, усвідомленні і трансформації тих смислових 

структур особистості, які були порушені критичною ситуацією [58]. 

Психотерапевт «допомагає людині вийти в рефлексивну позицію стосовно свого 

життя як цілісності і перебудувати смислові структури, реалізація яких стала 

неможливою. При цьому психотерапевт як би опосередковує процес смислового 

зв’язування – перетворення раніше нейтральних смислів у значимі» [27, с. 130]. 

Близький за своїм змістом підхід до психотерапії кризових станів, без 

опори на концепцію особистісного сенсу, смислових структур, смислової 

регуляції, був описаний і визначений В. Ларічевим, як аксіопсихотерапія [38]. 

В. Ларічев оперував поняттями індивідуального значення (суб’єктивний сенс 

будь-якого об’єкта або категорії об’єктів, опосередкований емоційним 

ставленням) і індивідуальної цінності (стійке позитивно усвідомлюване 

індивідуальне значення). У числі методів аксіопсихотерапії В. Ларічев описував 

наступні: актуалізацію індивідуального значення, дезактуалізацію 

індивідуального значення, зміна акцентуації (зміна відносного ієрархічного 

рангу двох або більше індивідуальних значень), переорієнтацію індивідуальних 

значень (два варіанти: зміна знаку індивідуального значення з позитивного на 

негативний або навпаки і повне перемикання з одного індивідуального значення 

на інше) і корекцію аксіопсихологічної парадигми [46]. 

Аксіопсихотерапевтичний підхід В. Ларічева, проте, відрізняє від смислового 

підходу: 

1. По-перше, акцент на змістовний аспект і ранги самих індивідуальних 

значень (смислів), але не на зв’язку між ними і процеси їх динаміки. 

2. По-друге, переконання В. Ларічева, що аксіопсихотерапію можна 

проводити не тільки у раціонально-когнітивному варіанті, але і в сугестивному, 

і у гіпносугестивному варіанті. Останнє видається немислимим для смислової 

терапії, що виходить із унікального життєвого світу конкретного носія проблеми. 

Отже, аналіз трансформації смислової сфери особистості при різних видах 

психічної патології можна структурувати наступним чином:  
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По-перше, наведений огляд дозволяє побачити, що хоча при всіх 

розглянутих нозологіях ми зустрічаємося з тими чи іншими порушеннями 

смислової регуляції, не можна говорити про їхню нозоспецифічность. 

Наприклад, домінування одного мотиву при знеціненні інших спостерігається 

при алкоголізмі, шизофренії і соматичних захворюваннях, захисне обмеження 

діяльності – при алкоголізмі, шизофренії і неврозах, зрушення сенсу на 

операціональну сторону діяльності – при епілепсії і афазії, схильність 

ситуативним впливам – при алкоголізмі, ураженні лобових часток мозку і 

психопатіях, порушення усвідомлення – при епілепсії і неврозах, і т.д. Таким 

чином, порушення смислової регуляції при психічних і соматичних 

захворюваннях характеризуються своєю особливою симптоматикою, що лежить 

в іншій площині, ніж клінічна картина конкретних видів захворювань [51]. 

По-друге, можна зробити висновок, що ступінь порушень смислової 

регуляції може істотно різнитися при одній і тій же тяжкості клінічної 

нозоспецифічної симптоматики, що змушує ще раз згадати відоме положення, 

що особистість хворого – не обов’язково хвора особистість. Спираючись у 

більшій мірі на непрямі, ніж на прямі докази, ми беремо на себе сміливість 

стверджувати, що чим більш розвиненою була особистість у стані хвороби, тим 

менше ступінь руйнуючого впливу захворювання на її смислову сферу, і тим 

краще перспективи відновного лікування [51].  

По-третє, ми бачимо, що патологічні зміни смислової сфери набагато 

більше зачіпають структурну організацію і динамічні аспекти смислової сфери, 

ніж її змістовну сторону. Навіть при алкоголізмі і кризових станах, коли на 

першому плані з’являється  деформація смислових орієнтирів і всієї 

спрямованості життєдіяльності, можливість подолання кризи і відновлення 

порушеної життєдіяльності багато у чому визначається збереженням або 

можливістю відновлення динамічних механізмів смислової регуляції і 

саморегуляції [51].  

Ф. Василюк вважає, що ступіть складності сприйняття проблеми залежить 

від оцінки постраждалого цієї проблеми. Критичними Ф. Василюк називає 

проблеми і негативні ситуації, які вказують на неможливість реалізації 
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внутрішніх потреб, прагнень, цінностей тощо [9]. Ці проблеми вимагають 

внутрішньої роботи, спрямованої на подолання цих «неможливостей», 

встановлення нових смислів, переосмислення ситуації, виконання «завдання на 

смисл». Ця внутрішня робота визначається як переживання – особлива робота з 

відтворення смислу, підвищення осмисленості життя [69]. 

Т. Титаренко вважає, що вибір є механізмом смислового регулювання 

життя, механізмом кардинальної трансформації життєвих смислів [86, с. 265]. 

Як зауважує відомий представник сучасної екзистенціальної психології 

Медді, вибір майбутнього несе у собі тривогу (страх невідомого), а вибір 

минулого – почуття провини (зміст втрачених можливостей). Вибір 

майбутнього є бажанішим, адже він сприяє створенню нових смислів, 

зростанню, а вибір минулого веде до стагнації втрати смислу [139]. 

Вибір є механізмом смислового регулювання життя, механізмом 

кардинальної трансформації життєвих смислів і пошуку смислів нових, 

перспективних. Вибір можна розглядати як енергетичне джерело особистісних 

самопроявів, яке обмежує і тим самим спрямовує активність життєтворення. 

Життєвий вибір, завдяки якому особистість змінює старі смисли на нові, 

енергетично забезпечує реконструювання життєвого світу. Власними 

життєвими виборами людина будує свою індивідуальну історію [78, с. 265].  

Життєві смисли комбатантів в тій чи іншій мірі, під впливом різних 

чинників, схильні до змін. Одним з таких факторів є травматичний досвід, який 

ставить перед комбатантами завдання критики сформованих смислів і 

вироблення програми свого виживання в умовах, що змінилися, переосмислення 

цілей свого розвитку. Як вважає Магомед-Емінов, події на війні ініціюють у 

комбатантів процес переосмислення дійсності, сприяють переструктуризації 

цінностей, мотивів, смислів. Вони обумовлюють просування особистості 

комбатантів шляхом переосмислення свого життя, стимулюють як потужні 

особистісні злети, так і падіння [55, с. 28]. З точки зору В. Чудновського, 

успішність адаптації у реабілітаційний період пов’язана з набуттям 

«оптимального сенсу життя», «будівництво» якого засновано на фундаменті 

загальнолюдських цінностей [55, с. 16]. Якщо в ієрархії ціннісних орієнтацій 
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збережеться важливість сім’ї, професії, любові, здоров’я, творчої активності – 

основних життєвих цінностей, що характеризують цілісну особистість 

комбатантів, можна говорити про успішність адаптації [56, с. 11–13; 103]. 

Підсумовуючи, зазначаємо, що особливостями смислової сфери 

особистості комбатантів, що визначають стан дезадаптації, є: заміна сенсу 

провідного мотиву діяльності сенсом більш низького порядку, зниження рівня 

опосередкованості діяльності, звуження основного кола відносин людини зі 

світом, збіднення мотиваційної сфери. Стан дезадаптації перебуває між 

безпосередньо пережитими смислами, визначальними реальну поведінку, і 

смислами, які виступають як усвідомлювані, що призводить до порушення 

самоконтролю і корекції поведінки.  

Адаптація особистості комбатантів у реабілітаційний період 

детермінована особливостями смислових структур, які пов’язані з переживанням 

травматичної ситуації. Збереження таких цінностей про щасливе сімейне життя, 

любов до близьких, творчість, пізнання, цікаву робота,  дозволяє інтегрувати 

травматичний досвід у систему життєвих смислів і цінностей. Смислова 

інтеграція гуманістичних цінностей дозволяє комбатантам інтегрувати 

екстремальний смисловий досвід у систему життєвих смислів. 

Cтaн aдaптaцiї, a тaкoж cтaн тимчacoвoї дeзaдaптaцiї мoжуть мaти мicцe, 

якщo у ocoбиcтocтi в пicлятравматичний пeрioд збeрiгcя виcoкий рiвeнь 

cмиcлoжиттєвиx oрiєнтaцiй, вiдчуття нaпoвнeнocтi життя, a її цiлi, цiннicнi 

oрiєнтaцiї cпрямoвaнi нa прoфeciйнe вдocкoнaлeння, кaр’єрнe зрocтaння. Тaкi 

ocoбиcтocтi прoдoвжують кaр’єру, зрocтaють прoфeciйнo, умiють 

нaлaгoджувaти відносини у cлужбoвoму кoлeктивi [68]. 

Таким чином, травматичний досвід отриманий в особливих умовах 

відображається на трансформації смислових структур особистості комбатантів, 

що характеризуються у вигляді різних поведінкових аномалій, порушень у сфері 

міжособистісних комунікацій, а також проблемами у смисловій сфері 

особистості. Зазначені особливості смислової сфери слід враховувати при 

розробці комплексу заходів психологічної допомоги щодо наслідків подолання 
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травматичного досвіду отриманого в особливих умовах, і допомоги при 

соціально-психологічній адаптації комбатантів. 

 

1.3. Діалектичні стратегії психологічного впливу як засіб гармонізації 

смислової сфери особистості 

Метод, за допомогою якого намагаються вирішити всі проблеми, зазвичай 

один і той же, – це метод cпроб і помилок. Цей же метод використовується і 

організмами у процесі адаптації. Його успішність у величезній мірі залежить від 

кількості і різноманітності cпроб: чим більше ми робимо спроб, тим більше 

ймовірно, що одна з них виявиться вдалою.   

Найчастіше люди реагують на проблему наступним чином: вони або 

висувають теорію і зберігають вірність їй якомога довше, або борються проти 

такої теорії, якщо зрозуміли її слабкість. Така боротьба ідеологічних установок 

– яка, безсумнівно, може бути пояснена в термінах методу спроб і помилок – 

характерна для усього, що можна назвати розвитком людського мислення. Така 

боротьба відсутня, як правило, в тих випадках, коли теорію або систему, 

незважаючи ні на що, догматично відстоюють протягом довгого часу [71, с. 140]. 

Коли людина приходить до психолога зі своєю проблемою, вона вже має 

ідею, яка пояснює виникнення цієї проблеми і часто таке розуміння проблеми є 

помилковим. Це відбувається через емоційну прив’язку до проблеми, яка не дає 

можливість подивитись на проблему, в якій перебуває людина, відсторонено. В 

такому випадку, діалектичне мислення допомагає психологу знайти вирішення 

проблеми, оскільки теза (ідея проблеми) буде відкритою для критики і, таким 

чином, «створить» свою антитезу, що дасть можливість побачити проблему, з 

іншого боку. 

Діалектика – це теорія, згідно якої людське мислення (і не тільки), у своєму 

розвитку проходить так звану діалектичну тріаду: теза, антитеза і синтез [54]. 

Спочатку є ідея, теорія або рух – теза [70]. Теза має свою протилежність, 

опозицію, так як теза не позбавлена своїх слабких місць. Протилежна ідея (або 

рух) називається антитезою, так як вона спрямована проти тези. «Боротьба» між 

тезою і антитезою триває до тих пір, поки не віднаходиться рішення, яке 
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виходить за межі і тези, і антитези, визнаючи їх відносну цінність, намагаючись 

зберегти їх гідність і уникнути недоліків. Це рішення, яке є третім діалектичним 

кроком, називається синтезом [71, с. 140].  

У філософських школах аналізом протилежностей – «антиномій розуму», 

займалася діалектика. У психотерапії, яка налічує близько 150 років історії, 

традиційно використовувалася формальна логіка («раціональна психотерапія» 

Дюбуа), психологія мислення («когнітивна» психотерапія А. Бека), наукове 

мислення («поведінкова» терапія Павлова, Вольпе та інших), системне мислення 

(гештальт-терапія, сімейна системна терапія) і т.д. Крім «Сократичного діалогу», 

як мистецтва ведення дискусії, про діалектику у психотерапії йдеться дуже мало. 

Деякі фахівці стверджують, що З. Фрейд, засновник психоаналізу, у кінці життя 

цікавився діалектикою, хоча і «не дійшов до неї». Найталановитіший учень 

Фрейда, К. Юнг в діалектиці бачив не гру розуму, а гру безсвідомих сил [23, с. 6]. 

Діалектичні стратегії у контексті здійснення психологічної допомоги нині 

знайшли своє відображення у публікаціях В. Зав’ялова, М. Лайнен, Л. Щербини 

та ін [36, с. 92]. 

М. Лайнен – засновниця діалектичної поведінкової терапії (далі ДПТ), 

спрямованої на роботу з людьми, що мають прикордонний розлад особистості і 

високий ризик суїциду, говорить, що найважливішою характеристикою в ДПТ є 

діалектика, тобто примирення протилежностей у процесі безперервного синтезу. 

Основний аспект цієї діалектики – необхідність приймати клієнтів такими, якими 

вони є, в той же час намагаючись навчити їх змінюватися. Так само ДПТ 

передбачає необхідність діалектичного мислення з боку терапевта, а також 

роботу над змінами свого недіалектичного, дихотомічного, негнучкого мислення 

з боку клієнта [45]. 

З точки зору діалогу і відносин, «діалектика» – це зміна через переконання 

за допомогою використання протиріч, закладених в терапевтичних відносинах, 

на відміну від формальної логіки. Через терапевтичне протиріччя протидіючих 

позицій і клієнт і терапевт можуть знайти новий сенс в старому сенсі, 

наближаючись, таким чином, до суті того чи іншого явища. Сенс діалектичного 
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підходу полягає в тому, щоб ніколи не приймати що-небудь як остаточну істину 

або незаперечний факт [45].  

Лайнен виокремлює чотири основні терапевтичні стратегії ДПТ: 

1. Діалектичні стратегії. Вони є фундаментом всієї терапії і надають їй 

діалектичну сутність. 

2. Базові стратегії. Вони включають стратегії валідації і стратегії 

вирішення проблем. 

3. Стилістичні стратегії. Вони визначають міжособистісний і 

комунікативний стилі.  

4. Стратегії індивідуального управління. Вони належать до взаємодії 

терапевта з соціальною мережею, у яку включений клієнт, а також до його 

реакцій на ці взаємодії [44].  

У кожному конкретному випадку певні стратегії будуть виходити на 

перший план і використовуватися частіше, ніж інші; цілком можливо, що в 

деяких із зазначених стратегій потреба буде викликатись лише зрідка. Не всі 

стратегії можуть бути необхідними або придатними для певного 

психотерапевтичного сеансу. Для кожної нової ситуації може знадобитися нова 

комбінація стратегій. Діалектичні стратегії проникають в усі аспекти процесу 

ДПТ. Ці стратегії випливають з філософської діалектичної позиції, згідно з якою 

реальність розглядається як цілісний процес, що постійно розвивається та 

змінюється. Діалектичні стратегії роблять акцент на творчому напруженні, що 

виникає між несумісними емоціями, а також протилежними паттернами 

мислення, цінностями і поведінковими стратегіями як всередині індивіда, так і в 

системі «індивід – оточення» [44]. 

Лайнен акцентує, що основна діалектика психотерапії полягає в тому, що 

зміна відбувається у контексті прийняття реальності в тому вигляді, в якому вона 

існує і пошуку в ній конструктивних смислів. Стратегічні реакції терапевта 

спрямовані на оптимізацію діалектичної напруженості, яка виникає в контексті 

терапевтичної взаємодії. Також актуалізація кожного полюса діалектичної 

протилежності виникає як при терапевтичній взаємодії, так і в повсякденному 

житті. Саме це стимулює зміни. Мета такої діяльності психотерапевта сприятиме 
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подальшому діалектичному примиренню і вирішенню на більш високих рівнях 

функціональності і ефективності. Жорстка прив’язка психотерапевта або клієнта 

до будь-якого з діалектичних полюсів веде до стагнації, підвищує напруженість 

і перешкоджає діалектичному примиренню (синтезу) [138]. 

У процесі консультування психолог (психотерапевт) навчає клієнта 

діалектичним поведінковим патернам і моделює їх, опитує клієнта з метою 

відкриття нових можливостей поведінки, пропонує альтернативні способи 

мислення і поведінки. Клієнту дають зрозуміти, що істина ні абсолютна, ні 

відносна, швидше, вона розвивається і конструюється з плином часу. Таким 

чином, неможливо у певний момент часу усвідомити істину у всій її повноті. 

Психолог навчає клієнта не при’язуватися до жодного з діалектичних полюсів. 

Зміна і розвиток неминучі, тому неможливо весь час зберігати жорстку позицію 

[136].  

Застосовуючи метод ДПТ у роботі з суїцидальними клієнтами з 

прикордонними розладом особистості, Лайнен пояснює їх суїцидальну 

поведінку, як відображення інтенсивної суїцидальної ідеації, а також 

невпевненість щодо сенсу життя. Саме через терапевтичне протиріччя 

протидіючих позицій і клієнт, і терапевт можуть знайти новий сенс в старому, 

таким чином наближаючись до суті того чи іншого явища [137].  

Пошук та віднайдення сенсу відбувається через протиставлення будь-

якого предмета і будь-якого ствердження протилежному або альтернативному 

предмету або ствердженню. Основна ідея, яку при цьому повинен засвоїти 

клієнт, полягає в тому, що кожному твердженню щодо будь-якого предмета 

може відповідати твердження зворотне йому. Діалектико-поведінковий 

психотерапевт допомагає віднайти синтез протилежностей, а не займатися 

перевіркою істинності кожної зі сторін. Також під час роботи з клієнтом терапевт 

пропонує перейти від моделі «або – або» до моделі «і, і». Таким чином, багато 

тверджень повинні супроводжуватися протилежними, терапевт повинен 

моделювати неоднозначність і непослідовність, яка полягає у цих твердженнях. 

Головне – не знецінювати першу ідею, стверджуючи протилежну або 
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альтернативну їй. Тут потрібна позиція «Так. Але крім того... », а не « Так. Але 

ні, це було неправильно... » [138 с. 84].  

Порівняно з іншими напрямками психологічного консультування, Лайнен 

пише: «Діалектична точка зору перегукується з психодинамічним підходом, 

який підкреслює невід’ємну роль конфлікту і протидії у зростанні і зміні. Вона 

також схожа з біхевіористичним підходом, який підкреслює своєрідну єдність 

оточення і індивіда, і взаємозв’язок кожної з цих складових при генеруванні 

змін» [44].  

В. Зав’ялов вважає, що діалектика, як форма та спосіб рефлексивного 

теоретичного мислення, що має своїм предметом протиріччя у змісті мислення, 

допомагає людині побачити проблему повніше та у ширшому контексті [30, с. 

101]. Застосування діалектичних процедур дозволяє міркувати над проблемою та 

розв’язувати життєву задачу завдяки віднайденню тимчасового локального 

синтезу протилежностей, які складають суперечність, що є логічною основою 

проблеми [24, с. 90; 36, с. 92]. 

На основі діалектико-феноменологічного підходу О. Лосєва, В. Зав’ялов 

розробив у 1998 році інтегративний метод психотерапії і психологічного 

консультування, центральною частиною якого є аналіз існуючих 

протилежностей в дії розуму, який після назвав діаналіз (ді – діалектичний 

аналіз, ді – аналіз вдвох) [23, с. 6]. З 2004 року підхід прийнятий як модальність 

у Професійній психотерапевтичній лізі, що входить до Європейської Асоціації 

Психотерапії. 

В. Зав’ялов зазначає, що найвідоміша протилежність – це істина та 

неправда. Ніяке висловлювання, думка людини не буває абсолютно істинною, 

ніяка неправда не буває абсолютною неправдою. Завжди знайдеться відповідний 

контекст, у якому істина виявиться неправдою, а неправда – істиною. Розум живе 

в таких протилежностях. Без створення протилежностей розум проявляти свою 

активність не може, він – не діє [54, с. 14]. 

В ході психологічного консультування та психотерапії застосування 

діалектичних стратегій уможливлює швидке виявлення суперечностей та 

віднайдення ідей для їх «примирення» у синтезі, а також встановлення нових 
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смислових зв’язків минулих подій з подіями теперішнього та майбутнього [21; 

30, с. 102]. На відміну від більшості сучасних напрямків психологічної допомоги, 

в діаналізі у центрі уваги стоїть не теорія особистості, а теорія допомоги. 

Основним психотехнічним прийомом в діаналізі є синтез [102, с. 63–67]. Йдеться 

про синтез протилежностей, виявлення яких допомагає ідентифікувати сутність 

життєвих труднощів клієнта, який є носієм своїх проблем і експертом свого 

життя [30, с. 102]. Процес надання допомоги здійснюється не на основі готових 

знань, а видобуванням їх разом зі своїм клієнтом, тобто не завдяки «готовим 

рецептам», особистісного впливу, вторгнення, а в процесі пізнання удвох. 

Головною темою діаналізу, відправною точкою аналізу будь-якої теми, є 

«помилка» у мисленні, яка є причиною «проблеми», а проблема є причиною 

розладів клієнта. Завдання діаналізу – розібратися в типі розладу, виявити 

проблему, яка є поза розладом, а за проблемою виявити її сутність – помилку у 

мисленні [103, с. 8]. Діаналіз допомагає розпізнати помилки, виявити основні 

протиріччя і конфліктуючі мотиви, «антиномії», «розколи свідомості» і знайти 

шляхи примирення і об’єднання протиріч. У цій своїй головній спрямованості 

діаналіз, як і багато інших методів психотерапії та консультування, спрямований 

на пошук істини [22].  

У діаналізі особистість визначається, як смислова єдність людини, синтез 

суб’єктивності і об’єктивності. Це погляд на особистість з точки зору 

персоналізму. Для особистості все є об’єктом пізнання, усі свої думки і почуття. 

Суб’єкт – джерело активності, динаміки і самовираження. Дати визначення 

суб’єкту можна лише через заперечення його протилежності – об’єкта. Тому, з 

точки зору діаналізу, у своїй суті особистість є таємниця, яку не можна розкрити 

до кінця, яку не можна вивчати науковими методами. Існують об’єкти 

зовнішнього світу і «ментальні об’єкти». Самі по собі об’єкти і відношення до 

них не є «особистість» [23, с. 15].  

Головною метою діаналізу є посилення особистості за допомогою 

віднайдення сенсу або персонального міфу [106, с. 320]. Діаналіз пропонує 

допомогу в формі розкриття і розширення сенсу діяльності людини через 

розуміння символів, в яких і через які проявляється її особистість [21, с. 102]. 
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Згідно О. Лосєва, у людині все можна брати як символ – поведінку, скарги, 

симптоми, розповіді, сновидіння, образи, метафори, слова, жести, інтонації та 

інше [53, с. 263]. 

Для цієї мети в діаналізі використовується теоретична конструкція з трьох 

історично сформованих вчень про Особистість (персоналізм), Реальність 

(онтологія) і Символ (символогія або «абсолютна діалектика» О. Лосєва). 

Використовуючи «абсолютну діалектику» О. Лосєва, з виявленого особистісного 

сенсу симптому виводиться і сама «терапевтична ідея», яка є синтезом 

протилежностей, з яких складається проблема. За В. Зав’яловим головне 

показання до застосування діаналізу – відносний або абсолютний дефіцит сенсу 

у персональному, індивідуальному та соціальному житті, того, хто звернувся за 

допомогою [21, с. 113].  

У діаналізі проведена спроба інтегрувати діалектичні методи психотерапії 

за допомогою синтетичної філософії О. Лосєва, який в світовій літературі 

належить до феноменологічної школи. Як і в феноменологічній психотерапії, 

головне, що робить психотерапевт – це шукає сенс в тому, що відбувається в 

особистому житті людини, як цей сенс пов’язаний з сенсом життя близьких 

клієнту людей, як цей сенс інтегрується в сенс з усіма людьми [24, с. 409].   

Діаналіз оснований на точній організації мислення [24, с. 389]. Така 

організація досягається завдяки оволодінню консультантом (психотерапевтом, 

коучем) пентадним принципом розмислювання проблеми, труднощів, складного 

питання життя [24, с. 390]. 

 Пентада «абсолютної діалектики» О. Лосєва – основний логічний 

інструмент діаналізу, скалдається з п’яти кроків [24, с. 395; 30, с.102–103]: 

1. Теза – виявлення проблеми, центрація. 

2. Антитеза – виявлення протилежності проблеми, погляд на об’єкт 

проблеми з протилежної позиції, периферії. Децентрація.   

3. Синтез – примирення протилежностей, віднайдення терапевничної ідеї, 

яка допомоагає змінити мислення проблеми. 
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4. Факт – зміна моделі поведінки згідно з новим мисленням, заснованим на 

терапевтичній ідеї. Відбувається пошук можливого шляху реалізації 

терапевтичної ідеї. 

5. Міф – осмислення нової поведінки, надання їй міфічного змісту [21, 

с. 218]. Міф є важливим елементом світогляду людини [53]. Так, Ю. Харарі 

розбираючи вплив міфу з точки зору еволюційної психології пише, що величезні 

маси незнайомих людей здатні до успішної співпраці, якщо їх об’єднує міф. 

Будь-яка широкомасштабна людська взаємодія (від сучасної держави до 

середньовічної церкви, античного міста і древнього племені) – виростає із 

загальних міфів [97, с. 68]. У діананалізі за О. Лосєвим міф ототожнюється з 

персональним сенсом [21, с. 68] та визначається як «чудова історія особистості, 

подана в словах» [53 с. 247]. 

Таким чином діалектичні стратегії психологічного впливу є одними з 

ключових засобів гармонізації смислової сфери особистості. Застосування цих 

інструментів до вирішення труднощів з будь-якого проблемного поля гарантує 

розуміння суті проблемної ситуації, бачення логіки її розвитку і можливостей 

вибору варіантів цього розвитку. 

 

Висновки до першого розділу 

1. Множинність визначень cмислової сфери показує, що сенс є складним, 

прогресуючим і багаторівневим явищем, що охоплює структурні рівні 

особистості. 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). 

2. Спираючись на результати теоретичного аналізу маємо підстави 

стверджувати, що в психологічних поглядах розуміння смислової сфери людини, 
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сенс є метою або наміром психічного акту, та пов’язаний з актуальними 

мотивами та історією життя особистості (З. Фрейд); сенс життя первинний по 

відношенню до сенсу окремих дій та з етичної позиції є творчим внеском 

служіння спільній справі. 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).  

3. З розвитком вивчення смислової сфери було поступово розроблено 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. 

4. 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 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. 

5. 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 
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проблемної ситуації, баченню логіки її розвитку й можливостей вибору варіантів 

цього розвитку. 

 

У цьому розділі використанні літературні джерела, що знаходяться у 

списку використаних джерел під номерами: [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 41; 42; 

44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 

72; 73; 74; 75; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 93; 95; 96; 97; 101; 

102; 103; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 

121; 122; 123; 124; 126; 127; 128; 129; 131; 132; 133; 134; 136; 137; 138; 139; 140; 

141; 143; 144] 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СМИСЛОВИХ СТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ 

КОМБАТАНТІВ 

 

2.1. Характеристика вибірки, обґрунтування вибору, опис методів та 

процедури  дослідження 

Емпіричною базою дослідження були військові частини, вищі військові 

навчальні заклади та підрозділи Генерального штабу Збройних Сил України, які 

дислокуються у місті Києві. Емпіричне дослідження проводилося протягом 2017 

року. У силу реальної можливості дослідження категорії комбатантів, які мають 

екзистенційні проблеми пов’язані зі смисловою сферою, у вибірку потрапили 96 

осіб віком від 21 до 52 років чоловічої статі. Усі досліджувані приймали участь 

в бойових діях та нещодавно повернулись у пункти постійної дислокації для 

проведення тимчасової ротації, тобто психіка досліджуваних не встигла 

перестроїтись на мирний лад [37, с. 78]. Характеристика контингенту 

досліджуваних наведена в табл. 2.1. 
 

Таблиця 2.1  

Характеристика контингенту осіб, залучених до дослідження 
Характеристика вибірки на 

момент початку дослідження 
Офіцери Контрактники Всього 

старший 
офіцерський 

склад 

молодший 
офіцерський 

склад 

Кількість досліджуваних (n=96) 8 14 72 96 

Проходять службу у військових 

частинах 

– 2 72 74 

Проходять службу у підрозділах 

Генерального штабу 

6 2 – 8 

Проходять службу ВНЗ 2 12 – 14 

Середній термін проходження 

служби (роки) 

11 3 3 8,5 

Середній термін перебування в 

АТО (місяці) 

1,4 3,2 7,2 5,9 
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Як бачимо з табл. 2.1, вибірку складали військовослужбовці військової 

служби за контрактом, з яких 24 (25%) офіцерського складу, від старшого 

лейтенанта до полковника, та 72 (75%) військовослужбовця сержантського та 

рядового складу. Більша частина досліджуваних офіцерів, а саме 77% проходять 

службу у військових частинах, менша частина, 23% офіцерів, проходять службу 

у вищих військових навчальних закладах, Генеральному штабі Збройних Сил 

України та інших штабах. Усі досліджувані рядового та сержантського складу на 

момент дослідження проходили службу у військових частинах. Середній термін 

перебування в зоні проведення АТО комбатантів рядового та сержантського 

складу 7,2 місяці, є більшим ніж у комбатантів офіцерського складу, 4,6 місяці. 

Середній термін проходження військової служби у комбатантів офіцерського 

складу – 14 років, у комбатантів рядового та сержантського складу – 3 роки. Така 

репрезентативність досліджуваних, які є представниками різних соціальних 

зрізів, надасть можливість для якісного аналізу результатів емпіричного 

дослідження. 

Приступаючи до дослідження ми прередбачали, що смислові структури – 

це ті структурні компоненти особистості, які ініціюють процес змін у 

комбатантів, безпосередньо впливають на рівень мотивації до змін цих осіб [39]. 

Тому вибір методів дослідження був продиктований необхідністю вивчення саме 

смислових структур особистості, характерних для осіб, що брали участь у 

бойових діях. Для вивчення впливу смислової сфери особистості комбатантів, 

потрібно було знайти методичний інструментарій [31, с. 90]. 

Для вирішення задач дослідження ми обрали наступні методики: тест 

смисложиттєвих орієнтацій (Д. Леонтьєв), техніку репертуарних решіток 

(решітка опору змінам Дж. Келлі), тест колірних виборів (Л. Собчик) – 

застосовувались для дослідження особливостей смислових структур особистості 

комбатантів. У якості інструменту для виявлення особистісних характеристик 

комбатантів ми використовували «П’ятифакторний опитувальник особистості 

5PFQ» адаптовану версію тесту «Big Five». 

За допомогою тесту смисложиттєвих орієнтацій ми прагнули дослідити 

рівень показників осмисленості життя та міру їх зміни у процесі реабілітаційного 
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періоду [37, с. 78]. Також методика дозволяє оцінити «джерело» сенсу життя 

комбатантів, яке може бути віднайдено або у майбутньому (цілі), або в 

сьогоденні (процес) або в минулому (результат), або у всіх трьох складових 

життя. Оскільки сенс життя представляє собою концентровану описову 

характеристику найбільш стрижневої і узагальненої динамічної смислової 

системи, відповідальної за загальну спрямованість життя суб’єкта як цілого, 

вивчення його складових у досліджуваних дало б можливість міркувати про 

структуру і взаємозв’язки цієї динамічної смислової системи [100]. 

Застосування техніки репертуарних решіток (використовувалась решітка, 

що вимірює опір змінам), пов’язане із вивченням трансформації смислових 

конструктів комбатантів у реабілітаційний період. Метод репертуарних 

особистісних решіток дозволяє виявити власні суб’єктивні шкали комбатантів, 

за якими вони оцінюють цілісний інтегрований образ світу. 

Для виявлення провідних потреб і особистісних тенденцій досліджуваних 

(які є складовою смислових структур, згідно визначення, яким ми користуємось 

у роботі)  ми застосували метод колірних виборів (адаптований варіант колірного 

тесту Люшера). Метод дозволяє провести дослідження у короткий термін і 

завдяки проективності уникнути впливу захисних реакцій досліджуваних. Ці 

переваги тесту є досить суттєвими, особливо, на першому етапі дослідження, 

коли комбатанти демонструють високий рівень захисної поведінки. 

У якості інструментів для виявлення особистісних характеристик 

комбатантів та з метою встановлення взаємозв’язків між особистісними 

характеристиками та смисложиттєвими орієнтаціями особистості комбатантів, 

ми викорастали «П’ятифакторний опитувальник особистості 5PFQ». На нашу 

думку виокремлення п’яти незалежних перемінних (екстраверсія – інтроверсія, 

прив’язаність – відокремленість, контрольованість – імпульсивність, емоційна 

нестійкість – емоційна стійкість, експресивність – практичність) цілком 

достатньо для адекватного опису психологічного портрету особистості для 

нашого дослідження. 

Зупинимось дещо докладніше на використовуваних в емпіричному 

дослідженні методах. 
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Методика смисложиттєвих орієнтацій [52] є провідною з точки зору 

теоретичної концепції, на основі якої вона виникла, так як саме на цю теоретичну 

концепцію ми спираємося в нашому дослідженні. Методика включає п’ять шкал, 

які відображають складові смислу життя особистості. При цьому вони 

розбиваються на дві групи. В першу входять власне смисложиттєві орієнтації: 

цілі в житті, насиченість життя і задоволеність самореалізацією. Ці три категорії 

співвідносяться з метою (майбутнє), процесом (теперішнє) і результатом 

(минулим). Так, людина може вбачати джерело смислу або в одному, або в 

другому, або в третьому (або в усіх трьох складових життя). У другу групу 

входять складові, які характеризують внутрішній локус контролю. З ним тісно 

пов’язана осмисленість життя. Одна із складових, що входять до другої групи, 

характеризує загальне світоглядне переконання в тому, що контроль можливий, 

а інша відображає віру у власну здібність здійснювати такий контроль (образ Я). 

Загальний показник характеризує, наскільки особа усвідомлює те, що з нею 

відбувається, і розглядається як інтегральний показник смислу життя 

особистості. Бланк тесту смисложиттєвих орієнтацій наводиться у додатку В. 

Техніка репертуарних решіток (решітка, що вимірює опір змінам) 

представляє собою різновид репертуарних методик, які розроблені на основі 

теорії конструктів Дж. Келлі [94]. Основне поняття в теорії Келлі – поняття 

конструкта. У найзагальнішому вигляді конструкт – це біполярна ознака, 

альтернатива, протилежні відношення або способи поведінки. Конструкт – це 

особливий суб’єктивний засіб, створений (сконструйований) самою людиною, 

перевірений (валідизований) нею на практиці, засіб, що допомагає людині 

сприймати і розуміти (конструювати) навколишню дійсність, прогнозувати і 

оцінювати події. В теорії Келлі конструкт – це самостійне смислове утворення. 

Надалі ми вживатимемо термін «конструкт» саме у цьому розумінні [131; 132]. 

Решітка, що вимірює опір змінам, була розроблена Хінклом. Він прагнув 

перевірити гіпотезу про те, що суперординатні конструкти (домінуючі) в більшій 

мірі, ніж субординатні (підпорядковані), стійкі до змін і що опір змінам прямо 

пов’язаний з мірою суперординатності конструкта. За Хінклом, рівень 

суперординатності імплікацій конструкта визначається простим підрахуванням 
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числа імплікацій в кожному стовпці, а підрахунок числа імплікацій в кожному 

рядку дозволяє виявити субординатні імплікації. Решітка опору змінам є 

різновидом решіток, в яких немає елементів в традиційному смислі цього слова, 

якщо не брати до уваги імпліцитно присутнього елемента «Я сам».  

Як вважають дослідники теорії конструктів, конструкт неможливо 

«задати», його необхідно виявити [94]. Автори зазначають, що задати можна 

лише вербальні найменування, до яких досліджувані прив’яжуть свої власні 

конструкти. В той же час вони зазначають, що якщо задані вербальні 

найменування зрозумілі досліджуваному і значущі для нього, то різниці  між тим, 

як досліджуваний використовує задані і виявлені конструкти, не буде. 

В нашому дослідженні ми вдавались до створення системи так званих 

«заданих» конструктів, які б були зрозумілими і значущими для досліджуваних, 

і в той же час, їх виявлення не вимагало б надто багато зусиль, концентрації та 

інших труднощів. В ході тривалих бесід з комбатантами, які мають складності зі 

становленням смислових зв’язків минулих подій з теперішнім та майбутнім, ми 

дійшли висновку, що окремі смислові конструкти у цієї категорії 

військовослужбовців є універсальними. Користуючись термінологією Келлі, 

зазначимо, що комбатанти сприймають і розуміють (конструюють) навколишню 

дійсність (і власну внутрішню реальність) подібним чином. Після детального 

теоретичного дослідження смислових структур особистості комбатантів, ми 

створили систему конструктів, яку використали для емпіричного дослідження 

трансформації смислових структур у реабілітаційний період. У ході дослідження 

ми не зіткнулись із реакціями, які б відображали недостатнє розуміння 

«вербальних найменувань». 

 Решітка, що вимірює опір змінам, отримується у результаті співставлення 

усіх конструктів між собою. Таке порівняння проводиться один раз: після 

порівняння першого конструкта зі всіма тими, що залишились, він більше не 

використовується. Таким чином, передостанній конструкт порівнюється тільки з 

двадцятим.  

Експериментатор заповнює матрицю, у якій хрестик означає, що конструкт 

у стовпці опирається змінам; пропуск означає, що конструкт у рядку опирається 
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змінам. Літерою «Е» позначаються випадки, коли незалежні зміни неможливі, 

літерою «Н» позначаються ті випадки, коли обидві зміни в рівній мірі небажані 

(еквівалентні). 

Безпосередня обробка цієї матриці включає в себе підрахунок кількості 

усіх пропусків в рядках і відповідних їм хрестиків у стовпцях (пропуски і 

хрестики вказують на те, що конструкт опирається змінам). Сумацією пропусків 

і хрестиків для кожного конструкта вираховуються бали опору. Ранжування 

відповідно до цих балів виявляє конструкти, які найстійкіше опираються змінам. 

Бланк решітки опору змінам наводиться у додатку В.2. 

Метод колірних виборів. Для вивчення потреб особистості комбатантів, які 

є смислоутворюючими чинниками та рушійною силою активності особистості 

на етапі адаптації до мирного життя, використано метод колірних виборів. Вибір 

цього методу продиктований декількома причинами. По-перше, цей метод не 

провокує (на відміну від вербальних тестів) реакцій захисного характеру [77]. 

Методика виявляє не тільки усвідомлене, суб’єктивне відношення 

досліджуваного до колірних еталонів, але також неусвідомлені реакції на них, 

що дозволяє вважати метод глибинним, проективним. Нам було важливо 

отримати саме таку інформацію про досліджуваних, тим більше, що комбатанти 

якраз і відрізняються високим рівнем прояву захисної поведінки. 

По-друге, обраний для цілей нашого дослідження тест простий і 

лаконічний, що важливо у контексті згадуваних  вище причин. По-третє, як 

зазначає автор адаптованого варіанту метода Л. Собчик, І і ІІ позиції кольорів у 

парі відповідають провідним потребам особистості, які визначають стійкі 

властивості індивідуально-особистісного патерну, якщо вибір колірного ряду 

відносно постійний, і особливості стану, якщо вибір змінюється і відбувається 

зсув на початок ряду додаткових кольорів. Бланк тесту колірних виборів 

наводиться у додатку В.3. 

При дослідженні провідних потреб та актуальних психічних станів, за 

допомогою методу колірних виборів ми прагнули головним чином 

прослідкувати ті зміни, які відображають зміни у виборі колірних еталонів, 

дізнатись про міру і характер цих змін. Оскільки нас цікавили результати 
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групового дослідження, ми не вдавались до детальної інтерпретації кожного 

індивідуального випадку, а обмежились лише зазначенням рангового номеру 

колірної таблиці.  

У сучасній психології модель «Велика п’ятірка» розуміють, як п’ять 

глобальних ортогональних факторів, що описують людську особистість. Було 

встановлено, що ці п’ять глобальних чинників включають у себе практично всі 

відомі риси особистості і являють собою ту структуру, яка стоїть за окремими 

особистісними рисами [43]. П’ятифакторна модель сприяє упорядкуванню 

специфічних особистісних якостей і концептів і створює концептуальну 

структуру для інтеграції практичних результатів нашого дослідження.  

Українського варіанта цього опитувальника немає, тому ми 

використовували «П’ятифакторний опитувальник особистості 5PFQ» 

адаптовану версія тесту «Big Five». П’ятифакторна опитувальник особистості 

5PFQ – один з варіантів реалізації психологічної моделі «Велика п’ятірка» (Big 

Five), створений японським дослідником Хійджіро Тcуйі (Heijiro Tsuji) на основі 

розробок П. Кости і Р. МакРае (опитувальник NEO PI-R). Російськомовна 

адаптація методики виконана психологом А. Хромовим, яка є практично єдиним 

вільно доступним опитувальником моделі «великої п’ятірки» російською мовою 

[99]. 

В адаптованій версії Х. Тсуйі запропонував біполярність для кожного 

фактору основних рис, які складають структуру особистості: екстраверсія – 

інтроверсія, прив’язаність – відокремленість, контрольованість – 

імпульсивність, емоційна нестійкість – емоційна стійкість, експресивність – 

практичність, що дозволяє повніше охарактеризувати особистість, так як кожен 

полюс риси відображає її своєрідність. 

Для діагностики вираженості факторів моделі «Велика п’ятірка» ми 

застосовували опитувальник, що включають твердження, з якими досліджуваний 

погоджується або не погоджується. Опитувальник складається зі 75 парних, 

протилежних за значенням суджень, які характеризують поведінку людини. 

Стимульний матеріал має психометричну оцінювальну шкалу Лайкерта (-2; -1; 
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0; 1; 2), за допомогою якої можна виміряти міру вираження кожного із п’яти 

факторів:  

1. Екстраверсія – інтроверсія. 

Перший фактор розглядається Х. Тсуйі традиційно, але на відміну від 

інтерпретації, запропонованої У. Норманом, японський дослідник враховує 

значення полюсів першого фактору, первинними компонентами якого є: 

активність – пасивність, домінування – підпорядкованість, товариськість – 

замкнутість, пошук нових вражень – уникнення нових вражень. 

2. Прив’язаність – відокремленість.  

Сутність другого фактору полягає у взаємодії з людьми. Термін 

«прив’язаність» для позначення фактору підходить краще, ніж «конформність», 

який використовується в американському оригіналі, і включає в себе такі 

особистісні диспозиції, як дружнє ставлення, довірливість, співпраця, а також 

прийняття індивіда групою. Протилежний полюс цього фактору 

«відокремленість» містить в собі не тільки ознаки дистанціювання і суперництва, 

але й незалежності. Компонентами другого чинника є: теплота – байдужість, 

співпраця – суперництво, довірливість – підозрілість, розуміння – нерозуміння, 

повага інших – самоповага. 

3. Контрольованість – іспульсивність. 

Сутність третього фактору – вольова регуляція поведінки. Індивід, який 

себе контролює, як правило, виявляє цілеспрямованість, сумлінність, 

методичність і наполегливість. Інше, коли людина, яка у своїй поведінці 

схиляється до максимально природної поведінки. Японський варіант 

«П’ятифакторного особистісного опитувальника 5PFQ» містить наступні 

первинні компоненти цього фактору: охайність – неохайність, наполегливість – 

відсутність наполегливості, відповідальність – безвідповідальність, 

контрольованість – імпульсивність, передбачливість – безтурботність. 

4. Емоційна нестійкість – емоційна стійкість. 

Четвертий фактор містить у собі характеристики афективної сфери 

особистості. Емоційна нестійкість у людини проявляється у підвищеній 

чутливості до впливів середовища, особливо у стресових ситуаціях. Така 
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особистість також схильна до тривоги і депресії. Емоційна стійкість, навпаки, 

характеризує людину, як схильну проявляти лагідність, неквапливість і 

самодостатність. Компонентами четвертого фактору є: тривожність – 

безтурботність, напруженість – розслабленість, депресивність – емоційна 

комфортність, самокритичність – самодостатність, емоційна лабільність – 

емоційна стабільність. 

5. Практичність – експресивність. 

Експресивність дає можливість особистості плавно «переходити» з 

реального світу у нереальний, сприймати незвичайні образи, думки, почуття, 

символіку мистецтва і вільно ними насолоджуватися. З іншого боку, 

«Практичність» – риса, що виявляється у особистості в тенденції відповідати 

реальності, що в своїх крайніх проявах веде до конформізму, жорстокості і 

авторитаризму. Первинними компонентами цього фактору є: цікавість – 

консерватизм, мрійливість – реалістичність, артистичність – неартистичність, 

сензитивність – низька чутливість, пластичність – ригідність. 

Вибір цієї методики у нашому дослідженні спрямований на встановлення 

зв’язків між виразністю факторів і смисловими структурами комбатантів. 

Загалом модель «Велика п’ятірка» являє собою добре розроблену структуру, що 

дозволяє проводити швидку діагностику особистості і складати прогнози щодо 

її поведінки і особливостей діяльності у різних сферах. Бланк «П’ятифакторного 

опитувальника особистості 5PFQ» наводиться у додатку В.4. 

Процедура емпіричного дослідження трансформації смислових структур 

комбатантів у реабілітаційний період при психологічному консультуванні за 

допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу складалась з трьох 

констатувальних та одного формувального етапу експерименту. 

Констатувальний етап експерименту першого порядку складався з відбору 

досліджуваних. Бажаючим брати участь у дослідженні пропонувалось пройти 

тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва. Критерієм відбору був загальний 

низький показник п’яти шкал, які відображають складові смислових структур 

особистості в тесті смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва. Досліджувані, які 

мали загальні середні та високі показники шкал тесту смисложиттєвих 
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орієнтацій до вибірки не увійшли [37, с. 78–79]. Для об’єктивності дослідження 

ми розподілили досліджуваних порівну на дві групи у довільному порядку, на 

експериментальну та контрольну та провели додаткові методики, які були обрані 

нами та описані вище. Середній вік, кількість осіб офіцерського, сержантського 

та рядового складу у групах був приблизно однаковий.  

Після констатувального етапу експерименту першого порядку проводився 

формувальний етап експерименту з досліджуваними експериментальної групи, 

який тривав до 65 днів, та поділявся на два підетапи. Перший підетап скадався з 

знайомства з досліджуваними з метою налагодження високого рівня довіри, який 

необхідний для того, аби комбатанти могли погодитись, відкритись та 

розповісти про свої проблеми [19, с. 186]. Другий підетап скадався з 

індивідуального та групового психологічного консультування і психотерапії під 

час застосування діалектичних стратегій психологічного впливу. Консультація з 

кожним досліджуваним відбувалася, в середньому, раз в тиждень та тривала 

приблизно 10 годин. 

Констатувальний етап експерименту другого порядку проводився після 

формувального етапу експерименту, аналогічно першому та мав за мету 

дослідження трансформації смислових структур під впливом психологічного 

консультування за допомогою діалектичних стратегій. Методики були знайомі 

досліджуваним, тому друге дослідження проводилось у дещо коротший термін. 

Врахувавши складність та тривалість смислових перебудов особистості, 

існування можливості зворотного напряму цих перебудов, ми дійшли висновоку 

щодо необхідності проведення констатувального етапу експерименту третього 

порядку через 45 днів після другого, який проводився аналогічно попереднім.  

Процедура тесту смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва була такою. 

Досліджуваним пропонувалась інструкція: «Вам будуть запропоновані пари 

протилежних тверджень. Виберіть одне з двох тверджень, яке на вашу думку 

найбільше відповідає дійсності, і позначте одну з цифр 1, 2, 3, –1, –2, –3 залежно 

від того, наскільки Ви впевнені у виборі (або 0, якщо обидва твердження, на вашу 

думку, однаково правильні)». Термін проходження тесту смисложиттєвих 

орієнтацій тривав до 20 хвилин. 
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Після проходження тесту смисложиттєвих орієнтацій нами пропонувався 

тест колірних виборів, так як на результати дослідження за допомогою цього 

тесту можуть впливати прояви виснаження психічних процесів. Термін 

проходження тесту колірних виборів тривав до 10 хвилин.  

Процедура проходження тесту колірних виборів була такою: 

досліджуваному пропонувалось обрати із восьми кольорів той, який йому 

найбільше подобається. Наголошувалось на тому, що колір як такий, не потрібно 

співвіднести з улюбленим кольором в одязі, кольором очей. Пропонувалось 

виокремити найбільш приємний колір з восьми. Через декілька хвилин 

пропонувалось повторне проходження, в якому акцентувалась увага на тому, що 

не потрібно згадувати порядок розкладки в першому виборі і свідомо змінювати 

попередній порядок, а вибрати колір, як ніби вперше. 

Після цього досліджуваному пропонувалось співставити між собою усі 

конструкти, задані у решітці опору змінам. Оскільки робота з цією методикою 

потребує від досліджуваного психічної напруженості і задовільної 

працездатності, ми застосовували її після короткого обстеження за допомогою 

тесту колірних виборів. 

Процедура обстеження за допомогою зазначеного різновиду техніки 

репертуарних решіток була такою: досліджуваному пропонувались картки, на 

яких записані назви конструктів. Після з’ясування того, на якому полюсі 

кожного конструкта досліджуваний хотів би себе бачити, йому давалась 

інструкція: «Подивіться на ці два конструкти. Галочкою помічений той полюс, 

на якому б ви хотіли помістити себе. Тепер припустимо, що по відношенню до 

одного з цих конструктів ви змінились і опинились на «небажаному» його 

полюсі, а по відношенню до другого конструкта ваше положення не змінилось. 

За яким із цих двох конструктів ви б обрали не змінюватись? Пам’ятайте, що вам 

доведеться змінитись за іншим конструктом. Яка із двох змін менш бажана для 

вас?  

Бажано, щоб ви зробили вибір у всіх випадках, коли це можливо. Тільки у 

двох випадках вибір неможливий. По-перше, тоді, коли обидві зміни у рівній мірі 

небажані. В більшості випадків, однак, можна віднайти відмінності між ними і 
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зробити вибір. По-друге, тоді, коли логічно неможливо змінитись по 

відношенню до одного конструкта і не змінитись по відношенню до іншого».  

Після цього досліджуваному пропонувалось співставити між собою усі 

конструкти, задані у решітці опору змінам. Для технічного спрощення процедури 

обстеження кожен конструкт було записано на окрему карту і пронумеровано. 

Порівняння конструктів проводилось один раз. Перший конструкт порівнювався 

зі всіма іншими. Передостанній – тільки з останнім. На підготовленому бланку 

експериментатор відзначав результати порівняння. Таким чином, отримувалася 

матриця, яка оброблялася після закінчення обстеження.  

Якщо досліджуваний виявляв ознаки надмірної втомлюваності, йому 

пропонувалась коротка перерва тривалістю 5-7 хвилин. Процедура тривала 

близько 30 хвилин з одним досліджуваним.  

Далі, досліджуваним було запропоновано пройти «П’ятифакторний 

опитувальник особистості 5PFQ». Досліджуваним давалась така інструкція: 

«Прочитайте парні висловлювання і визначте, який із двох альтернативних 

висловлювань вам найбільше підходить. Якщо підходить вислів, записаний зліва 

від оціночної шкали, то використовуйте для оцінки цього висловлювання 

значення «-2» або «-1». Якщо вам підходить праве висловлювання, то воно 

оцінюється значенням «2» або «1». Значення «-2» або «2» вибирається в тому 

випадку, якщо оцінюване висловлювання виражене сильно. Якщо це 

висловлювання виражено слабо (слабше), то вибирається значення «-1» або «1». 

У разі коли жодна з альтернатив вам не підходить, а підходить щось середнє між 

ними, то вибирається значення «0»». Процедура опитування тривала до 20 

хвилин.  

Процедура психологічного консультування за допомогою діалектичних 

стратегій психологічного впливу відбувалася в окремому приміщені, у якому 

були присутні тільки експерементатор (психолог-консультант) та 

досліджуваний. Досліджуваному пропонувалось обрати місце, де б він почував 

себе максимально комфортно. 

Більшість досліджуваних, з якими проводилась психологічна 

консультація, мали психологічні бар’єри і комплекси. Особливо сильний 
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негативний прояв подібних бар’єрів і комплексів проявляється на першій 

зустрічі психолога-консультанта з комбатантом в очікуванні серйозної розмови 

з майже незнайомою людиною про свої глибоко особисті проблеми. Але, 

враховуючи це, встановлення контакту, в основному, було швидким, так як 

психолог, який консультував дослідуваних та був експериментатором 

дослідження, також, як досліджувані, брав участь у бойових діях у «гарячих» 

місцях, тому його сприймали як «свого». 

Для нейтралізації можливої негативної дії комплексів і зняття 

психологічних, бар’єрів використовується процедура «зняття психологічних 

бар’єрів». Перш за все, це надання можливості досліджуваному побути певний 

час наодинці. Наприклад, вибачившись, попросити декілька хвилин для 

«завершення» якої-небудь справи. Для зняття психологічної напруги 

досліджуваному пропонувалось взяти в руки предмет (книгу, журнал). Основні 

форми, якими ми користувались під час психологічного консультування: 

інтерв’ю, діалог, слухання, дискусія, імагінація, реорганізація та ампліфікація. 

Ці форми були присутніми на всіх етапах психоконсультативної взаємодії. 

Загалом тривалість психологічного обстеження одного досліджуваного 

складала в середньому 80 хвилин. Один сеанс психологічного консультування 

тривав в приблизно 50 хвилин. Сеанси розподілялась в середньому на 5-10 

етапів, в залежності від індивідуальних результатів консультуваня.  

 

2.2. Обґрунтування та розробка методики психологічного 

консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного 

впливу 

Методика психологічного консультування за допомогою діалектичних 

стратегій психологічного впливу, на відміну від існуючих, є інтегрованою та  

поєднує методи психотерапевтичної допомоги – діаналізу та діалектико-

поведінкової психотерапії. Основу моделі психологічного консультування за 

допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу ми розуміли, як 

«Особистість-Реальність-символ», у якій проблема трактується як «неповний 

синтез діалектичних протилежностей» [21, с. 165]. При цьому особистість 
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визнається «носієм проблеми», символ – «проявником проблеми», а реальна 

дійсність – «джерелом проблеми». Поза цим контекстом будь-яка «проблема» – 

це культурна цінність, що має масу альтернативних рішень в історії суспільства. 

Такий підхід забезпечив нам максимальну екологічність консультування, високу 

ефективність і гуманність втручання [21, с. 112]. Вибраний нами підхід також 

базується на українській традиції філософствування (ідеї Г. Сковороди щодо 

мікросвіту, макросвіту та світу символів), для якої характерно дбайливе 

ставлення до сенсу всього, що відбувається: сенс самопроявляється, а не 

конструюється [76]. Для самовияву сенсу необхідна відповідна робота розуму, 

почуттів і волі, прийняття відповідальності і усвідомлення особистісної свободи. 

Пізнання чуттєвості символу дає змогу з’ясувати особливості й механізми 

функціонування особистості та здійснювати психічну регуляцію її поведінки. 

Людина перебуває в світі символів з моменту народження й до самої смерті, 

оскільки символи зберігають в собі ціннісний досвід людства. Здійснюючи 

вчинки, людина подекуди до кінця не усвідомлює, що спонукає її діяти так, а не 

інакше [98, с. 246].  

Проблема розуміння символів ставить питання про шляхи та способи 

такого розуміння. Як людині стає доступним недоступне в чуттєво-практичному 

досліді? Одна із можливих відповідей – через інтерпретацію самих символів [62]. 

Замість «вільних асоціацій» З. Фрейда, ми користувались вільними 

інтерпретаціями. У діаналізі немає «правильних» чи «неправильних» 

інтерпретацій. Є відповідні в даний момент життя особистості інтерпретації або 

«споріднені» чи «не споріднені» за термінологією Сковороди. За допомогою 

вільної интерпретативної діяльності людина створює символи [62]. Символ є 

синтез суті і явища [53]. Обробляючи символ, ми пізнаємо сутність у своїх 

явлених формах. Діалектика в даному контексті є практика поводження з 

символами, тобто прикладна символологія. 

Психологічне консультування за допомогою діалектичних стратегій 

психологічного впливу у самому спрощеному визначенні є «особистісна, 

реалістична, орієнтована на вирішення проблеми за допомогою діалектичної 

символології, допомога людині в подоланні життєвих труднощів» [21, с. 34]. 
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В ході психологічного консультування за допомогою діалектичних 

стратегій ми користувалися наступними принципами, запозиченими у 

діалектико-поведінковій психотерапії: 

1. Принцип взаємозв’язку і цілісності.  

Діалектичний підхід до консультування робить акцент на взаємозв’язок і 

цілісність. Він передбачає системний погляд на проблему клієнта. Аналіз частин 

системи не має значення, якщо тільки не враховується відношення частини до 

цілого. Таким чином, працюючи з проблемою комбатанта ми приходимо до того, 

що вона відносна, що її кордони мають тимчасовий характер і існують лише по 

відношенню до цілого. Фактично, саме ціле визначає ці межі. Цю думку вдало 

висловлюють Р. Левінс і Р. Левонтін: «Частини і ціле розвиваються в результаті 

взаємин, і самі взаємини розвиваються. Це ті властивості речей, які ми називаємо 

діалектичними: одна річ не може існувати без іншої, одна річ набуває свої 

властивості у взаєминах з іншою, властивості обох розвиваються в результаті їх 

інтерпретації» [135].  

2. Принцип полярності. 

Реальність клієнта не статична, вона складена з внутрішніх протидіючих 

сил («тези» і «антитези»), з інтеграції яких («синтез») розвивається новий набір 

протидіючих сил. Хоча діалектичний підхід консультування робить акцент на 

цілому, він також підкреслює складність цілого. Тому всередині кожного об’єкта 

або системи, незалежно від розміру, існує полярність. 

Ця ідея має досить глибокий вплив на практику психологічного 

консультування. Наприклад, в ситуації втрати сенсу, комбатанти відчувають 

себе відчуженими, світ яких руйнується. Діалектичний підхід передбачає, що у 

дисфункціональному теж є функціональність, що в руйнуванні можна виявити 

творення. 

Однією з важливих складових психологічного консультування за 

допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу є концепція валідації 

[136]. Ця ідея підвела нас до конструкту «мудрого розуму клієнта». У підході 

психологічного консультування за допомогою діалектичних стратегій, ми 

передбачаємо, що кожен комбатант здатний приймати мудрі рішення щодо свого 
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життя, хоча ця здатність не завжди очевидна або доступна. Тому психолог-

консультант приймає на віру те, що комбатант володіє внутрішнім потенціалом, 

необхідним для змін. Складові, що мають істотне значення для особистісного 

зростання, вже присутні в цій ситуації. Ця ідея висловилася в орієнтації на пошук 

тієї цінності, яку має кожна людина. 

3. Теза, антитеза, синтез: принцип безперервної зміни. 

Взаємопов’язана, суперечлива природа дійсності, яку не можна спростити, 

в процесі зміни постійно призводить до цілісності. Саме напруга між тезою і 

антитезою, що протидіють силами в кожній системі (позитивним і негативним, 

хорошим і поганим, дітьми і батьками, комбатантом і психологом-

консультантом, особистістю і оточенням…), призводить до змін. Однак новий 

стан, який слідує за зміною (синтез), теж складено з різноспрямованих сил, тому 

зміни ніколи не припиняються. Отже, саме зміни (або, «процес»), а не структура 

або утримання, складають сутність життя. 

Роберт Кеган втілив цю точку зору в своєму описі «Я», як процесу 

трансформації протягом життя, генерованого протиріччями між прагненнями до 

самозбереження і самоперетворення в особистості, з одного боку, і в системі 

«особистість – оточення» – з іншого, що зупиняється тимчасовим примиренням 

протиріч або рівновагою в розвитку [130]. 

Діалектична точка зору перегукується з психодинамічним підходом, який 

підкреслює невід’ємну роль конфлікту і протидії у зростанні і зміні. Вона також 

схожа з бихевіористичним підходом, який підкреслює своєрідну єдність 

оточення і індивіда і взаємозв’язок кожної з цих складових при генеруванні змін. 

Також при психологічному консультуванні за допомогою діалектичних 

стратегій психологічного впливу ми користувались діалектичними 

переконаннями. З точки зору діалогу і відносин, віднайдення рішення в проблемі 

означає зміну через переконання за допомогою використання протиріч, 

закладених в консультативних відносинах, а не формальній логіці. 

Тому діалектичний підхід до вирішення проблем, на відміну від 

аналітичного мислення, – особистісний. Він впливає на особистість загалом. Це 

підхід, що передбачає залучення клієнта в діалог з метою забезпечити рух. Через 
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терапевтичне протиріччя протидіючих позицій і клієнт, і консультант 

віднаходять новий сенс в старому сенсі, наближаючись, таким чином, до суті тої 

чи іншої проблеми. 

Cинтез – є локальним рішенням проблеми і в діалектичному підході 

консультування містить елементи і тези, і антитези, тому жодна з попередніх 

позицій не може вважатися «абсолютною істиною». Однак синтез завжди 

передбачає нову антитезу, діючи, таким чином, в якості нової тези. Тому істина 

не є ні абсолютною, ні відносною, скоріше, істина розвивається, еволюціонує, 

конструюється в часі. Сенс діалектичного підходу полягає в тому, щоб ніколи не 

приймати що-небудь як остаточну істину або незаперечний факт. Тому будь-яке 

рішення проблеми не є істиною в останній інстанції. Основні діалектичні 

стратегії психологічного консультування відображені на табл. 2.2.  

Розглянемо форми психологічного консультування (узагальнені 

психотерапевтичні стратегії допомоги), якими ми користувались та  які є 

основними у методі діаналіз [18; 21; 22; 23; 24]: 

1. Інтерв’ю. Терапія очевидністю.  

Інтерв’ю ми розуміємо, як пошук базової помилки у мисленні комбатанта, 

на якому він будує аргументацію нещастя або так звану «патогенну ідею». Ця 

ідея втілюється в його «симптомну поведінку», «психопатологію», «проблему». 

Будь-яка інша інформація про комбатанта є допоміжною, якщо не веде до 

виявлення цієї базової помилки або зайвою, якщо переводить увагу на інші 

аспекти життя [36, с. 93]. 

В діалектичному інтерв’ю ми не використовували так звані «проблемні 

питання»: відповідь питанням на питання, «чорно-білі» питання, відповіді на які 

можуть бути лише «Так» або «Ні», трюкові запитання на кшталт «Ви вже 

перестали бити свою дружину?», складні питання, що вимагають знання 

специфічної термінології, питання, що зачіпають самоповагу особистості та інші 

прийоми софістичної аргументації і діалогової гри. 

Ми використовували мінімальну кількість запитань, щоб підібратися до 

суті проблеми. Так само відходили від «прохідних» питань: «Ви раніше 
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Таблиця 2.2 

Основні діалектичні стратегії психлогічного консультування 

Форми 
консультуван
ня 

Діалектична пентада 
Теза Антитеза Синтез Факт Міф 

Інтерв’ю: 
терапія 
очевидністю 

Центрація Децентрація Об’єднання 
«центру» і 
«периферії» 

Реалізація 
бажаного 
стану 

Пошук 
«міфічного» 
сенсу 
симптому 

Дискусія: 
терапія 
визначеністю 

Зачин 
 

Парадокс 
 

Мікровідкри
ття 
 

Терапевтич
на ідея 
 

Персональн
ий міф 

Імагінація: 
терапія 
безперервніст
ю 

Цілісний 
образ 
тотожний 
проблемі 

Імідж-терапія 
 

Імаго-ефект Ейдетична 
картина 
буття 

Віртуальний 
світ 
саморозкрит
тя 
особистості 

Реорганізація: 
терапія 
упорядкування
м 

Система Компоненти Розвиток Новий 
порядок 

Нове ім’я 

Ампліфікація: 
терапія 
творчим 
розширенням 

Сценарна 
необхідніс
ть. 

Сюжетна 
багатоваріантні
сть  

Рух сюжету Наратив Новий сенс 

Аксіоми 
 Аксіома 

допомоги:  
 
пріоритет 
теорії 
допомоги 
над 
теорією 
особистост
і 

Аксіома 
проблеми:  
 
розуміння 
проблеми, як 
суперечності у 
житті людини 

Аксіома 
особистості
:  
 
розуміння 
особистості, 
як носія, а не 
джерела 
проблеми 

Аксіома 
реальності:  
 
розуміння 
реальності, 
як джерела 
проблеми 

Аксіома 
символу:  
 
розуміння 
символу, як 
виразника 
проблеми. 

 

міркували про смерть?», «Ви знали, що люди смертні?», «Коли ви дізналися, що 

люди вмирають?». Відходили від відволікаючих питань: «Чим ви сьогодні 

займалися?», «Що їли на сніданок?», «Кого бачили вранці зі знайомих?» і т. д.. 

Також у процесі консультування ми не задавали ніяких сугестивних і трансових 

запитань: «Ви сидите тут, дивитеся на мене, слухаєте мої запитання, і я питаю 

вас: ви відчуваєте живе биття пульсу в вашому тілі, скажімо, в пальцях рук або 

в скронях, думаючи про смерть?». Ми запитували не про проблему і її принади, 
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а про те, чого хоче домогтися комбатант, яке бажання його потрапило у лабіринт 

помилок. 

Симптом в діалектичному інтерв’ю – це символ, в якому зливаюється: 

суб’єктивне і об’єктивне, внутрішнє і зовнішнє, зміст і форма, знання і незнання, 

загальне і часткове. У симптомі відображається сенс, нехай спотворено і 

неповно, сенс дійсного життя комбатанта. Однак з цього симптому-символу і 

слід «виводити» ті ідеї та смисли, які необхідні клієнту для вирішення проблем, 

для поліпшення свого життя, для пошуку і вибору більш ефективного способу 

самовираження [22]. 

Симптом проблеми, як повторюване переживання і повторювану 

поведінку ми не «розшифровували» і не аналізували так, як це робиться в 

психодинамічних техніках або при «реконструкції» минулого комбатанта. У 

діалектичному підході консультування ми симптом «логічно розкладали», тобто 

розглядали в ракурсі діалектики: 

1) як щось ціле, нерозривно ціле з особистістю, як саму особистість; 

2) як щось стійке в своїх кордонах, що не змінюється в процесі міркування; 

3) як щось постійно мінливе, що безперервно стає іншим; 

4) як якийсь точно зазначений тілесними межами факт; 

5) як символ потенційного розвитку людини, як символ персонального 

міфу. 

Інтерв’ю включає в себе всі ці визначення симптому і дослідження його із 

різних точок зору, але головним моментом в інтерв’ю є перший – розуміння 

симптому в єдності цілісної особистості. 

З огляду на вищезазначене, основний логічний зміст п’яти питань-

напрямків (фаз) діалектичного інтерв’ю був таким: 

Перше питання – «центрація», «точка зору» комбатанта, його думка щодо 

проблеми, його скарга. 

Друге питання – «децентрація», протилежний погляд на проблему з 

периферії. 

Третє питання – бажаний стан, в якому відбувається зникнення 

«проблеми», синтез першої і другої позиції, об’єднання «центру» і «периферії». 
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Четверте питання – реалізація бажаного стану, становлення. 

П’яте питання – прояснення загального принципу, цілісного, «міфічного» 

сенсу симптому. 

Діалектичне інтерв’ю – це приведення комбатанта до очевидності того 

факту, що будь-яка поведінка його, будь-який симптом – це і є він сам, а не хтось 

інший. Так само у цій формі консультування ми використовували діалектичний 

метод отримання «вивідного знання». Необхідне знання виводиться з скарги-

посилки. Тільки комбатант є джерелом знання, так як тільки він має всю повноту 

знань про власне життя. Оскільки в ньому є всі необхідні знання, то завдання – 

саме «вивести» ці знання в тій кількості і якості, що необхідно для вирішення 

проблеми комбатанта. 

Результатом інтерв’ю в психологічному консультуванні за допомогою 

діалектичних стратегій психологічного впливу є встановлення очевидності тих 

явищ, які відбуваються в житті, вихід з помилок і упередженості. Методологічна 

основа інтерв’ю – здоровий глузд і очевидність самого досвіду комбатанта: 

спочатку очевидний досвід страждання, але новий досвід усвідомлення 

очевидності помилки «скасовує» відповідний досвід або саму очевидність. 

Загальний підсумок: очевидна недійсність того, що було у «проблемному» 

досвіді і очевидна дійсність скасування очевидності на користь іншої. 

2. Дискусія. Терапія визначеністю. 

Раціональна психотерапія Поля Дюбуа спирається на переконливу 

діалектику і силогічні докази. Вона, на думку автора, викриває помилки у 

судженнях клієнта про характер і природу його проблеми. Зняття 

невизначеності, корекція суперечливості та непослідовності суджень – такі 

основні моменти раціональної психотерапії [17].  

Друга форма – це змістовна дискусія, метою якої є отримання нових знань 

для комбатанта, яких йому не вистачає для прийняття розумних, вигідних для 

нього рішень. Дискусія зменшує невизначеність, яка є глибоким і потужним 

джерелом втрати сенсу життя людини. Дискусія в діалектичному підході 

консультування – це не спосіб переконання, а спосіб дізнатися необхідне знання 

і засумніватися у необхідності непотрібного знання. 
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Однією з технік другої форми діалектичного консультування, якою ми 

користувались, є метод Сократа. Його мета – вивести знання заново, з нуля, з 

точки «незнання». Хід сократівської дискусії йде від незнання до знання, а не від 

одного знання до іншого, більш повного. Знання виводяться психологом-

консультантом за допомогою послідовних питань до комбатанта, де він є 

джерелом «вивідного знання». Психолог-консультант в дискусії є 

«методологом» або організатором цього процесу [105]. 

Тактичною метою психологічного консультування за допомогою 

діалектичних стратегій психологічного впливу у формі дискусії було приведення 

комбатанта до протиріччя із самим собою. За допомогою питань, ми заводили 

досліджуваного в смисловий глухий кут, парадокс, який змушує його визнати 

свою обмеженість пізнавальних можливостей та людини взагалі. Таким чином 

комбатант добровільно відмовлявся від стереотипів мислення, від звичних догм 

і зручних концептів, та долав протиріччя з метою пошуку істини. 

Діалектичне консультування в формі дискусії складається з п’яти фаз. Ці 

фази відповідають пентадному принципу побудови повного і суперечливого 

визначення істини: 

1) «Зачин» дискусії. Дискусія починається після того, як комбатант 

«визначився в темі», тобто зосередився на своїй головній, на поточний момент, 

«проблемі». Консультант допомагає йому визначитися в темі дискусії і приймає 

первинне визначення «проблеми». 

2) «Парадокс» дискусії. Друга фаза дискусії починається з спростування 

первісного допущення методом систематичних питань, які вводять комбатанта у 

протиріччя тій проблемі, яку він заявляв раніше. Початком другої фази дискусії 

служить вибір парадоксальної тези, що суперечить початковій позиції 

комбатанта. Далі психологом-консультантом встановлюється істинність  

«антитези».  

Проблема розділяється на скаргу, заявлену проблему і парадоксальну тезу, 

на видимість і сутність. На стороні досліджуваного – сформований, стійкий 

образ дійсності, як він її представляє. На стороні психолога-консультанта – 

спростування думки, пошук протиріч. 
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Тактика спростування така: досліджуваний приводить більше доказів на 

підтримку тези, розкриває свою позицію повністю. Консультант виявляє в тезі 

комбатанта якомога більше протиріч, невідповідностей, «слабких місць», 

упущень, замовчувань. Консультант вдає, що згоден з висловленою думкою і 

сумнівається тільки в деталях. Він може прикидатися нетямущим і дивуватися 

аргументації співрозмовника [104]. 

Психолог готує передумови спростування або підтвердження тези 

комбатанта. Поставлені питання є імпліцитними, тобто прихованими, зсередини 

та містять в собі відповіді і твердження. Коли кількість запитань з прихованими 

в них відповідями досягає «критичної маси смислу», консультант приступає до 

тверджень, висновків, які зіштовхують «тезу» з «антитезою». Кінцевою метою 

дискусії є «сходження до суті». 

3) «Мікровідкриття» дискусії – третя фаза, в якій відбувається 

інтелектуальний «інсайт», осяяння як комбатанта, так і психолога-консультанта. 

Це відкриття суті заявленої проблеми у всій її складності і принципової 

невимовності повноти. 

4) «Терапевтична ідея» дискусії. Це четверта фаза, у якій дається нове 

визначення сутності «проблеми». Із обговорюваної проблеми «виводиться» 

терапевтична ідея. Вона виражається на звичній і зрозумілій мові клієнта, тому і 

готова втілитися в дію, вибір, поведінку, як «своя ідея» [24, с. 91]. 

Нова для комбатанта ідея стає «терапевтичною ідеєю» тільки тоді, коли 

вона: 

- виводиться від заявленої проблеми; 

- є протилежністю цієї проблеми-симптому; 

- виражена мовою клієнта; 

- визначена їм зрозумілим чином як альтернатива вибору; 

- готова втілитися в дію; 

- логічно пов’язана з загальними завданнями життя клієнта; 

- може бути перенесена на інші сфери життя; 

- веде до розширення участі в житті; 

- збільшує психологічний і біологічний імунітет. 
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5) «Персональний міф» – п’ята фаза дискусії, у якій відділяється те, що є 

всього лише потенційно можливим, «міфом», від того, що є реальним, 

фактичним. Міф розділяє те, що реально і доступно клієнту, і те, що є тільки 

предметом мрії. План відповідальної поведінки, тобто те, що комбатант зрозумів 

під час розвивання терапевтичної ідеї і має намір виконувати мимовільно, без 

натиску з боку, з повною особистою відповідальністю і бажанням, відділяється 

від мрії, в якій живе його ідея особистості.  

Діалектична дискусія завершується створенням «персонального міфу». 

Міф – це чудова історія особистості, подана в словах [53]. У міфі здійснюються 

мрії і потенції конкретної особистості комбатанта. «Персональний міф» – це 

єдиний спосіб утримати смислову єдність людини. Все інше розсипається на свої 

складові частини: відносини, властивості, навички, знання, здібності, таланти, 

пристрасті, потяги, образи і т.д. У дискусії важливий не сам по собі міф, а межа 

між фактично цією ідеєю перетворення власної поведінки, і міфічно загальною 

ідеєю особистості. 

3. Імагінація. Терапія безперервністю. 

Третя форма, яку ми використовували в психологічному консультуванні за 

допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу, є синтезом руху і 

статики образів. Рух не мислимий без спокою, а спокій можливий лише при 

існуванні руху. Синтез одного і іншого дає діалектичну категорію «рухомий 

спокій». 

Імагінація – це приклад інтегративної психотерапії, побудованої на єдиній 

методологічній основі – діалектиці і вивідному знанні. Це загальновживаний 

міжнародний термін, що позначає процес уяви, продукування образів, їх 

трансформацію у процесі творення. Автор «психоімагінаційної терапії» 

Дж. Шорр у своїх книгах писав, що безконтрольне продукування образів 

заповнює свідомість і витісняє потворне, абстрактне мислення, призводить до 

психопатології [38]. Такі симптоми зустрічаються у комбатантів у формі 

флешбеків. Тому реальну проблему необхідно вирішувати реальними засобами, 

а уявну – уявними, а різницю осягати освіченим розумом [24, с. 101–104]. 
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Проблема, в третій формі консультування, розглядається, як «зупинка» 

життя. Вона в чомусь блокує, зупиняє людину, гальмує її розвиток і нормальне 

життя. Завдання цієї форми – дати продовження життю після «зупинки», 

«анімувати», оживити життя, а не вдаватися до безплідних мрій про «інше 

життя». 

У процесі консультування взагалі складно обійтися без уяви, бо 

використання образів значно полегшує і прискорює «обробку» симптомів. В 

історії психотерапії, найбільш відомі представники цієї професії 

використовували так чи інакше роботу з образами уяви у своїй роботі. 

Найчастіше згадуються такі автори: Фрейд – «Образ як техніки концентрації», 

Юнг – «Активна уява», Стампф – «Емплозивна терапія»; Вольпе – 

«Систематична десенсибілізація», Шульц – «Аутогенне тренування», 

Ассаджиолі – «Психосинтез за допомогою уяви», Лейнер – «Спрямована 

афективна уява» [38]. 

Імагінація в психологічному консультуванні за допомогою діалектичних 

стратегій психологічного впливу включає вище перераховані техніки 

використання уяви. Однією з основних є метод «розототожнення» і провокацій 

образів Ассаджіолі [4].  

Психологічне консультування у формі імагінації складається з таких 

діалектичних фаз: 

1) Перша фаза спрямована на виявлення цілісного образу, тотожного 

проблемі. Це образ-ідея, невизначений, розмитий образ. В світі уяви людина 

зберігає себе імагінативно. Сталість культури, її безсмертя виражається у 

смисло-образах культури. Смисло-образ ми розуміємо, як щось скульптурне, 

художньо-виразне, символ вищого порядку. Смисло-образ можна порівняти з 

тим, що буде про нього повідомляти. Як телеграма повідомляє тільки про 

людину, але не є самою людиною, телеграма дає уявлення про людину, але не 

замінює її. 

2) Імаго-терапія, друга фаза, яка спрямована на виявлення конкретного 

образу, і позбавлення від непотрібних образів. «Смисло-образ» уявити не можна. 
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Уявити можна тільки конкретний, індивідуальний образ. Але у цьому 

конкретному уявному образі повинен бути знайдений і утриманий смисло-образ.  

3) Імаго-ефект, третя фаза, яка спрямована на рух образів та становлення 

особистого сенсу. У цій фазі сенс у всіх образах повинен бути єдиний. Третя фаза 

імагінації – фаза становлення особистісного сенсу, спочатку вираженого в 

симптомах, емоційних розладах. Тут домінує сам потік образів, переходи від 

одного образу до іншого. Імаго-ефект – це нескінченні трансформації 

конкретних образів уяви без втрати єдиного сполучного сенсу, тобто без втрати 

самоідентифікації, самототожності. 

4) Четверта фаза, ейдетична картина буття, спрямована на виявлення 

надточного смислового образу світу. Це конкретний результат імагінації. Під 

результатом імагінації ми розуміємо повернене почуття буття комбатанту, 

життєвості, перебування у світі, реальному і повноцінному. До цього моменту 

світ комбатанта найчастіше «схематичний», що складається з того, «що має бути, 

і чого немає». Комбатанат зациклюється на якомусь спогаді, відчутті, 

нав’язливій думці, тому немає ейдетичної свіжості сприйняття і перебування в 

світі. Ейдетична картинність світу полягає в тому, що світ сприймається не 

«фотографічним» застиглим «тут-і-тепер», а рухається, розвивається, 

змінюється, але залишається самим собою.  

5) П’ята фаза, віртуальний світ, спрямована на повне саморозкриття 

образу. Її завдання – з’єднати внутрішні образи з реальною дійсністю. 

Віртуальний світ – це особистісний міф, який виявляється в алегоріях і 

метафорах. Функція міфу – з’єднати внутрішні образи з реальними об’єктами 

дійсності. 

4. Реорганізація. Терапія упорядкуванням. 

Реорганізацію ми розуміємо, як встановлення нового порядку в житті. 

Терміну «реорганізація» передує термін «організація», який включає у себе три 

значення: 

- об’єднання людей на основі спільної мети; 

- сукупність процесів, які утворюють або вдосконалюють взаємозв’язки 

між частинами цілого; 
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- упорядкування або будова частин цілого. 

Відповідно, термін «ре-організація» матиме також три значення 

відновлення зазначеної впорядкованості по новому: 

- об’єднання людей на основі нової або переформульованої мети; 

- нова чи інша сукупність процесів, які утворюють або вдосконалюють 

взаємозв’язки між частинами цілого; 

- інша впорядкованість і перебудова частин загалом. 

З точки зору діалектичного підходу до психологічного консультування, у 

будь-якого клієнта, який звернувся за допомогою, є якийсь порядок, який 

перестав його влаштовувати і приносити бажані результати. Основна мета 

четвертої форми консультування – пошук іншого упорядкування досвіду 

комбатанта, відновлення керованості життям, поведінкою, ситуацією. 

Керованість можна позначити, як контроль над ситуацією, управління своїм 

станом. 

Сенс реорганізації полягає в тому, що змінюється тільки структура вже 

наявного порядку, і нічого принципово нового сам процес перетворення не 

вносить. Якимось чином організована проблема, організовується по-новому в 

рішення. При цьому усі складові частини цього цілого залишаються тими ж 

самими, вони ніякій переробці не піддаються. 

Ця форма консультування складається з таких фаз, де симптом 

реорганізується за такою схемою: 

1) Симптом береться як певна система, певна єдність, певне ціле, як 

«симптомокомплекс» або «тема». У ньому виокремлюються головні 

компоненти, 3-7 пунктів, секвенцій, і проводиться секвенційний аналіз. 

2) Проводиться дроблення цілого на зручні для обробки компоненти. 

Компонентам даються імена, наприклад: «Катя» (дружина), «Генадій» 

(начальник), «Павло» (вбитий друг), «Передок» (війна), «Олексій» (сам 

комбатант). 

3) Виявляються автономні долі кожного компонента, з’ясовується від 

якого компоненту він був виявлений і в що він може реорганізуватись. При 

цьому важливо забезпечити автономне існування іменованих компонентів – 
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провести розмежування усіх пунктів у свідомості комбатанта так, щоб він міг 

думати про кожний компонент незалежно, бачити можливий розвиток і долю 

кожного компонента у роздільності. 

4) Встановлюється новий порядок у зв’язках компонентів, відбувається 

перестановка, створення нової структури (переструктурування) досвіду, його 

реорганізація. 

5) Дається нове ім’я комплексу, поведінка перейменовується, що тягне за 

собою глибокі різноманітні наслідки у житті людини. 

Усі перераховані заходи проходять у формі ненав’язливих інструкцій, 

зрозумілих прикладів-метафор, м’якою активацією волі до здоров’я і виборчої 

неуваги до уявної хвороби. Отже, остаточне визначення четвертої форми: 

реорганізація структури свідомості особистості  комбатанта таким чином, щоб 

між елементами досвіду з’явилися нові, значущі смислові та логічні зв’язки, які 

тягнуть до формування нової поведінки. 

5. Ампліфікація. Терапія творчим розширенням.  

Термін «ампліфікація», означає розширення, поширення, посилення дії 

параметрів в складній системі [78]. Термін давно використовується у 

психотерапії, психологічному консультуванні, риториці і техніці.  

Ампліфікацію ми розуміємо, як розширення сенсу персонального міфу 

комбатанта. Мета цієї п’ятої форми консультування – збільшити свідому 

активність комбатанта, поширити сенс на його складні для розуміння і контролю 

сторони. Консультування за допомогою ампліфікації схоже на використання 

«терапевтичних метафор», «казкотерапії», «міфодизайну», «наративної 

психотерапії». Це схоже на створення особистісних історій, в яких особистість 

комбататна отримує максимально повне смислове вираження. 

У ампліфікації комбатант через міфічну ідентифікацію з героєм відомого 

міфу об’єднує в собі унікальність (він – один такий на всьому світі і у всій історії) 

і універсальність (він такий же, як герой, він і є цей ідеал, втілений в конкретиці 

просторово-часового поля). Сутність ампліфікації у синтезі унікального і 

універсального в особистості, в пошуку точок повного збігу ідеального і 

реального, що втілюється в конкретному досвіді. Ампліфікація сенсу рухається, 
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як від конкретних фактів життя до ідеального образу, так і в бік конкретики від 

ідеального образу до втілення в факти життя. 

У ампліфікації будь-який симптом і поведінка комбатанта загалом 

визнається не безглуздою, а логічно необхідною. У симптомі є необхідний сенс, 

який потребує свого вираження. Особистісний сенс симптому, виводиться за 

допомогою логічного розширення сенсу який вже закладений в симптом. 

Логічна схема ампліфікації складається з таких фаз: 

1) Сценарна необхідність. Термін «сценарна необхідність» означає не 

виявлений сенс симптому або поведінки. Первинна інтерпретація може містити 

в собі міфічне ім’я, метафору, аналогію, алегорію або перейменування симптому 

або проблемної поведінки. Вона дозволяє утримати предмет пізнання (сенс 

симптому) в центрі уваги. Це фокусування на головному і ігнорування 

непотрібних деталей і відволікань. 

2) Сюжет. Це предмет дослідження змістової структури роздумів і 

переживань комбатанта. Це хід розповіді про подію, спосіб розгортання теми або 

виклад фабули. 

3) Рух сюжету по «кривій смислу» (термін Я. Голосовкера). Якщо 

досліджувати не один міф, а систему міфів, ми побачимо, як певний мотив або 

образ кочує з одного міфу в інший. Образ рухається, проходячи трансформації, 

звертаючись в свою протилежність, зливаючись з іншими образами, описуючи 

повне коло, тобто досягаючи «вичерпання» смислів. 

Всі комбінації у межах одного образу (мотиву) утворюють логічну 

послідовність розвитку сенсу. Коли смислові криві замикаються в коло, це 

означає, що розум комбатанта стає самодостатнім, інтегрується з почуттями. 

4) Наратив або «жива розповідь». Наратив ми розуміємо, як розповідь, 

особисту історію, призначену для вислуховування іншою людиною. Це 

фактичність ампліфікації, результат, певний підсумок об’єднання сюжету 

клієнта і міфу. «Жива розповідь» про особисту історію створює образ дії або 

мотив, який дає поштовх зробити більше, ніж було зроблено до цієї розмови.  

5) Вичерпання смислу. Повнота смислу призводить до його вичерпання, 

отже, до дезактуалізації переживання, проблеми, симптому. Тема після 
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вичерпання стає вирішеною. Психологічно це завершення виражається втратою 

інтересу до обговорюваної теми. Розум, який опинився в завершеному, 

замкнутому на самому собі колі, стає спокійним, самодостатнім. 

Нашим головним завданням було посилення особистості, шляхом 

знаходження конструктивного та надихаючого сенсу. Головним прийомом 

знаходження нової терапевтичної ідеї є синтез протилежностей.   

Усі вищезазначені форми психологічного консультування будувались за 

допомогою діалектико-феноменологічної пентади О. Лосєва, яка є основним 

логічним інструментом діаналізу. Вона складається з п’яти кроків: 

Перший.  Теза – виявлення проблеми, центрація. 

Другий. Антитеза – пошук протилежної сторони проблеми, погляд на 

об’єкт проблеми з протилежної позиції, периферії. Децентрація.   

Третій. Синтез протилежностей, їх примирення. Тут відбувається пошук та 

знаходження терапевтичної ідеї, виникає зміна мислення проблеми. 

Четвертий – факт. Практичний момент. Тут здійснюється зміна моделі 

поведінки, згідно з новим мисленням, заснованим на знаходженні терапевтичної 

ідеї. Іде пошук можливого шляху реалізації терапевтичної ідеї. 

П’ятий – міф. Осмислення нової поведінки, надання їй міфічного змісту.  

Застосування цього інструменту до вирішення труднощів з будь-якого 

проблемного поля гарантує розуміння суті проблемної ситуації, бачення логіки 

її розвитку і можливостей вибору варіантів цього розвитку, можливість бути 

«господарем ситуації» [36, с. 98]. 

Методика психологічного консультування за допомогою діалектичних 

стратегій психлогічного впливу грунтувалась також на п’яти аксіомах, які також 

відповідають складовим пентади та відображають основні світоглядні позиції 

консультанта-діаналітика: 

1. Аксіома допомоги. Пріоритетною є теорія допомоги, а не теорія 

особистості.  

2. Аксіома проблеми. Проблема — це спроба вирішення неминучих 

суперечностей у житті людини. 

3. Аксіома особистості. Особистість — носій проблеми, а не її джерело. 
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4. Аксіома реальності. Реальність — джерело проблем. Тільки у самій 

реальності існує протиборство різних інтересів, сил, тенденцій тощо. Людина – 

теж частина цієї реальності, вона входить у численні протиборчі групи, її 

інтереси часто суперечать інтересам інших. Тому вона й стає носієм проблеми. 

5. Аксіома символу. Символ — виразник проблеми. Проблема може бути 

представлена у особистості лише у якомусь символічному вигляді – словесному, 

тілесно-виразному, опосередкованому тощо. 

 

Висновки до другого розділу 

1. Емпіричне дослідження трансформації смислових структур та 

особистісних харатеристик комбатантів включало три констатувальні етапи 

експерименту. На першому етапі досліджувались смислові структури до початку 

активних психологічних втручань. Другий етап мав за мету дослідження 

трансформації смислових структур під впливом психологічного консультування 

за допомогою діалектичних стратегій (формувального етапу експерименту). 

Метою третього етапу емпіричного дослідження було виявлення подальшої 

трансформації феноменів, що вивчались, після 45 днів з моменту проведення 

другого етапу.  

2. Для цілей дослідження було використано тест смисложиттєвих 

орієнтацій, техніку репертуарних решіток та метод колірних виборів, які з точки 

зору предмета дослідження були провідними. Для виявлення особистісних 

характеристик комбатантів використовувався «П’ятифакторний опитувальник 

особистості 5PFQ». 

3. Методика психологічного консультування за допомогою діалектичних 

стратегій є інтегративною та побудованою на основі методів психологічного 

консультування та психотерапії – діаналіз та діалектико-поведінкової 

психотерапії, у яких проблема трактується як «неповний синтез діалектичних 

протилежностей». Основну методики складає модель «Особистість-Реальність-

Символ», в яку входить п’ять аксіом, запозичених у діаналізі: аксіома допомоги 

(пріоритет теорії допомоги над теорією особистості); аксіома проблеми 

(розуміння проблеми, як суперечності у житті людини); аксіома особистості 
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(розуміння особистості, як носія, а не джерела проблеми); аксіома реальності 

(розуміння реальності, як джерела проблеми); аксіома символу (розуміння 

символу, як виразника проблеми).  

Основний логічний інструмент діалектичних стратегій є діалектико-

феноменологічна пентада, яка відповідає п’яти формам психологічного 

консультування. Основою першої форми є досягнення очевидності того, що 

відбувається з клієнтом. Другої – визначення симптому, виявлення «патогенної 

ідеї» і обмеження її патогенності, створення смислової межі проблеми, точна 

назва протиріччя. Третьої – забезпечення безперервності психічного життя, 

заповнення «пустот», «пропусків» в переживаннях, продовження життя. 

Четвертої – організація сегментів досвіду в ефективну поведінкову систему, 

реорганізація життя в загальних або в приватних проявах, відновлення 

керованості. П’ятої – пошук персонального міфу досліджуваного. 

 

У цьому розділі використанні літературні джерела, що знаходяться у 

списку використаних джерел під номерами: [4; 17; 18; 19; 21; 22; 23, 24; 31; 36; 

37; 38; 39; 43; 52; 53; 62; 76; 77; 78; 94; 98; 99; 100; 104; 105; 130; 135; 136; 139; 

140] 
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РОЗДІЛ 3 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СМИСЛОВИХ 

СТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ КОМБАТАНТІВ 

 

3.1. Особливості трансформації смисложиттєвих орієнтацій 

комбатантів в результаті формувального етапу екперименту 

Операціонально сенс життя ми розглядаємо як індивідуальний варіант 

смисложиттєвих орієнтацій: смислову орієнтацію в майбутнє, теперішнє або ж 

минуле. Людина може вбачати сенс свого життя або у здобутих власних 

досягненнях, або в реалізації потреб і цінностей теперішнього, або в прагненні 

до цілей, які спонукають до активного життєвого процесу, або одночасно в 

одному, другому і третьому [63]. Можливі різні співвідношення цих 

компонентів. Скажімо, певна особа вбачає сенс свого існування більшою мірою 

у майбутньому, хоча не задоволена самореалізацією (тобто минуле для неї не є 

джерелом смислу), процесом життя особа задоволена тільки частково.  

Осмисленість життя тісно пов’язана із внутрішнім локусом контролю [52]. Чим 

більше людина впевнена у можливості керування власним життям, тим більша у 

неї потреба в усвідомленні того, що з нею відбувається.  

Характер індивідуального варіанту смисложиттєвих орієнтацій залежить 

від багатьох чинників: способу життя, який ведуть комбатанти, обставин, в яких 

вони перебувають протягом тривалого часу, соціального середовища тощо. У 

випадку дослідження смислових структр особистості комбатантів виявляється 

специфічний варіант смисложиттєвих орієнтацій та їх трансформації у процесі 

психологічного консультування за допомогою діалектичних стратегій 

психологічного впливу.  

На констатувальному етапі експерименту першого порядку ми отримали 

результати, які відображені на рисунку 3.1. 

Як бачимо, показники по всім параметрам між експериментальною та 

контрольною групами не мають істотної різниці та коливаються в районі двох 

балів. Для більш детального розуміння, пропонуємо ознайомитись з середніми 

нормами показників:  
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Рис. 3.1 – Порівняння результатів експериментальної та контрольної групи на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку 
 

1. Цілі в житті дорівнює 32.90 ± 5.92. 

2. Процес життя або інтерес і емоційна насиченість життя дорівнює 31.09 ± 

4.44. 

3. Результативність життя або задоволеність самореалізацією дорівнює 

25.46 ± 4.30. 

4. Локус контролю – Я (Я – керівник свого життя) дорівнює 21.13 ± 3.85. 

5. Локус контролю – життя або керованість життям дорівнює 30.14 ± 5.80. 

6. Загальний показник осмисленості життя дорівнює 103.10 ± 15.03. Тобто, 

низький загальний показник осмисленості життя – від 20 до 87. Середній – від 88 

до 118. Високий – від 119 до 140 балів [37, с. 79].  

Аналізуючи вищезазначене, робимо висновок щодо смисложиттєвих 

орієнтацій експериментальної та контрольної групи по кожному показнику: 

1. Низькі бали за шкалою «Цілі в житті» на першому етапі дослідження 

характеризують відсутність у житті комбатантів цілей у майбутньому, які 

надають життю осмисленість, спрямованість і тимчасову перспективу. Навіть 
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при загальному високому рівні осмисленості життя, низькі бали за цією шкалою 

будуть притаманні людям, які живуть сьогоднішнім або вчорашнім днем.  

2. Показники шкали «Процес життя» збігаються з відомою теорією про те, 

що єдиний сенс життя полягає в тому, щоб жити. Низькі бали за цією шкалою на 

першому етапі дослідження – ознака незадоволеності своїм життям комбатантів 

у сьогоденні. При цьому повноцінний сенс можуть надавати спогади про минуле 

або націленість в майбутнє. Але порівняно з загальним низьким показником по 

всім шкалам, ми робимо висновок, що це не так.  

Загалом, цей показник відображає те, як сприймають комбатанти процес 

свого життя. Наскільки він цікавий для них, наскільки емоційно насичений і 

наповнений сенсом.  

3. Показники за шкалою «Результативність життя» відображають оцінку 

пройденого відрізка життя, відчуття того, наскільки воно було продуктивне та 

наповнене сенсом. Низькі бали на першому етапі дослідження характеризуюсь 

незадоволеність частиною свого життя або життям загалом. 

4. Низькі бали за шкалою «Локус контролю – Я» відображають зневіру в 

своїх силах щодо можливості контролю подій власного життя. Вони 

характеризують особистість слабкою, яка не відчуває достатню свободу вибору, 

аби побудувати своє життя відповідно до своїх цілей і уявленнями про свій сенс.  

5. Низькі показники за шкалою «Локус контролю – життя» свідчать про 

фаталізм, переконаність в тому, що життя непідвладне свідомому контролю, що 

свобода вибору ілюзорна, і безглуздо що-небудь загадувати на майбутнє. Низькі 

бали також свідчать про складність приймати рішення і втілювати їх у життя. 

Відчуття некерованості життям, в свою чергу, викликає злість, депресію, 

тривогу, страх. 

6. Низькі показники загальної осмисленості життя відображають кризовий 

стан комбатантів. Зі спілкування з досліджуваними це проявляється у 

депресивних настроях, зниженні вольової активності, бажанні і спонуканні до 

діяльності, порушенні сну, апетиту. У деяких – виникненні думок про 

самогубство та відсутності бажання продовжувати життя, відсутності бачення 

виходу із кризи.  
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На першому етапі дослідження у поведінці комбатантів переважає 

пасивність, відмова від розваг, схильність до усамітнення або ж відстороненість 

у ситуаціях спілкування з оточенням, або низька залученість у спілкуванні. 

Контакт з оточуючими переважно формальний. Коло спілкування звужене до 

побратимів, з якими досліджувані разом брали участь у бойових діях [37, с. 79].  

Основна причина втрати сенсу комбатантами нам не відома, але зі 

спілкування в процесі знайомства та при наданні психологічної допомоги, ми 

приходимо до висновків, що певні події на війні, які спричинили сильне та різке 

емоційне потрясіння стали відправною точкою втрати сенсу. Неможливість 

знайти відповіді на питання: «Чому це зі мною трапилось?», «Навіщо життя мене 

привело до цього?», «Що саме я маю зрозуміти, після кризової події?» 

супроводжуються постійними нав’язливими думками про події минулого .  

У розмовах з комбатантами ми відмітили знижений фон настрою, емоційну 

лабільність. Більшість досліджуваних зазначало, що не вірять у можливість 

змінити ситуацію, оскільки протягом останнього періоду часу намагались це 

зробити різними способами, жоден з яких не дав результату. До того ж, не вірять, 

за їх словами, у вирішення проблеми їх родичі. Деякі досліджувані відчувають 

вину перед рідними, що тільки посилює проблему, та зазначають, що: 

«Ненавидять своє минуле, не розуміють теперішнього і бояться майбутнього». В 

ситуації кризи людина може бачити своє життя безцільним, але, водночас, саме 

це переживання пустоти, відсутності смислу може спонукати людину до 

активних дій. 

Нагадаємо, що наприкінці констатувального етапу експерименту першого 

порядку, який був спрямований на встановлення існуючих на момент 

експерименту смислових орієнтацій, ми провели формувальний етап  

експерименту, який складався з психологічного консультування під час 

застосування діалектичних стратегій психологічного впливу на 

експериментальну групу. На констатувальному етапі експерименту другого 

порядку, після формувального етапу експерименту, ми вдруге провели методику 

смисложиттєвих орієнтацій і отримали такі показники, які відображені на 

рисунку 3.2.  
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Рис. 3.2 – Порівняння результатів експериментальної та контрольної групи на 

констатувальному етапі експерименту другого порядку 
 

Як бачимо, показники по всім параметрам експериментальної групи 

зросли, та показники контрольної групи змін майже не зазнали.  Для більш 

детального розуміння трансформації смисложиттєвиї орієнтацій, проведемо 

порівняння окремо кожної групи на констатувальному етапі експерименту 

першого та другого порядку. 

Порівняння результатів експериментальної групи на констатувальному 

етапі експерименту першого та другого порядку відображені на рисунку 3.3. 

Аналіз результів констатувального етапу експерименту першого та 

другого порядку відображає трансформацію смислових орієнтацій 

експериментальної групи по кожному показнику:   

1. На початку дослідження показники за шкалою «Цілі в житті»  були 

низькими (17,3 бали), які потім зросли до середнього рівня (37,3 бали). 

Середній рівень показника відображає появу цілей щодо свого майбутнього у  
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Рис. 3.3 – Порівняння результатів експериментальної групи на констатувальному 

етапі експерименту першого та другого порядку 
 

комбатантів та надання життю осмисленості, спрямованості і тимчасової 

перспективи. Разом з цим, середні бали за цією шкалою можуть характеризувати 

не тільки цілеспрямованість людини, але і людину, плани якої не мають реальної 

опори в сьогоденні і не підкріплюються особистою відповідальністю за їх 

реалізацію. Але порівнюючи шакалу «Цілі в житті» з іншими шкалами, 

показники яких теж зросли, ми можемо зробити висновок, що цілі комбатантів 

мають опору в сьогоденні. Аналіз констатувального етапу експерименту 

третього порядку дасть змогу зрозуміти, такі цілі є локальні чи довгострокові. 

2. На констатувальному етапі експерименту першого порядку показники за 
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рівня (32 бали). Аналіз такої трансформації засвідчує, що комбатанти почали 

сприймати процес свого життя, як більш цікавий, емоційно насичений і 

наповнений змістом. Також, зростання показника вказує на те, що комбатанти 
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почали отримувати задоволення від свого життя та сьогодення. Такі результати 

можуть відображати як реальну задоволеність життям, так і надання важливого 

сенсу спогадам про минуле та націленість на майбутнє. 

3. На констатувальному етапі експерименту першого порядку показники за 

шкалою «Результативність життя»  були низькими (18 балів), які зросли до 

середнього рівня (29 балів). Можемо стверджувати, що комбатантами було 

певною мірою переоцінене та переосмислене минуле, яке сприймається тепер 

більш продуктивним та осмисленим. Зросла задоволеність самореалізацією, що 

є емоційним відображенням результату цілеспрямованих зусиль. Комбатанти, 

які докладають зусиль для досягнення важливих для них цілей, мотивовані до 

цих досягнень, з високою імовірністю їх отримують. 

4. На констатувальному етапі експерименту першого порядку показники за 

шкалою «Локус контролю – Я» були низькими (13,3 бали), які зросли до 

високого рівня (26 балів). Високі показники характеризують внутрішню зміну 

особистості комбатантів, що відповідає уявленню про себе, як про сильну 

особистість, яка має достатню свободу вибору, щоб побудувати своє життя 

відповідно до своїх цілей і уявленнями про власний сенс. Також високі бали 

свідчать про віру у свої сили та можливість контролювати події власного життя.  

5. На констатувальному етапі експерименту першого порядку показники за 

шкалою «Локус контролю – життя» були низькими (17 балів), які зросли до 

середнього рівня (33,7 бали). Аналізуючи таку зміну, ми можемо сказати, що 

переконаність комбатантів в тому, що вони можуть контролювати своє життя, 

вільно приймати рішенні і втілювати їх, підвищилась. Зменшилась віра у 

фаталізм та переконаність, що життя непідвладне свідомому контролю, що 

свобода вибору ілюзорна і безглуздо що-небудь загадувати на майбутнє, що було 

на початку дослідження.  

6. Загальний показник осмисленості життя, який на констатувальному 

етапі експерименту першого порядку був низький (68,3 бали), зріс майже до 

середнього рівня (117,3). Зі слів досліджуваних експериментальної групи зникли 

депресивні настрої, підвищилась вольова активність та з’явились бажання, які 

спонукають до тої чи іншої діяльності, покращився апетит та сон. Комбатанти 
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почали більш активно залучатись у соціальне середовище, менше 

усамітнюватись та залишатись на одинці з собою.  

Досліджувані говорять, що навчилися жити сьогоднішнім днем і цінують 

те, що з ними відбувається сьогодні. У емоційних проявах переважали 

піднесеність, радість або спокій. Психологічний стан комбатантів 

характеризують емоційна стабільність, впевненість, відсутність ознак тривоги та 

депресивних тенденцій.   

Порівняння результатів трансформації смисложиттєвих орієнтацій 

контрольної групи на констатувальному етапі експерименту першого та другого 

порядку відображені на рисунку 3.4.  
 

 
Рис. 3.4 – Порівняння результатів контрольної групи на констатувальному етапі 

експерименту першого та другого порядку. 
 

Аналізуючи показники осмисленості життя, ми можемо зробити висновок, 

що якісних змін у контрольній групі не спостерігається. Загальний показник 

осмисленості життя зазнав незначного збільшення, але залишився низьким. Такі 

показники, як «Цілі ужитті», «Результативність життя», «Локус контролю – Я» 
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зазнали незначного зменшення, але ці зміни не є значними. Показник «Процес 

життя» змін не зазнав. Збільшився лише показник «Локус контролю – життя», 

але ці зміни також не є суттєвими. 

Констатувальний етап експерименту третього порядку проводився через 

45 днів після другого. 

Ми втретє провели методику смисложиттєвих орієнтацій і отримали 

наступні результати всіх констатувальних етапів експерименту 

експериментальної групи, які відображені у на рисунку 3.5. 
 

 
Рис. 3.5 – Порівняння результатів експериментальної групи на всіх 

констатувальних етапах експерименту 
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з попереднім етапом (37,3 бали), та зростання у порівнянні з початком 

дослідження (17,3 бали), залишившись на середньому ріні. З огляду на це, 

можемо зазначити, що цілі комбатантів на своє майбутнє, які надають життю 

осмисленість, спрямованість і тимчасову перспективу, закріпилися та 

самоствердились. Скоріш за все цілі стали довгостроковими, що дасть змогу ясно 

дивитись у своє майбутнє, бачити його напрямок та уникати депресивних станів 

від нерозуміння подальших перспектив життя.  

Людську поведінку визначають цілі. Тому поставлення цілей – це свідомий 

процес та усвідомлені наміри. Такий показник цілей в житті по завершенню 

дослідження – ознака позитивних зрушень, які відбулись в смисловій сфері 

особистості комбатантів. Наявність чітких цілей в житті на констатувальному 

етапі експерименту третього порядку проявляється в активності щодо 

проведення конструктивних змін у собі та своєму оточенні. 

Поява визначених цілей у житті комбатантів відображається у відповідних 

змінах в психологічному стані та поведінкових проявах. Досліджувані 

експериментальної групи почуваються впевненішими та спокійнішими, 

порівняно із періодом, що характеризувався невизначеністю цілей. Для 

комбатантів характерний піднесений фон настрою. Для їх поведінки властиві 

спонтанність, розкутість. Відзначається інтерес до того, що відбувається з ними 

та довкола. Комбатанти цікавляться сферами життя, які не пов’язані з бойовими 

діями та Збройними Силами. У неформальних бесідах досліджувані частіше 

розмовляють про культуру, політику, взаємини із членами сім’ї, психологію 

тощо.  

Про важливість впливу цілей на особистість В. Франкл зазначав, що 

латинское слово «finis» має два значення: кінець та ціль. Людина, яка не в змозі 

передбачити кінець свого тимчасового існування, тим самим не може і направити 

життя до якоїсь мети. Такій людині складно орієнтуватися на майбутнє, що 

порушує загальну структуру його внутрішнього життя загалом, позбавляє опори 

[92]. Як приклад, Франкл наводив свій досвід перебування в концентраційному 

таборі: «Концтабірна обстановка впливала на зміни характеру лише в тих в’язнів, 

хто опускався в духовному і моральному плані. На думку самих ув’язнених, 
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людину в концтаборі найбільш гнітило те, що вона взагалі не знала, до яких пір 

буде змушена там залишатися. Не існувало ніякого терміну». Люди, які пройшли 

через великі труднощі або страждання з метою домогтися чогось, схильні більше 

цінувати свої досягнення, ніж люди, які досягли того ж самого з мінімальними 

витратами сил [92].  

Соматичні та психічні захворювання нерідко з’являються після того, як 

людина досягає бажаної мети (займає бажану посаду,  або реалізує свої творчі 

плани), якщо слідом за цією «надметою» не ставляться ніякі інші завдання. Аби 

уникнути «хвороби досягнення», в процесі психологічного консультування за 

допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу, ми акцентували 

увагу на поставлення нових тактичних цілей та довгострокових стратегічних 

цілей.  

Перед комбатантами, які досягли поставленої цілі відкриваються дві 

можливості: вони можуть або ставити перед собою нові завдання, або 

заспокоїтися на досягнутому. У випадку добровільної відмови від подальшого 

пошуку, має розвиток «хвороба досягнення». Тому важливо по досягненню 

одних цілей, ставити інші та реалізовувати їх. Так, психологічне здоров’я буде 

залишатись збереженим, хоча в процесі вирішення нових проблемних ситуацій є 

можливість періодично відчувати гіркоту невдач. 

Одним із принципів, яким ми користувались при психологічному 

консультуванні за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу, 

був запозичений у методі діаналіз принцип динаміки [24, с. 442], який 

спрямований на реалізацію терапевтичної ідеї у життя та плану одужання. 

Психологічне консультування не закінчується тільки прийняттям рішення діяти 

певним чином. Необхідно ще й робити вчинки, змінювати поведінку та систему 

мислення, яка привела до проблеми. Психологічне консультування буде 

неповним, якщо не довести розуміння проблеми до поведінкових змін, до 

здійснення «плану відповідальної поведінки». 

Основні проблемні запити комбатантів експериментальної групи 

стосувались переживань травматичних подій війни, які вплинули на втрату сенсу 

життя, але шляхи вирішення подібних випадків були різні, адже кожен 
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комбатант має свою історію становлення проблеми, її формування, індивідуальні 

властивості мислення щодо проблеми. Тому, окрім індивідуальних методів, які 

включались до плану індивідуальної поведінки, ми виробляли ще й загальні 

методи, які стосувались більшості комбатантів, а саме метод самопідкріплення 

та метод мисленнєвий «стоп». 

Сутність методу самопідкріплення в тому, що комбатант сам дає собі 

позитивне або негативне підкріплення кожного разу, коли йому вдається 

виконати цільову поведінку на досягнутому рівні складності. Цей метод ми 

переважно використовували, коли виявляли порушення в механізмах 

самоконтролю: комбатант схильний розглядати процес і результати своїх дій 

виключно в негативному плані. 

Метод самопідкріплення застосовується там, де психолог не може 

організувати середу підкріплення для цільової поведінки, не маючи доступу до 

оточення комбатанта. Тому ми в процесі консультування займались тренуванням 

самопідкріплення з подальшими пробами у рольовій грі. 

У випадку, коли виявлялись суттєві порушення самооцінки комбатантів, 

самопідкріплення може виступати не в якості терапевтичного прийому, а як 

самостійна терапевтична мета. В цьому випадку формуванням нових способів 

самопідкріплення ми прагнули підвищити рівень самоефективності і самоповаги 

комбатанта. 

Метод мислиневий «стоп» полягає в тому, що в момент появи хворобливих 

думок або спогадів комбатант вимовляє подумки слово «стоп» та, за допомогою 

такої метарефлексії, не вступає у розмірковування проблемних думок гальмуючи 

їх. Метод також використовувався нами для усунення будь-яких неприємних 

думок і почуттів, вербальних негативних (при страхах і депресії) або позитивних 

(при залежностях) очікувань. Метод також використовувався в ситуації гострого 

горя при втраті близьких людей. 

Формування навику роботи з думками складалося з чотирьох етапів: 

1) Виявлення неприємних думок. У діалозі з комбатантом ми складали 

список думок або очікувань, які необхідно контролювати та оговорювали їх 

негативний вплив. Після усвідомлення комбатантами негативного впливу та 
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нераціональності цих думок, ми пропонували освоїти «уявний стоп», як метод 

контролю несприятливих або нераціональних думок. 

2) Тренування у зовнішній промові. Комбатанту давалось завдання уявити 

картину, що викликає негативні емоції, одночасно концентруючись на 

несприятливих думках, виявлених на попередньому етапі. Комбатанта просили 

підняти палець, коли йому вдасться повністю сконцентруватися на цій думці. 

Далі несприятливі думки просили промовити вголос. Після цього – голосно і 

несподівано – психолог говорить слово «стоп». Потім ми розпитували 

комбатанта про те, що з ним відбувалося. Зазвичай, після проголошення слова 

«стоп» небажані думки досліджуваного переривалися, і він починав думати про 

щось інше. 

3) Тренування у внутрішній мові. Комбатанта просили закрити очі, уявити 

собі несприятливу ситуацію і повторювати несприятливі думки про себе. За 

допомогою будь-якого простого знаку (наприклад, рухом пальця руки) 

досліджуваному треба було показати психологу, що він уже відчув властиві 

небажаним думкам негативні емоції. У цей момент психолог знову вигукував 

слово «стоп». Слідом за цим ми просили комбатанта уявити собі приємну сцену, 

в якій він може відчувати себе спокійно і розслаблено. Цей релаксаційний сюжет 

служить прихованим підкріпленням новим навичкам. Після кількох повторень 

комбатантом ми ще раз розпитували про те, що з ним відбувалося, і пропонували 

використовувати цей метод самостійно. 

4) Автоматизація. Далі ми запропоновували комбатанту самостійно 

промовляти слово «стоп» в той момент, коли йому приходили небажані думки. 

2. Трансформація показника за шкалою «Процес життя» на етапі 

констатувальго експерименту третього порядку (32,3 бали), у порівнянні з 

попереднім етапом (32 бали), не відбулась, залишившись на середньому рівні. 

Також закріпилось зростання у порівнянні з початком дослідження (19,3 бали). 

Так, сприйняття процесу життя комбатантами стало більш цікавим, емоційно 

насиченим і наповненим сенсом у порівнянні з початком дослідження. Зростання 

показника вказує на те, що комбатанти навчились отримувати задоволення від 

свого життя та сьогодення. На останньому етапі дослідження у комбатанітв 
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спостерігається на психологічних та поведінкових змінах задоволення та поява 

інтересу до життя, емоційна насиченість життєвого процесу, надання 

повноцінного сенсу спогадам про минуле та націленість на майбутнє. 

Уявлення про сенс життя складається у процесі діяльності  комбатантів та 

залежить від їх соціального стану, змісту вирішуваних проблем, способу життя, 

світорозуміння, певної історичної ситуації. У сприятливих умовах комбатанти 

можуть бачити сенс свого життя в досягненні щастя і благополуччя; у ворожому 

середовищі існування життя може втратити свою цінність і сенс. Тому у процесі 

психологічного консультування за допомогою діалектичних стратегій ми робили 

акцент на формуванні такого оточення, в якому процес життя буде придавати 

важливі позитивні емоції, формувати внутрішній сенс та давати можливість 

відчувати смак від життя та діяльності.  

Одним із принципів, яким ми користувались при психологічному 

консультуванні за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу, 

був принцип дієтетики, запозичений у методі психотерапії діаналіз. Споживання 

є вибір елементів світу, об’єднання їх і використання для підтримки і 

оформлення життя. Принцип дієтетики спрямований на терапевтичне 

споживання, здорову споживацьку поведінку та раціональне споживання усього, 

що споживає людина, як особистість.  

Дієтетика означає процес споживання, «перетравлення», засвоєння 

обраних елементів світу, починаючи з їх вибору, а значить – пізнання. 

Споживання при цьому розуміється в широкому сенсі: споживання у вигляді 

мислення, поведінки, оточення, у вигляді вибору тих чи інших занять. Одним із 

головних напрямків філософської думки Г. Сковороди було споживання 

«спорідненої їжі», тобто тої, яка відповідає потребам і можливостям впоратися, 

переробити максимально повно спожите [76].  

У впровадженні принципу дієтетики ми користувались наступною 

логічною схемою діалектики:  

1) Споживання підпорядковується законам діалектики. Процеси асиміляції 

(приєднання, ускладнення структури) логічно пов’язані з процесами дисиміляції 
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(від’єднання, розкладання складного на простіші елементи). Немає асиміляції 

без дисиміляції. 

2) Основу дієтетики складає певний образ, за яким будується система 

споживання, – уподібнення (асиміляція) і руйнування подібності (дисиміляція). 

Цим категоріям відповідають більш абстрактні категорії – ототожнення і 

розтотожнення. 

3) Те, що не можна розкласти, «анатомувати», «переварити», має бути 

відкинуто, виведено з обігу споживання. Це стосується всіх елементів 

споживання, перш за все – ідей і образів [24, с. 465]. 

3. Трансформація показника «Результативність життя» на останньому 

етапі дослідження (26 балів) зазнала незначного зниження в порівнянні з другим 

етапом (29 балів) та зростання у порівнянні з початком дослідження (18 балів), 

залишившись на середньому ріні. Це дає змогу зробити висновки, що переоцінка 

та переосмислення минулого комбатантами, яке спостерігається на другому 

етапі дослідження, закріпилось, утвердилось, стало більш зрозумілим та 

сприймається як більш продуктивне та осмислене. Також утвердилась 

задоволеність самореалізацією.  

Задоволеність самореалізацією на момент закінчення дослідження 

відображається на психологічному та поведінковому рівнях. Для комбатантів 

характерний піднесений фон настрою, емоційна стабільність, спокійне 

реагування на провокування у них почуття вини стосовно прожитого відрізка 

життя. Минуле  комбатантів, яке пов’язане з травмами на війні, стає 

осмислінішим і приймається як жахлива, однак необхідна для появи можливості 

особистісного та духовного зростання, реальність. Минуле не лякає їх, тому що 

стали зрозумілими механізми власної поведінки, а отже, іншого варіанту 

подальшого життя. 

У бесідах комбатанти, які виявляють задоволеність самореалізацією, 

говорять, що їм вдалося переоцінити своє життя, знайти сенс у ньому, при тому, 

що переоцінка триває і можливо з часом вона буде змінюватись. Досліджувані 

спокійно розмовляють на теми складних взаємин із близькими людьми, інакше, 

порівняно із початком дослідження, бачать причини цих труднощів.  
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Одною із форм, якою ми користувались при психологічному 

консультуванні за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу, 

була реорганізація, описана у розділі 2.2. Також, одним із принципів, яким ми 

користувались в ході консультування є принцип диверсифікації та робота з 

психобіографією, що було нами запозичено у методі психотерапії діаналіз.  

Оцінка життя людини є її інтерпретацією, тому результативність життя 

комбатантів залежить не від самих подій, а від їх інтерпретації цих подій. Тому, 

психобіографія не є самою особистістю, а тільки версією життєвого шляху 

особистості, варіант життєрозуміння та оцінки того, що вже пройдено і що тільки 

потребує  зусиль для майбутнього проходження. Результат оцінки залежить від 

вибірки фактів, шкал оцінок, якими користується «біограф» і від мети викладу. 

Так, багато комбатантів намагались підтвердити неможливість майбутнього 

вибору негативною оцінкою певних стадій біографії, таким чином виправдати 

актуальну поведінку. Віднайдення іншого погляду, терапевтичної ідеї давали 

змогу переосмислити та переоцінити події минулого, в яких, у процесі 

консультування комбатанти виявляли власний сенс та надавали подіям іншого 

значення.  

Під диверсифікацією розуміють переміщення капіталу в ті галузі 

економіки, де намічається велика прибутковість, де є розвиток. Тому важливо 

вкладати психологічний капітал у сфери життя, які гарантують прибуток у 

вигляді особистісного здоров’я і розвитку людини. Диверсифікація у розумінні 

В. Зав’ялова – це терапевтичне перенесення нового досвіду в сфери життя, де у 

людини намічається зростання [24, с. 457]. 

В ході психологічного консультування за принципом диверсифікації ми 

притримувались пентадної діалектики, яка складалась з таких діалектичних фаз: 

1) Верифікація. Перевірка на предмет істинності чого-небудь. Верифікація 

власної псіхобіографії і є перевірка на істинність наявної версії. 

2) Життєрозуміння. У діаналізі життєрозуміння означає пізнання власного 

життя, розмежування «епізодів», «поворотів», «смуг», логіки розвитку подій. В 

цьому розумінні у житті можуть бути різні гностичні ілюзії, спотворення, 

пропуски. 
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3) Просування. Безперервне становлення людини як людини. У кризові 

періоди свого життя людина змінює особистісну історію і вкладає свій 

особистісний капітал в інші області, спонукаючи себе до іншої діяльності. 

4) Реорганізація – переосмислення психобіографії в нову смислову 

структуру. З виділених елементів життєвої поведінки (вчинків, навичок, ролей і 

т.п.) утворюється в нових зв’язках щось нове – інший варіант психобіографії.  

5) Самоактуалізація – це персональний міф, за яким організовані доля і 

біографія. Самоактуалізація означає реалізацію, яка ніколи не буває повною, 

остаточною; ідею особистості, сенс життя, розвитку [142]. 

4. Трансформація показника «Локус контролю – Я» на останньому етапі 

дослідження (23,7 балів) мала незначні зниження в порівнянні з другим етапом 

(26 балів) та зростання у порівнянні з початком дослідження (13,3 бали). Це 

відображає ствердження внутрішньої зміни комбатантів, що відповідає 

уявленню про себе як про сильну особистість, яка має достатню свободу вибору, 

аби побудувати своє життя відповідно до своїх цілей і уявленнями про власний 

сенс. Також утвердилась віра у свої сили та можливість контролювати події 

власного життя. 

В процесі психологічного консультування за допомогою діалектичних 

стратегій психологічного впливу з комбатантами були вироблені індивідуальні 

установки на реалізацію своїх планів і прагнень, в яких вони самі визначали, за 

що будуть відповідати та в чому саме полягатиме їх завдання. Особиста 

відповідальність виражалась також в тому, що комбатанти брали на себе певну 

роль в соціумі і ставили перед собою мету, та встановлювали термін її 

досягнення. В такому випадку вони несли особисту відповідальність за 

виконання дій щодо поліпшення або розвитку конкретної ситуації. Це 

підвищувало внутрішню самооцінку та репутацію серед інших комбатантів. 

Планування майбутнього з розумінням особистої відповідальності за 

виконання є важливим елементом, адже локус контролю – Я передбачає 

прийняття на себе певних зобов’язань з подальшим збереженням себе, своєї 

сутності в цих обставинах. Також передбачає  свободу вибору, відповідальність 

перед самим собою та іншими людьми. Перше включає в себе можливість діяти 
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відповідно до своїх внутрішніх настанов і переконань. Друге поняття базується 

на тому, щоб вміти приймати такі рішення, які б допомагали розвиватися і 

вдосконалюватися власної особистості. Третє поняття пов’язане з можливістю 

приймати рішення щодо взаємодії з оточуючими, коригувати свої дії. Справжня 

відповідальність завжди передбачає наявність здорового розуму і вміння швидко 

знаходити вихід зі складних ситуацій. Таким чином, виражений локус контролю-

Я наприкінці дослідження пов’язаний із впевненістю на досягнення бажаних 

змін, відсутністю мотиваційної спрямованості та мотивації до конструктивних 

змін. 

5. Трансформація показника за шкалою «Локус контролю – життя» на 

останньому етапі дослідження (31 бал) мала незначні зниження в порівнянні з 

другим етапом (33,7 бали) та зростання у порівнянні з початком дослідження (17 

балів), залишившись на середньому рівні. Аналізуючи трансформацію 

показників, ми можемо сказати, що утвердилась переконаність комбатантів в 

тому, що вони можуть контролювати своє життя, вільно приймати рішення і 

втілювати їх. Зникла віра у фаталізм та переконаність в тому, що життя 

непідвладне свідомому контролю, що свобода вибору ілюзорна і безглуздо що-

небудь загадувати на майбутнє, що було на початку дослідження.  

Комбатанти, які наприкінці дослідження проявляють впевненість в 

можливості свідомого контролю життєвого процесу, виявляють типові 

психологічні та поведінкові зміни. В психологічному стані характерні 

піднесений фон настрою, емоційна стабільність, достатня критичність до свого 

минулого. В поведінкових проявах відзначається відповідальне виконання своїх 

обов’язків, асертивність, активність та ініціативність. У бесідах вони говорять 

про те, що протягом реабілітаційного періоду переосмислили свої ключові 

переконання. Якщо на початку дослідження вони були впевнені в тому, що 

причини їх невдач криються у поведінці інших людей або несприятливому 

збігові обставин, то після психотерапії вони переконались, що всі приємні і 

неприємні обставини свого життя людина створює сама. 

6. Загальний показник осмисленості життя на останньому етапі 

дослідження (109 балів) знизився в порівнянні з другим етапом (117 балів) та зріс 
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у порівнянні з початком дослідження (68,3 бали), залишившись на середньому 

рівні. Такий результат відображає покращення самопочуття комбатантів, що 

проявляється у зникненні депресивних настроїв, підвищенні вольової активності 

та появі  бажань, які спонукають до тої чи іншої діяльності, покращення апетиту 

та сну. Комбатанти почали більш активно залучатись у соціальне середовище, 

менше усамітнюватись та залишатись на одинці з собою.  

Досліджувані говорять про те, що вчаться жити сьогоднішнім днем і 

цінують те, що з ними відбувається сьогодні. У емоційних проявах переважають 

піднесеність, радість або спокій. Психологічний стан комбатантів 

характеризують емоційна стабільність, впевненість, відсутність ознак тривоги та 

депресивних тенденцій.   

Аналіз показників вказує на те, що внаслідок осмислювання особою свого 

життєвого процесу, формується більш гармонійна, внутрішньо збалансована 

особистість. Труднощі зі становленням смислових зв’язків минулих подій з 

теперішнім та майбутнім були причиною невротичних проявів, таких як апатія, 

тривога, депресія, втрата сенсу життя. Наслідками таких переживань було 

пияцтво, кіберзалежність та інші форми залежностей. Але такий деструктивний 

спосіб життя допоміг у бажанні змінитись. Чим більше комбатанти в процесі 

психотерапії усвідомлювали наслідки способу життя, який вели, тим більше 

вони усвідомлювали невідповідності між власними цілями й цінностями та 

реальним життям. Це усвідомлення супроводжувалось виникненням 

психопатологічних симптомів, переживанням екзистенційної кризи. Однак воно 

необхідне для проведення конструктивних змін у життєвому світі комбатантів.  

Переживши таку кризу усвідомлення, відмовившись від захисної 

поведінки, комбатанти були здатні розпочати новий етап життя та спланувати 

найближчий його періоди. В процесі реабілітаційного періоду досліджувані 

складали план відповідальної поведінки, який засновувався на новій 

терапевтичній ідеї, яка була знайдена в процесі консультації. Цей план 

допомагав проводити необхідні зміни у собі та своєму житті і відчувати 

результати цих змін, що придавало впевненості. 
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Індивідуальні установки в процесі психологічного консультування 

виражались у особистому плані відповідальної поведінки, на основі підходу 

В. Гласера, автора «Терапії реальності» [125]. План відповідальної поведінки 

складався з наступних пунктів: 

1) Простота. План був простим і зрозумілим. Складні і «закручені» плани 

не використовували, аби уникнути можливість невдач. 

2) Досяжність. План був реалістичним та досяжним, адже якщо намічений 

план свідомо недосяжний, а плановані дії в принципі неможливі, то такий план є 

способом заподіяння самому собі болю і неприємностей. 

3) Негайне виконання. План ефективний в тому випадку, якщо його можна 

почати втілювати в життя негайно. Відкладене виконання може бути відкладено 

назавжди. 

4) Логічність. План складали так, аби він входив в більш великий план 

життя взагалі та логічно випливав з оцінки ситуації, не суперечивши іншим 

важливим планам, та мав свою логіку розвитку. 

5) Контрольованість. Контроль над плануванням є важливою умовою 

ефективності плану. Нами план розроблявся так, аби комбатанти власними 

силами могли контролювати можливість його виконання та виконувати, адже 

якщо планування контролює хтось інший, то це буде не план власних дій, а 

примус, проти чого людина справедливо може повставати. 

6) Виконуваність. На відміну від «досяжності», що означає принципову 

можливість зробити щось, даний принцип означає необхідність, неминучість 

виконання якогось завдання, коли вже пізно що-небудь скасовувати. 

Отримані результати відображують те, що переживання екзистенційної 

кризи важливе для процесу особистісних змін, які відбуваються в 

посттравматичний період. Тривожно-депресивні симптоми, апатія, гіпобулія, 

зниження апетиту, наявність суїцидальних думок є психологічними проявами, 

переживання яких необхідне для появи та зростання мотивації до 

конструктивних змін. 

Психологічні та поведінкові прояви комбатантів, які наприкінці 

реабілітаційного періоду стали жити більш усвідомленими, відображають 
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формування цілісної, зрілої особистості. Потяг до подій минулого у них 

з’являється рідко, і досліджувані здатні з ним справлятись, не вдаючись до 

негативних думок переживання минулої кризи. Їх характеризує піднесений або 

спокійний фон настрою, критичність до старої системи мислення. 

У поведінкових проявах на перший план виступають активна участь в 

життєвому процесі, відповідальне ставлення до виконання завдань, спрямованих 

на усвідомлення наслідків подій минулого, аналіз своїх поведінкових та 

психічних змін протягом кожного дня. Осмисленість життя відображає 

відсутність проявів амбівалентності мотиваційної спрямованості, впевненість у 

своїй здатності протистояти потягу старої системи поведінки, активність, 

спрямовану на здійснення конструктивних змін.  

Протягом реабілітаційного періоду психічний стан комбатантів істотно 

змінився. Він став більш врівноваженим, спокійним. Досліджувані навчились 

замість самокопань і самозвинувачень займатись самоаналізом. Відбулось 

переосмислення прожитого відрізку життя і знаходження у ньому нового сенсу. 

Комбатанти зрозуміли, що саме такий досвід вони мали пережити, щоб дійти до 

такого світосприйняття, яке є в них сьогодні. Усвідомлювана визначеність сенсу 

життя наприкінці реабілітаційного періоду відображає розгортання процесу 

психотерапії, її достатню успішність і динамічність. 

Результати всіх констатувальних етапів експерименту за методикою 

смисложиттєвих орієнтацій з комбатантами контрольної групи відображені на 

рисунку 3.6. 

Аналізуючи результати, ми можемо зробити висновок, що якісних змін у 

контрольній групі, порівняно з третім етапом дослідження не спостерігається. 

Загальний показник осмисленості життя зазнав незначного збільшення, але 

залишився на низькому рівні. Такі показники, як «Цілі у житті», «Процес життя», 

«Результативність життя», «Локус контролю – Я» зазнали незначного 

збільшення, але ці зміни не значні. Зменшився показник «Локус контролю – 

життя», але зміни також не суттєві.  
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Рис. 3.6 – Порівняння результатів контрольної групи всіх констатувальних 

етапах дослідження 
 

Порівнюючи результати констатувальних етапів експерименту  третього та 

першого порядку, також бачимо, що суттєвих змін не спостерігається. Загальний 

показник осмисленості життя збільшився, але залишився на низькому рівні. Такі 

показники, як «Цілі у житті», «Процес життя», зазнали незначного збільшення, 

але ці зміни не значні. Показники «Результативність життя», «Локус контролю – 

Я» та «Локус контролю – життя» ніяк не змінилися.  

Аналізуючи вищезазначене, ми можемо зробити висновок щодо 

смисложиттєвих орієнтацій контрольної групи по кожному показнику: 

1. Низькі бали за шкалою «Цілі в житті» характеризують відсутність у 

житті комбатантів контрольної групи цілей у майбутньому, які надають життю 

осмисленість, спрямованість і тимчасову перспективу. Низькі бали за цією 

шкалою будуть притаманні людям, які живуть сьогоднішнім або вчорашнім 

днем.  
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Відсутність визначених цілей пов’язана із невпевненістю у своїх 

здібностях протистояти проблемам, нерозуміння після травматичного досвіду 

деяких життєвих подій, відсутністю дій, спрямованих на досягнення 

конструктивних змін. Відсутність визначених цілей у житті проявляється у 

пасивності, часто – підвищеному рівні тривоги, схильності до фіксації на 

негативних переживаннях. У деяких комбатантів спостерігаються вегетативні 

розлади, ажитація, емоційна нестійкість.  

2. Показники шкали «Процес життя» інформують, що комбатанти 

контрольної групи залишились незадоволені своїм життям у сьогоденні. Також 

низькі бали відображають те, як сприймають досліджувані процес свого життя. 

Наскільки він цікавий для них, наскільки емоційно насичений і наповнений 

сенсом.  

Система психологічного захисту, яка проявляється в труднощах 

усвідомлення існуючих амбівалентних мотиваційних спрямувань, прогнозує 

невдоволеність процесом життя, його емоційною насиченістю. Зрозуміло, що 

особа, яка не знайшла психологічних ресурсів, щоб побачити свою внутрішню 

реальність, має невисокі шанси змінити цю реальність, оскільки неможливо 

цілеспрямовано змінювати себе, не знаючи об’єкта змін, не дистанціонувавшись 

від нього і не оцінивши його.  

Низькі показники шкали «Процес життя» у психологічних та поведінкових 

проявах виражаються у пониженому фоні настрою, астенічних проявах, 

дратівливості, ажитації та підвищеному рівні тривоги. У деяких комбатантів 

з’являються фрустрація, тривожно-фобічні прояви, інколи – депресія, 

суїцидальні думки. 

В розмовах комбатанти говорять про відчуття внутрішньої пустоти, 

незрозумілості власної поведінки, некерованості життя. Вони не вбачають сенсу 

у власному житті, інколи розглядаючи смерть, як вихід із цієї ситуації. 

Переживання екзистенційної кризи, ознаки якої в такому випадку досить виразно 

проявляються, є необхідним для того, щоб змінити життєвий стереотип, який 

формувався і функціонував протягом значної частини життя.  
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3. Низькі бали за шкалою «Результативність життя» відображають низьку 

оцінку пройденого відрізка життя, відчуття його непродуктивності та відсутності 

бачення в ньому сенсу. Показники характеризуюсь незадоволеність частиною 

свого життя або життя загалом. 

На психологічному та поведінковому рівнях це проявляється в емоційній 

нестабільності, почутті вини з приводу прожитої частини життя, почутті страху 

перед майбутнім. Також фігуруює знижений фон настрою, підвищений рівень 

тривоги, недостатня критичність до проблеми, відсутність чітких і ясних планів 

на майбутнє. У бесідах проявляються захисні реакції у вигляді відмови від 

розмов про болючі моменти минулого. Також має місце схильність фіксуватись 

на переживанні вини з приводу минулого та страху перед теперішнім та 

майбутнім.  

Комбатанти декларують незадоволеність тим відрізком життя, який 

залишився в минулому. За їх словами, їх проблеми, з’явилися тільки недавно, і 

причина тому – непорозуміння із близькими, які останнім часом ставляться до 

них дуже прискіпливо. 

4. Низькі бали за шкалою «Локус контролю – Я» характеризують невіру 

комбатантів в свої сили контролювати події власного життя. Вони 

характеризують особистість слабкою, яка не відчуває достатню свободу вибору, 

аби побудувати своє життя відповідно до своїх цілей і уявлень про свій сенс.  

Показники характеризують слабку здатність відповідати за реалізацію 

своїх планів і прагнень, брати на себе певну роль в соціумі, що знижує 

самооцінку та погіршує репутацію серед колег. Так, комбатантам складно 

приймати на себе певні зобов’язання з подальшим збереженням себе, своєї 

сутності в цих обставинах. Свобода вибору, сприймається як певний фатум, що 

проявляється у перекладені відповідальності на долю, державу, Бога. Такий 

підхід не дає можливості діяти відповідно до своїх внутрішніх настанов і 

переконань та ускладнює прийняття рішень щодо взаємодії з оточуючими, 

коригування своїх дій.  

5. Низькі показники за шкалою «Результативність життя» відображують, 

що віра у фаталізм досліджуваних контрольної групи залишилась незмінною. 
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Також залишилась переконаність в тому, що життя непідвладне свідомому 

контролю, що свобода вибору ілюзорна і безглуздо що-небудь загадувати на 

майбутнє. Низькі бали також свідчать про складність приймати рішення і 

втілювати їх у життя. Відчуття некерованості життям, в свою чергу, викликає 

злість, депресію, тривогу, страх.   

У бесідах комбатанти, у яких відсутнє світоглядне переконання у 

підвладності життя свідомому контролю, говорять про те, що немає сенсу 

докладати для чогось, оскільки результат все одно залежить від випадку, від того, 

яка у людини доля. Досліджувані не вірять у свої сили контролювати події 

власного життя, навпаки, демонструють переконаність у відсутності у людини 

свободи вибору, у непідвладності життєвого процесу свідомому контролю, 

виявляють невиражену психопатологічну симптоматику: тривожно-фобічні 

прояви, інколи – апатію, депресивні тенденції, в деяких випадках – схильність до 

дисфорій. Відмічаються вегетативні та соматичні розлади. 

6. Низькі показники загальної осмисленості життя відображають те, що 

значних змін у кризовому стані комбатантів контрольної групи не 

спостерігається. Це проявляться у депресивних настроях, зниження вольової 

активності, бажань і спонукань до діяльності, порушення сну, апетиту. У 

деяких – виникнення думок про самогубство, що демонструє відсутність 

бажання продовжувати життя, так як не мають бачення виходу із кризи, в якій 

перебувають деякі комбатанти. Таким чином не бачать сенсу продовжувати 

страждання. 

У поведінці переважає пасивність, відмова від розваг, схильність до 

усамітнення або ж відстороненість у ситуаціях спілкування з оточенням, або 

низька залученість у спілкуванні. Контакт з оточуючими – переважно 

формальний. Коло спілкування звужене до побратимів, з якими досліджувані 

разом брали участь у бойових діях. З іншими спілкування супроводжується 

нещирістю, іронічними та саркастичними висловлюваннями, які відображають 

агресивну позицію, суперечками зі співслужбовцями. 

Низькі бали загального показника осмисленості життя наприкінці 

дослідження також відображаються у проявах ажитації, емоційній 
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нестабільності, нечіткому плануванні свого майбутнього або відсутності такого 

планування. Як правило, в такому разі комбатанти часто почувають сильний 

потяг до алкогольних речовин, але вважають за краще не говорити про це або 

говорити, згадуючи позитивні ефекти вживання. Вживання алкоголю забезпечує 

втечу від реальності, яка не задовольняє психологічні та духовні потреби 

особистості [20, с. 145]. Переживання ефектів вживання дозволяє створити 

ілюзію, що змінився зовнішній і внутрішній світ. Вважаємо, що ця ілюзія 

потрібна досліджуваним, щоб почувати себе краще, оскільки вони не знаходять 

в собі психологічних ресурсів ні для зміни навколишнього світу, ні себе в ньому. 

У бесідах такі комбатанти у разі відносно щирої позиції говорять про 

відсутність сенсу життя. Деякі з них демонструють більш замкнену позицію, 

ухиляються від розмов про цілі та сенс життя.  

Для обробки результатів та пошуку залежностей в експериментальних 

показниках шляхом дослідження значущості відмінностей в середніх значеннях 

нами було використано дисперсійний аналіз (Analysis Of Variances, ANOVA). Ми 

обрали ANOVA саме тому, що це – процедура порівняння середніх значень 

вибірок, на підставі якої можна зробити висновок про значущість 

співвідношення значень генеральних сукупностей. Найближчим і більш простим 

аналогом ANOVA є t-критерій. Проте на відміну від t-критерію дисперсійний 

аналіз призначений для порівняння не двох, а декількох етапів дослідження. 

Також дисперсійний аналіз дає можливість порівнювати вибірки більше 50-ти 

досліджуваних, що підходить для нашого дослідження. Тобто, дисперсійний 

аналіз підходить під кількість даних нашого дослідження, а саме кількість 

вибірки та кількість етапів дослідження. Отже, при дисперсійному аналізі 

порівнюються середні значення кожної вибірки (групи досліджуваних) з кожною 

і обчислюється загальний рівень значущості відмінностей. За його допомогою 

можна виявити зміни, які відбуваються з одними і тими ж досліджуваними [37, 

с. 80–81].  

Дисперсійний аналіз — це аналіз мінливості ознаки (те, що ми 

досліджуємо) під впливом будь-якої контрольованої змінної (у нашому випадку 

психологічного консультування за допомогою діалектичних стратегй). 
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Завдання дисперсійного аналізу полягає в тому, щоб визначити 

співвідношення випадкової варіативності ознак, з варіативністю обумовленої 

дією кожної незалежної змінної або взаємодією сукупності незалежних змінних. 

Іншими словами, нам важливо визначити чи відрізняється вплив незалежних 

змінних від будь-якого іншого випадкового впливу. 

Математичний підрахунок здійснювався за наступною формулою: 

 
Де F – критерій Фішера. Тобто це відносини міжгрупової дисперсії 

(variance between variance) до внутрішньогрупової (treatments within variance). 

Щоб порахувати дисперсію, ми зводили числа в квадрат, підсумовували їх 

і шукали різницю між сумою квадрата і квадратом числа, який ми розглядаємо. 

Тобто, SS (Sum of squares) tratmens (кількість констатувальних етапів 

експерименту, а саме сума квадрата рядів стадій експерименту) поділена на I-1 

(кількість рядів, стадій експерименту) мінус 1. У нашому випадку рядів у нас три, 

а різниці між рядами дві. 

SS (Sum of squares) error (сума квадратів між учасниками всередині групи, 

а саме наскільки показник відрізняється на кожній стадії між досліджуваними, 

розкид показника) поділена на nt (total number of cases), а саме кількість 

досліджуваних (96 комбатантів) мінус кількість стадій (у нашому випадку – це 

три констатувальних етапів експерименту. 

У підсумку F критерій ми порівнюємо з F критичним (Fkr з таблиці, яка 

наводиться у додатку Д), яке дорівнює 3,10. Якщо у підсумку F критерій буде 

більше від F критичного – гіпотеза вважається доведеною. Якщо меншим – не 

доведеною. 

Формулюємо статистичні гіпотези: 

Н0: застосування психологічного консультування за допомогою 

діалектичних стратегій психологічного впливу не викличе покращення 

смисложиттєвих орієнтацій досліджуваних. 
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Н1: застосування психологічного консультування за допомогою 

діалектичних стратегій психологічного впливу викличе покращення 

смисложиттєвих орієнтацій  досліджуваних. 

Аналіз результатів дисперсійного аналізу показників експериментальної та 

контрольної групи за методикою смисложиттєвих орієнтацій наведений в 

табл. 3.1. 
 

Таблиця 3.1 

Результати дисперсійного аналізу показників експериментальної та 

контрольної групи 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 у експериментальній 

групі встановлені значущі зміни, які відобразилось на відношенні дисперсій F 

показника, а саме, наскільки величина відходить від її математичних очікувань. 

Так, при Fkr = 3,10 «Загальний показник осмисленості життя» F = 667,29, 

показник «Цілі в житті» F = 109,89, показник «Процес життя» F = 5,51, показник 

«Результативність життя» F = 141,91, показник «Локус контролю – Я» F = 81,1, 

та показник «Локус контролю – життя» F = 91,06.  

Всі показники смисложиттєвих орієнтацій комбатантів контрольної групи 

мають зміни, чотири з яких менше математичних очікувань. А саме, при 

Fkr = 3,10 показник «Процес життя» F = 1,07, показник «Результативність 

життя» F = 0,21, показник «Локус контролю – Я» F = 1,35 та показник «Локус 

контролю – життя» F = 0,78. При цьому, у двох  показників смисложиттєвих 

орієнтацій відношення дисперсій більше математичних очікувань, а саме 
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показник «Загальний показник осмисленості життя» F = 4,75 та показник «Цілі в 

житті» F = 3,81.  

Порівнюючи показники експериментальної та контрольної групи, 

зазначаємо, що зміни на покращення відбуваються також і в двох показниках 

смисложиттєвих орієнтацій контрольної групи, які є більшими математичного 

очікування, але в порівнянні з показниками експериментальної групи результати 

дисперсійного аналізу значно менше. Це доводить позитивний 

психотерапевтичний ефект застосування діалектичних стратегій психологічного 

впливу на трансформацію смислових структур особистості комбатантів 

експериментальної групи, та успішні процеси адаптації та знаходження 

смислових зв’язків між минулими подіями, теперішнім та майбутнім, які 

відбуваються з комбатантами контрольної групи у посттравматичний період.  

Підсумовуючи результати констатуємо, що показники експериментальної 

групи демонструють достовірні позитивні відмінності порівняно з контрольною 

групою, що підтверджує гіпотезу Н1, а саме те, що застосування психологічного 

консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу 

викличе покращення смисложиттєвих орієнтацій досліджуваних. Отже 

ефективність психологічного консультування за допомогою діалектичних 

стратегій психологічного впливу вважаємо доведеною [37, с. 81–82]. 

Для загального розуміння трансформації  смисложиттєвих орієнтацій 

проведено порівняння експериментальної і контрольної групи за весь період 

дослідження на прикладі загального показника осмисленості життя, що 

відображено на рисунку 3.7. 

Узагальнюючи та порівнюючи результати експериментальної та 

контрольної групи, ми робимо висновки, що у експериментальній групі 

відбулись наступні якісні зміни: майже всі показники, які на констатувальному 

етапі експерименту першого порядку були на низькому рівні, на 

констатувальному етапі експерименту другого порядку піднялись до середнього 

рівня. На констатувальному етапі експерименту третього порядку показники 

залишились на середньому рівні. Виключення має показник «Локус контролю –  
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Рис. 3.7 – Порівняння результатів експериментальної і контрольної групи за весь 

період дослідження за методикою смисложиттєвих орієнтацій 
 

Я», який на констатувальному етапі експерименту другого порядку піднявся до 

високого рівня та на констатувальному етапі експерименту третього порядку 

знизився до середнього рівня.  

Якісних змін у контрольній групі протягом всього дослідження за 

показниками методики смисложиттєвих орієнтацій не спостерігається. 

Загальний показник осмисленості життя, показники «Цілі в житті», «Процес 

життя», «Локус контролю – Я» зазнали незначного збільшення, але залишились 

на низькому рівні. Показник «Результативність життя» в порівнянні з початком 

дослідження зазнав зменшення, залишившись на середньому рівні. Показник 

«Локус контролю – життя», порівнюючи перший та останній етап дослідження, 

змін не зазнав. 

Вважаємо, що зниження показників на констатувальному етапі 

експерименту третього порядку порівняно з показниками констатувальному 

етапі експерименту другого порядку у експериментальній групі відображає 

більш реалістичну оцінку досліджуваним свого минулого, теперішнього і 

майбутнього, а також власної здібності керувати подіями власного життя. 

Проблема знаходження сенсу – одна з найбільш складновирішуваних проблем і 

потребує постійної роботи. Але ті результати, які були досягнені при роботі з 

експериментальною групою ми вважаємо успішними.  
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Так, описані результати трансформації смисложиттєвих орієнтацій 

комбатантів експериментальної групи проявляються у відчутті внутрішньої 

гармонії, злагоди з самими собою та з оточуючими, у активно-дієвій особистісній 

позиції. У бесідах та під час психологічного консультування комбатанти 

говорять про важливу зміну, яка з ними відбулась: внутрішню пустоту замінила 

наповненість. Якщо використовувати термінологію В. Франкла, відбулось 

наповнення «екзистенційного вакууму». Ситуація, в якій знаходяться 

комбатанти на початку реабілітаційного періоду – це ситуація екзистенційної 

кризи. Психологічне консультування допомогло кризу пережити конструктивно. 

У разі неконструктивного переживання деякі комбатанти вдаються до вживання 

алкогольних напоїв, заринаються у комп’ютерні ігри або іншими способами 

намагаються уникнути реальності, оскільки відчай, спустошеність, почуття 

вини, депресія супроводжують кризу. 

У випадку, коли особа наприкінці дослідження не задоволена емоційною 

насиченістю життя, на рівні психологічних та поведінкових проявів 

відмічаються спустошеність, високий рівень тривоги, захисна поведінка. 

Відзначаються ажитація, емоційна нестабільність, коливання настрою від 

ейфорійного до депресивного. Характерні вегетативні та соматичні розлади. 

Подібні психологічні стани можуть призвести до негативних наслідків. В 

такій ситуації, крім заповнення внутрішнього екзістенційного вакууму 

алкоголем, існує високий ризик суїцидальної поведінки, самодеструктивних дій, 

а інколи – і деструктивних дій, спрямованих на оточуючих. Тому дуже важливо, 

щоб згадані стани особа переживала під наглядом і при підтримці фахівців. В 

такому разі задоволеність процесом життя на кінець реабілітаційного періоду є 

закономірним результатом професійної допомоги особі, що абілітується. 

 

3.2. Трансформація смислових конструктів комбатантів в процесі 

формувального впливу 

Зазначимо, що поняття «конструкт» ми вживаємо у розумінні Келлі, який 

вважає його самостійним смисловим утворенням – способом диференціації 

об’єктів [94, с. 176]. Це особливий суб’єктивний засіб, сконструйований самою 
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людиною для конструювання (сприйняття та розуміння) навколишньої 

дійсності.   

Смисловий конструкт представляє собою категоріальну шкалу, що 

характеризується індивідуальною специфічністю, стійкістю. Ця шкала 

представлена у психіці на рівні глибинних структур образу світу. 

Знання про характер та інтенсивність динаміки цих смислових утворень 

протягом дослідження допоможе обґрунтувати або ж спростувати припущення 

про пріоритетну роль смислових структур особистості комбатантів.    

У дисертаційній роботі досліджувались наступні смислові конструкти:  

1. Співчутливий – безжалісний. 

2. Уважний до почуттів інших – неуважний. 

3. Щирий – нещирий. 

4. Ясно мислячий – мислення підкорене миттєвим потягам. 

5. Відвертий – скритний. 

6. Упереджений – терпимий. 

7. Відповідальний – безвідповідальний. 

8. Врівноважений – нервовий. 

9. Чесний із самим собою – обманюю себе. 

10. Готовий змінюватись – вважаю за краще ходити проторованим шляхом. 

11. Відкрито виражаю почуття – придушую почуття. 

12. Добрий – недобрий. 

13. Впевнений – невпевнений. 

14. Надійний – ненадійний. 

15. Вважаю, що маю право висловлювати думку незалежно від її наслідків 

– вважаю, що не маю права. 

16. Прагну зрозуміти інших – центрований на собі. 

17. Вважаю, що світ – безпечне місце – вважаю, що світ живе за законом 

джунглів. 

18. Думати легко – думати важко. 

19. Розуміють мене – вважають, що я – дурень. 

20. Легко спілкуватись – спілкуватись важче. 
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Для вивчення трансформації цих смислових конструктів ми 

проаналізували отримані результати за допомогою техніки репертуарних 

решіток. Аналіз проводився підрахуванням медіан показників рангів смислових 

конструктів загалом за вибіркою, за етапами дослідження і зокрема за групами.  

З метою аналізу найважливіших для досліджуваних смислових 

конструктів ми підрахували медіани значень рангів конструктів для 

експериментальної групи. В табл. 3.2 наведено порядкові номери смислових 

конструктів визначені за медіанами значень рангів експериментальної групи 

загалом за вибіркою та за кожний констатувальний етап експерименту. 

Нагадаємо, що низькі ранги конструктів при дослідженні за допомогою 

решітки опору змінам відображають установку на опір змінам зі сторони цих 

конструктів. Тобто, чим нижчий ранг конструкта (20, 19, 18 і т.д.), тим більше 

він буде чинити опір змінам, чим вищий (1, 2, 3 і т.д.), тим простіше можна його 

змінювати. 

Усі вищезазначені смислові конструкти мають важливе значення, але 

основну увагу ми приділяємо першим п’яти (1, 2, 3, 4, 5) та останнім п’яти (16, 

17, 18, 19, 20) позиціям, які для досліджуваних є менш важливими щодо опору 

змін та найважливішими щодо змін. Так, менше всього опір змінам на першому 

етапі дослідження є у наступних рангів смислових конструктів:  

1. Вважаю, що світ – безпечне місце – вважаю, що світ живе за законом 

джунглів. 

2. Думати легко – думати важко. 

3. Легко спілкуватись – спілкуватись важче. 

4. Співчутливий – безжалісний. 

5. Уважний до почуттів інших – неуважний. 

Найбільший опір змінам виражають наступні ранги смислових 

конструктів:  

16. Надійний – ненадійний. 

17. Добрий – недобрий. 

18. Чесний із самим собою – обманюю себе. 

19. Відвертий – скритний  
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Таблиця 3.2  

Місця конструктів експериментальної групи загалом, та за кожний 

констатувальний етап дослідження 
 

 
Місце 

конструкта 

Номер конструкта 

Загалом за 
вибіркою 

Констатувальний 
етап 

експерименту 
першого порядку 

Констатувальний 
етап 

експерименту 
другого порядку 

Констатувальний
етап 

експерименту 
третього порядку 

1 1 4 1 1 

2 2 5 3 2 

3 3  7 2 3 

4 18 6 18 20 

5 9 19 9 10 

6 10 11 11 9 

7 20 20 19 13 

8 17 7 16 19 

9 7 18 7 7 

10 4 9 5 4 

11 8 10 8 8 

12 11 17 10 11 

13 19 8 20 18 

14 6 16 6 6 

15 5 15 4 5 

16 13 13 12 14 

17 14 1 14 16 

18 16 2 15 17 

19 12 12 13 12 

20 15 3 17 15 

Примітка: назви смислових конструктів, які відповідають порядковим номерам наведені вище. 
 

20. Відповідальний – безвідповідальний. 

Оскільки досліджувані обирали лівий полюс, можна зробити висновок, що 

на початку дослідження для них важливо бути надійними, добрими, чесними із 

самим собою, відвертими, а також відповідальними. В той же час менш 
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важливими для досліджуваних бути співчутливими та уважними до почуттів 

інших. Також важливо звернути увагу, що найменший опір змінам є у 

полярностях «вважаю, що світ – безпечне місце», «думати легко», та 

«спілкуватись легко», що вказує на сприйняття комбатантами світу ворожим, в 

якому важко думати та спілкуватись із оточенням.  

Вважаємо, що такий вибір конструктів, які мають найменший опір змінам, 

може бути взаємопов’язаний із проблемами, які виникають після участі у 

бойових діях та втратою сенсу. Адже участь у війні змушує людину сприймати 

навколишній світ, як ворожий, що потім може переноситись і на мирне життя.  

Як зазначає І. Малкина-Пих: «Людина із досвідом війни не потрібна суспільству. 

Війна і її учасники непопулярні. Між тими, хто був на війні, і тими, хто не був, 

відсутнє взаєморозуміння. Таким чином суспільство формує комплекс провини 

у ветеранів. Зіткнення із цими, вже вторинними по відношенню до 

екстремального досвіду, отриманого на війні, стресорами досить часто 

призводило до погіршення стану ветеранів. Це вказує на величезну роль 

соціальних факторів як допомоги щодо подолання травматичних стресових 

станів, так і в формуванні ПТСР в разі, коли підтримка і розуміння оточуючих 

відсутні» [60, 61]. Така категорія комбатантів відрізняється високим рівнем 

захисної поведінки, яка є серйозним бар’єром для усвідомлення існуючої 

проблеми адаптації. 

Низький опір змінам смислових конструктів «вважаю, що світ безпечне 

місце» та «спілкуватись легко» пов’язаний між собою та вказує на сприйняття 

світу ворожим, адже світ – це також навколишнє соціальне середовище, в якому 

комбатанти із проблемами адаптації почувають себе відчуженими. Дистанцію у 

спілкуванні створює досвід війни, який є у комбатантів та якого немає в тих 

людей, які на війні не були. Це можуть бути близькі, рідні, діти. Оточення, яке 

не пов’язане із війною. Тому коло спілкування та порозуміння звужується до 

«братів по зброї». Таким чином звужується загальна участь у житті.  

Вважаємо, що низький опір змінам смислового конструкту «думати легко» 

пов’язаний із проблемами віднайдення сенсу в тих обставинах, в які потрапили 

досліджувані. Адже складність у віднайденні відповідей на важливі питання, які 
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стосуються сенсу впливає на відчуття «легкості думок». Наприклад, одним із 

симптомів ПТСР є флешбеки, а саме, застрягання на одній думці чи образі 

минулого. Тобто перед людиною стоїть певна невирішена задача, яку вона 

прагне вирішити або її зрозуміти чому і для чого відбулась подія, яка не дає 

спокою та постійно повторюється у думках. Для вирішення проблеми важливо 

поставити питання: «Чому вони мене не відпускають, що залишилося не 

завершеним, незрозумілим?». 

Не дивно, чому саме смислові конструкти «вважаю, що світ – безпечне 

місце – вважаю, що світ живе за законом джунглів», «думати легко – думати 

важко»,  «легко спілкуватись – спілкуватись важче» стоять на першому місці у 

комбатантів експериментальної групи та мають найнижчий опір змінам. Ми 

бачимо в цих перших трьох смислових конструктах потребу та бажання 

комбатантів до змін.  

На констатувальному етапі експерименту другого порядку у 

експериментальній групі із перших п’яти смислових конструктів, де був менше 

всього опір змінам, такі смислові конструкти, як «співчутливий – безжалісний» 

та «уважний до почуттів інших – неуважний» значущих зсувів не мали. 

Значущі зсуви значень у порядку рангового зменшення відбулись у 

перших трьох смислових конструктах, а саме «вважаю, що світ – безпечне місце 

– вважаю, що світ живе за законом джунглів», «думати легко – думати важко», 

«легко спілкуватись – спілкуватись важче». Так, смисловий конструкт «вважаю, 

що світ – безпечне місце – вважаю, що світ живе за законом джунглів», який 

перебував на першому ранзі, зсунувся на чотирнадцятий. Смисловий конструкт 

«думати легко – думати важко», який перебував на другому ранзі, зсунувся на 

п’ятнадцятий. Смисловий конструкт «легко спілкуватись – спілкуватись важче», 

який перебував на третьому ранзі, зсунувся на сімнадцятий. Ранг 

вищезазначених смислових конструктів значуще зменшився, а отже обраний 

ними полюс, став більш значимий для комбатантів, що вказує на зменшення 

значущості уявлення про необхідність захисту від загрозливого соціального 

оточення, важливості легкості у спілкування та у мисленні. 
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Також значущі зсуви значень у порядку зменшення на констатувальному 

етапі експерименту другого порядку відбулись в таких смислових конструктах, 

як «ясно мислячий – мислення підкорене миттєвим потягам», «врівноважений – 

нервовий», «впевнений – невпевнений». Так, смисловий конструкт «ясно 

мислячий – мислення підкорене миттєвим потягам», який на початку 

дослідження перебував на шостому ранзі, зсунувся на вісімнадцятий. Смисловий 

конструкт «врівноважений – нервовий», який на початку дослідження перебував 

на сьомому ранзі, зсунувся на шістнадцятий. Смисловий конструкт «впевнений 

– невпевнений», який на початку дослідження перебував на восьмому ранзі, 

зсунувся на двадцятий. Отже ці смислові конструкти стали більш значимими для 

комбатантів. Можемо засвідчити, що на констатувальному етапі експерименту 

другого порядку для комбатантів стало важливим бути впевненим, ясно 

мислячим та врівноваженим.  

Зі смислових конструктів, які мали на початку дослідження найбільший 

опір змінам, значущі зсуви у порядку збільшення відбулись у конструктах 

«надійний – ненадійний», «чесний із самим собою – обманюю себе», «відвертий 

– скритний». Так, ранг смислового конструкту «надійний – ненадійний», який на 

початку дослідження посідав на шістнадцятому місці, на констатувальному етапі 

експерименту другого порядку зсунувся на шосту позицію. Смисловий 

конструкт «чесний із самим собою – обманюю себе», який на початку 

дослідження посідав на вісімнадцятому місці, зсунувся на сьому позицію. Ранг 

смислового конструкту «відвертий – скритний», який на початку дослідження 

посідав на дев’ятнадцятому місці, зсунувся на дев’яте. Ранг вищезазначених 

смислових конструктів збільшився, а отже вони стали менш значимими для 

комбатантів.  

В таких смислових конструктах, як «добрий – недобрий», «відповідальний 

– безвідповідальний», які на початку дослідження також мали найбільший опір 

змінам, значущих зсувів не спостерігається. Отже для комбатантів залишилось 

важливим бути надійним, добрим та відповідальним і менш значимим стали такі 

якості, як відвертість, та чесність із самим собою.  
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Також значущі зсуви значень у порядку збільшення відбулись у 

смисловому конструкті «вважаю, що маю право висловлювати думку незалежно 

від її наслідків – вважаю, що не маю права». Отже, цей конструкт став менш 

значимий для комбатантів.  

На констатувальному етапі експерименту третього порядку у 

експериментальній групі значних змін серед конструктів, які набували більшого 

значення, не спостерігається. Смисловий конструкт «вважаю, що світ – безпечне 

місце – вважаю, що світ живе за законом джунглів», який на констатувальному 

етапі експерименту другого порядку посідав на чотирнадцятому ранзі, на 

констатувальному етапі експерименту третього порядку зсунувся на 

шістнадцятий. Смисловий конструкт «думати легко – думати важко», який на 

констатувальному етапі експерименту другого порядку посідав на 

п’ятнадцятому ранзі, зсунувся на сімнадцятий. Смисловий конструкт «легко 

спілкуватись – спілкуватись важче», який на констатувальному етапі 

експерименту другого порядку посідав на сімнадцятому ранзі, зсунувся на 

п’ятнадцятий ранг.  

Також значущих змін не спостегірається у смислових конструктах, які на 

початку дослідження мали невеликий опір змінам, але наприкінці дослідження 

стали важливими для комбатантів. Так, смисловий конструкт «ясно мислячий – 

мислення підкорене миттєвим потягам» на констатувальному етапі 

експерименту другого порядку посідав на вісімнадцятому ранзі, на третьому 

етапі дослідження зсунувся на двадцятий ранг. Смисловий конструкт 

«врівноважений – нервовий», який на констатувальному етапі експерименту 

другого порядку посідав на шістнадцятому ранзі, зсунувся на дев’ятнадцятий. 

Смисловий конструкт «впевнений – невпевнений», який на констатувальному 

етапі експерименту другого порядку посідав на двадцятому ранзі, на 

констатувальному етапі експерименту третього порядку змістився на 

вісімнадцятий.  

Отже, вищезазначені смислові конструкти утвердились для комбатантів. 

Можемо засвідчити, що на констатувальному етапі експерименту третього 

порядку для комбатантів залишилось важливим бути впевненими, ясно 
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мислячими, врівноваженими. Можна сказати, що ці смислові конструкти стали 

більш значимими для  комбатантів. Так, на констатувальному етапі 

експерименту третього порядку для комбатантів стало важливим бути 

впевненим, ясно мислячим та врівноваженим. Також для комбатантів 

зменшилась значущість уявлення про необхідність захисту від загрозливого 

соціального оточення, стало важливим легкість у спілкуванні та у мисленні. 

На констатувальному етапі експерименту третього порядку у 

експериментальній групі значущих змін серед конструктів, які набували меншої 

значущості, не спостегірається. Смисловий конструкт «відвертий – скритний», 

який на констатувальному етапі експерименту другого порядку посідав на 

дев’ятому ранзі, на третьому етапі зсунувся на десятий. Смисловий конструкт 

«чесний із самим собою – обманюю себе», який на другому констатувальному 

етапі експерименту посідав на сьомому ранзі, на третьому етапі увередився на 

сьомому ранзі. Смисловий конструкт «надійний – ненадійний», який на другому 

констатувальному етапі експерименту посідав на шостому ранзі, на третьому 

етапі утвердився на шостому ранзі.  

Також значущих змін не спостегірається у смисловому конструкті, який на 

початку дослідження мав великий опір змінам, але наприкінці дослідження став 

менш важливими для комбатантів. Так, смисловий конструкт «вважаю, що маю 

право висловлювати думку незалежно від її наслідків – вважаю, що не маю 

права», який на констатувальному етапі експерименту другого порядку посідав 

на четвертому ранзі, на третьому етапі зсунувся на п’ятий ранг. 

В таких смислових конструктах, як «добрий – недобрий», «відповідальний 

– безвідповідальний», які на початку дослідження також мали найбільший опір 

змінам, відбулись незначні зміни у набутті меншої значущості. Ці конструкти 

змістились у середину таблиці, що вказує на те, що вони залишились також 

важливими для комбатантів, але не такими, як на початку дослідження.  

Ранг вищезазначених смислових конструктів збільшився, а отже стали 

менш значущими такі якості, як відвертість, чесність із самим собою, надійність 

та розуміння відсутності права висловлювати думку незалежно від її наслідків. 

Якщо на початку дослідження вищевказані конструкти виражали опір змінам та 
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були важливими для комбатантів, то на останньому етапі дослідження ці 

конструкти стали менш значущими для них. Це вказує на набуття важливих 

психологічних якостей, після чого потреба в опорі змінам зменшується, так як 

після набуття якостей потреба у їх захищеності зникає. 

Вважаємо, що зміни щодо значущьості смислового конструкту «думали 

легко» відбулись під впливом психологічного консультування діалектичних 

стратегій психологічного впливу. Так, тяжкість думок зникає тоді, коли людині 

стає зрозумілий сенс цих думок і вихід із тої задачі, яку людина хоче вирішити 

цими думками. Нав’язливі думки тримаються бо вони недодумані. Тому 

психологічне консультування за допомогою діалектичних стратегій 

психологічного впливу було спрямовано на віднайдення тих смислів, які 

позбавляють від важкості думок. Саме тому полярність «думати легко – думати 

важко» із першого місця перейшла на чотирнадцяте, тобто важливість 

смислового конструкту значуще зросла. 

В процесі спілкування з комбатантами, було виявлено, що в основному 

тяжкість думок є результатом флешбеків, які бентежили комбатантів після 

бойових дій. Флешбеки з’являлись у вигляді образів, які були зафіксовані на 

війні. 

В процесі психологічного консультування за допомогою діалектичних 

стратегій психологічного впливу одним з головних завдань було посилення 

особистості комбатанта, шляхом виявлення конструктивного та надихаючого 

сенсу. Головним прийомом віднайдення нової терапевтичної ідеї був синтез 

діалектичних протилежностей проблеми. У випадку важкості думок, образ, який 

не давав спокою, фіксувався на певному факті (відірвані частини тіл друзів, 

погляд побратима перед загибеллю, запах трупного тіла і т.д.). Ми 

користувались пентадною логікою «абсолютної діалектики» О. Лосєва (яку 

описували у розділі ІІ). Вона є головним інструментом методу психологічного 

консультування та психотерапії діаналіз. Факт – є четвертим моментом пентади. 

Згідно з О. Лосєвим, реальність – це синтез факту та смислу, тобто все, що нас 

оточує є факт, і в кожному факті є свій смисл [53]. Якщо мислити тільки в 

четвертому моменті, то ми потрапимо в світ матеріалізму, де є тільки факти, в 
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яких немає смислу. Тому мислити тільки фактами людська свідомість не може, 

так як потрапляє у світ матеріальних цінностей, речей, які не мають ніякого 

сенсу. Тому в ході консультації головним діалектичним інструментом було 

перехід із четвертого моменту пентади у п’ятий – «міф». П’ятий момент є 

протилежність четвертому, в якому виражається смисл факту. Міф – те, що 

ніколи не стає і тільки перебуває у свої потенції, як задум або символ. В міфі 

ситуація має можливість знайти своє осмислення та розуміння [24, с. 410].  

Вважаємо, що зміни щодо значущості смислових конструктів «вважаю, що 

світ – безпечне», «легко спілкуватись» та «впевнений» відбулось під впливом 

психологічного консультування діалектичних стратегій психологічного впливу. 

Людина пов’язана із іншими людьми. Ці зв’язки можуть бути слабкими 

або тісними, їх може бути багато або мало. Завданням психологічного 

консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу 

було залучення людини в будівництво якісного соціального середовища та 

поліпшення соціальних зв’язків. В. Зав’ялов в методі психологічного 

консультування та психотерапії діаналіз назвав таке розширення соціальних 

зв’язків принципом дивергенції, яким ми користувались при психологічному 

консультуванні комбатантів [23, с. 465].Згідно з В. Зав’яловим, дивергенція – 

загальне визначення розширення зв’язків, смислове розширення життя людини 

загалом. Дивергенція протилежна конвергенції – звуження всіх зв’язків до 

одного, єдиного. На міжособистісному рівні конвергенція проявляється в 

концентрації на одному (наприклад, коли людина закохується), а також самоті, 

замкнутості, спілкуванні із самим собою, тобто із уявним іншим [24, с. 466]. У 

комбатантів – це звуження спілкування та порозуміння із іншими комбатантами, 

які пережили однаковий досвід війни.  

Конвергенція та дивергенція діалектично пов’язані один із одним: 

- розширення (дивергенція) без звуження (конвергенції) призводить до 

«розсіювання» свідомості і безладного хаотичного життєвого стилю; 

- переважання конвергенції веде до надцінного ставлення до чого-небудь, 

до параної, як замкнутої на собі системі смислів; 
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- конвергентні наслідки передбачувані, оскільки ведуть до одного (як всі 

річки течуть до великої ріки, яка впадає в море). Дивергентні наслідки (як гілки 

із дерева, які розходяться) непередбачувані, отже, їх неможливо контролювати; 

- поведінка здорової людини, яка розвивається менш передбачувана, ніж 

поведінка людини з неврозом або патологією характеру.  

- здоров’я як процес спонтанності життя є непередбачуваність 

послідовності досвіду. Легше сказати, чого не треба робити, щоб зберегти 

здоров'я, ніж дати позитивні настанови «шляху до здоров’я» через 

непередбачуваність розширення участі в житті.  

Отримані результати дають змогу зробити висновок про динамічніші і 

суттєвіші зміни смислових конструктів у комбатантів експериментальної групи, 

які відображені на рисунку 3.8. 

 
Рис. 3.8 – Основні зміни смислових конструктів у комбатантів 

експериментальної групи 
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Вважаю, що маю право висловлювати думку незалежно від її наслідків – вважаю, що не маю права.

Думати легко – думати важко.

Легко спілкуватись – спілкуватись важче.

Ясно мислячий – мислення підкорене миттєвим потягам.

Нервовий – врівноважений.

Впевнений – невпевнений.

Відвертий – скритний.

Чесний з самим собою – обманюю себе.

Надійний – ненадійний.

Вважаю, що маю право висловлювати думку незалежно від її наслідків – вважаю, що не маю права.
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По закінченню дослідження у експериментальній групі значущі зміни 

рангів спостерігаються у 10 конструктах за полюсами: 

- вважаю, що світ живе за законом джунглів – у напрямі зменшення; 

- думати важко – у напрямі зменшення; 

- спілкуватись важче – у напрямі зменшення; 

- ясно мислячий – у напрямі зменшення; 

- врівноважений – у напрямі зменшення; 

- впевнений – у напрямі зменшення; 

- відвертий – у напрямі збільшення; 

- чесний із самим собою – у напрямі збільшення; 

- надійний – у напрямі збільшення; 

- вважаю, що маю право висловлювати думку незалежно від її наслідків – 

у напрямі збільшення.  

Таким чином, для досліджуваних експериментальної групи на останньому 

етапі дослідження більшої значущості набули впевненість, врівноваженість, ясне 

мислення. Також для комбатантів зменшилась значущість уявлення про 

необхідність захисту від загрозливого соціального оточення, стало важливим 

легкість у спілкуванні та у мисленні. 

Меншої значущості набули: відвертість, чесність із самим собою, 

надійність, позиція щодо права висловлювати думку незалежно від її наслідків. 

Якщо на початку дослідження комбатантам вищевказані конструкти виражали 

опір змінам та були важливими, то на останньому етапі дослідження ці 

конструкти стали менш значущими для них. Це вказує на набуття важливих 

психологічних якостей, після чого потреба в опорі змінам зменшується, так як 

після набуття якостей потреба у їх захищеності зникає.   

В табл. 3.3 наведено порядкові номери смислових конструктів визначені за 

медіанами значень рангів контрольної групи загалом за вибіркою, та за кожний 

етап дослідження.  
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Таблиця 3.3   

Місця конструктів контрольної групи загалом, та за кожний 

констатувальний етап дослідження 
 
 

Місце 
конструкта 

Номер конструкта 

Загалом за 
вибіркою 

Констатувальний 
етап експерименту 
першого порядку 

Констатувальний 
етап експерименту 
другого порядку 

Констатувальний 
етап експерименту 
третього порядку 

1 8 7 10 8 

2 6 6 4 6 

3 7 10 7 7 

4 5 4 6 5 

5 4 5 5 3 

6 14 11 14 17 

7 20 19 19 20 

8 18 18 20 17 

9 19 20 18 18 

10 9 9 8 9 

11 15 13 15 15 

12 13 16 13 11 

13 12 15 12 12 

14 16 17 16 14 

15 11 14 11 10 

16 10 8 8 13 

17 3 1 3 4 

18 1 2 1 1 

19 17 12 17 19 

20 2 3 2 2 

Примітка: назви смислових конструктів, які відповідають порядковим номерам наведені вище. 
 

Усі вищезазначені смислові конструкти мають важливу значущість, але 

основну увагу ми приділяємо першим п’яти (1, 2, 3, 4, 5) та останнім п’яти (16, 

17, 18, 19, 20) позиціям, які для досліджуваних є найважливішими щодо опору 

змінам та  менш важливими щодо змін. Так, менше всього опір змінам на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку у контрольній групі у 

наступних рангів смислових конструктів:  
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1. Вважаю, що світ – безпечне місце – вважаю, що світ живе за законом 

джунглів. 

2. Думати легко – думати важко. 

3. Легко спілкуватись – спілкуватись важче. 

4. Ясно мислячий – мислення підкорене миттєвим потягам.  

5. Відвертий – скритний.  

Найбільший опір змінам виражають наступні ранги смислових 

конструктів:  

16. Добрий – недобрий.  

17. Надійний – ненадійний.  

18. Врівноважений – нервовий.  

19. Відповідальний – безвідповідальний. 

20. Чесний із самим собою – обманюю себе. 

Порівняння вибору смислових конструктів, які мають найбільший опір 

змінам на констатувальному етапі експерименту першого порядку між 

експериментальною та контрольною групою відображено в таблиці 3.4.  
 

Таблиця 3.4 

Порівняння результатів вибору смислових конструктів, які мають 

найбільший опір змінам між експериментальною та контрольною групою 

на констатувальному етапі експерименту першого порядку 
 

Назва конструкта 
Місце конструкта. 
Експериментальна 

група 

Місце конструкта. 
Контрольна група 

Добрий – недобрий.  17 16 

Надійний – ненадійний.  16 17 

Врівноважений – нервовий.  7 18 

Відповідальний – безвідповідальний. 20 19 

Чесний із самим собою – обманюю 
себе. 

18 20 

Відвертий – скритний. 19 5 
 

Як бачимо, майже всі смислові конструкти обрані експериментальною та 

контрольною групами не мають істотної різниці, окрім смислового конструкта  
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 «врівноважений – нервовий» та «відвертий – скритний». Так, для комбатантів 

контрольної групи менш важливо бути відвертими та врівноваженими, а для 

комбатантів експериментальної групи ці смислові конструкти є більш 

важливими. Отже комбатанти контрольної групи більш замкнуті та 

врівноважені, ніж комбатанти експериментальної групи.  

Оскільки досліджувані контрольної групи обирали лівий полюс можна 

зробити висновок, що на початку дослідження для них важливо бути добрими, 

надійними, врівноваженими, чесними із самим собою та відвертими.  

Порівняння вибору смислових конструктів, які мають найменший опір 

змінам на констатувальному етапі експерименту першого порядку між 

експериментальною та контрольною групою відображено в таблиці 3.5. 
 

Таблиця 3.5  

Порівняння результатів вибору смислових конструктів, які мають 

найменший опір змінам між експериментальною та контрольною групою 

на етапі констатувального експерименту першого порядку 
 

Назва конструкта 
Місце конструкта. 
Експериментальна 

група 

Місце конструкта. 
Контрольна група 

Вважаю, що світ – безпечне місце – 
вважаю, що світ живе за законом 
джунглів. 

1 1 

Думати легко – думати важко. 2 2 

Легко спілкуватись – спілкуватись 
важче. 

3 3 

Ясно мислячий – мислення підкорене 
миттєвим потягам.  

6 4 

Відвертий – скритний.  19 5 

Співчутливий – безжалісний. 4 7 

Уважний до почуттів інших – 
неуважний. 

5 6 

 

Як бачимо, майже всі смислові конструкти обрані експериментальною та 

контрольною групами не мають істотної різниці, окрім смислового конструкта 

«відвертий – скритний». Так, для комбатантів контрольної групи менш 

важливим бути відвертим, а для комбатантів експериментальної групи цей 
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смисловий конструкт є важливим. Отже досліджувані контрольної групи більш 

замкнуті, ніж досліджувані експериментальної групи.  

В той же час менш важливо для всіх досліджуваних бути ясно мислячими. 

Також важливо звернути увагу, що найменший опір змінам є у полярностях 

«вважаю, що світ – безпечне місце», «думати легко» та «спілкуватись легко», що 

вказує на сприйняття комбатантами світу ворожим, в якому важко думати та 

спілкуватись із оточенням.  

На констатувальному етапі експерименту другого порядку у контрольній 

групі із периш п’яти смислових конструктів, де був менше всього опір змінам, 

значущих зсувів не спостегірається. Так, смисловий конструкт «вважаю, що 

світ – безпечне місце – вважаю, що світ живе за законом джунглів», який посідав 

на першому ранзі, зсунувся на третій. Смисловий конструкт «думати легко – 

думати важко», який посідав на другому ранзі, зсунувся на перший. Смисловий 

конструкт «легко спілкуватись – спілкуватись важче», який посідав на третьому 

ранзі, зсунувся на другий. Смисловий конструкт «ясно мислячий – мислення 

підкорене миттєвим потягам», який посідав на четвертому ранзі, зсунувся на 

шостий. Змін не спостегірається у смисловому конструкті «відвертий – 

скритний», який залишився на п’ятій позиції.  

Відсутність значущих змін серед смислових конструктів, які мають 

найменший опір змінам вказує на те, що для комбатантів залишилось уявлення 

світу, як небезпечного та загрозливого, що має зв’язок зі скритністю, важкістю 

спілкування та важкістю думок, як захисного механізму.  

Також значущих зсувів не спостегірається iз п’ятьма останніми 

смисловими конструктами, де був більший всього опір змінам. Так, смисловий 

конструкт «чесний із самим собою – обманюю себе», який посідав на двадцятому 

ранзі, зсунувся на вісімнадцятий. Смисловий конструкт «врівноважений – 

нервовий», який посідав на вісімнадцятому ранзі, зсунувся на двадцятий. 

Смисловий конструкт «надійний – ненадійний», який посідав на сімнадцятому 

ранзі, зсунувся на шістнадцятий. Смисловий конструкт «добрий – недобрий», 

який посідав на шістнадцятому ранзі, зсунувся на тринадцятий. Змін не 
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спостегірається у смисловому конструкті «відповідальний – безвідповідальний», 

який залишився на дев’ятнадцятій позиції. 

У порядку зменшення зсунувся смисловий конструкт «розуміють мене – 

вважають, що я дурень», який на констатувальному етапі експерименту другого 

порядку посідав на сімнадцятому ранзі, на третьому етапі зсунувся на 

дев’ятнадцятий. Це означає, що для комбатантів контрольної групи стало більш 

важливим розуміння їх оточенням. 

Відсутність значущих змін серед більшості смислових конструктів, які 

мали найменший опір змінам вказує на те, що для комбатантів контрольної групи 

залишилось важливим бути надійними, врівноваженими, чесними із самим 

собою та відвертими. 

На констатувальному етапі експерименту третього порядку у контрольній 

групи із перших п’яти смислових конструктів, де був менше всього опір змінам, 

значущих зсувів також не спостегірається. Так, смисловий конструкт «вважаю, 

що світ – безпечне місце – вважаю, що світ живе за законом джунглів», який на 

констатувальному етапі експерименту другого порядку посідав на третьому 

ранзі, на третьому етапі зсунувся на четвертий ранг. Смисловий конструкт 

«думати легко – думати важко», який на констатувальному етапі експерименту 

другого порядку посідав на першому ранзі, на третьому етапі утвердився на 

першій позиції. Смисловий конструкт «легко спілкуватись – спілкуватись 

важче», який на констатувальному етапі експерименту другого порядку посідав 

на другому ранзі, на третьому етапі дослідження утвердився на першій позиції. 

Смисловий конструкт «ясно мислячий – мислення підкорене миттєвим потягам», 

який на констатувальному етапі експерименту другого порядку посідав на 

четвертому ранзі, на третьому етапі дослідження зсунувся на п’ятий. Смисловий 

конструкт «відвертий – скритний», який на констатувальному етапі 

експерименту другого порядку посідав на п’ятому ранзі, на третьому етапі 

зсунувся на третій ранг.  

Відсутність значущих змін серед більшості смислових конструктів, які 

мають найменший опір змінам вказує на те, що для комбатантів залишилось 



140 
 
уявлення світу, як небезпечного та загрозливого, що має зв’язок зі скритністю, 

важкістю спілкування та важкістю думок, як захисного механізму.  

Також значущих зсувів не спостегірається із п’ятьма останніми 

смисловими конструктами, де був більший всього опір змінам. Так, смисловий 

конструкт «чесний із самим собою – обманюю себе», який на констатувальному 

етапі експерименту другого порядку посідав на вісімнадцятому ранзі, на 

третьому етапі утвердився на цій позиції. Смисловий конструкт 

«врівноважений – нервовий», який на констатувальному етапі експерименту 

другого порядку посідав на дев’ятнадцятому ранзі, на третьому етапі зсунувся 

на двадцятий. Смисловий конструкт «надійний – ненадійний», який на 

констатувальному етапі експерименту другого порядку посідав на 

шістнадцятому ранзі, зсунувся на чотирнадцятий. Смисловий конструкт 

«відповідальний – безвідповідальний», який на констатувальному етапі 

експерименту другого порядку посідав на дев’ятнадцятому ранг, зсунувся на 

двадцяту позицію.  

Також у порядку збільшення зсунувся смисловий конструкт «добрий – 

недобрий», який на констатувальному етапі експерименту другого порядку 

посідав на тринадцятому ранзі, на третьому етапі дослідження зсунувся на 

одинадцятий. Це вказує на те, що для комбатантів контрольної групи стало менш 

важливим бути добрими. У порядку зменшення зсунувся смисловий конструкт 

«розуміють мене – вважають, що я дурень», який на констатувальному етапі 

експерименту другого порядку посідав на сімнадцятому ранг, на третьому етапі 

зсунувся на дев’ятнадцятий, що означає, що комбатантам контрольної групи 

стало важливим розуміння їх оточенням. 

Відсутність значущих змін серед більшості смислових конструктів, які 

мають найменший опір змінам вказує на те, що для комбатантів контрольної 

групи залишилось важливим бути надійними, врівноваженими, чесними із 

самим собою та відвертими. 

Отримані результати дають змогу зробити висновок про те, що зміни у 

смислових конструктах комбатантів контрольної групи майже не 

спостерігаються. На останньому етапі дослідження у контрольній групі важливі 
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зміни рангів спостерігається у двох конструктах за полюсами, які відображені на 

рисунку 3.9. 

 
Рис. 3.9 – Основні зміни смислових конструктів у комбатантів контрольної групи 

 

На останньому етапі дослідження у контрольній групі основні зміни рангів 

спостерігаються у двох конструктах за полюсами: 

- вважаю, що світ живе за законом джунглів – у напрямі збільшення; 

- розуміють мене – у напрямі збільшення.  

Це вказує на незначне зменшення значущості уявлення комбатантами 

контрольної групи про необхідність захисту від загрозливого соціального 

оточення. Також для них стало більш важливим розуміння їх оточенням. Це дає 

змогу зробити висновок, що смислові установки хоч і не кардинально, але все-

таки змінились. У комбатантів контрольної групи відбуваються процеси 

адаптації та віднайдення смисложиттєвих зв’язків між минулими подіями, 

теперішнім та майбутнім. 

Ми вважаємо, що виявлені у досліджуваних контрольної групи смислові 

диспозиції відображають формування незалежної особистісної позиції. Як 
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відомо, процес особистісних змін не часто буває гармонійним, і не завжди особа, 

яка змінюється, зразу знаходить ту «золоту середину» у стосунках із 

оточуючими, яка цю гармонію віддзеркалює. 

 

3.3. Ідентифікація змін провідних потреб, типових для особистості 

комбатантів 

Для дослідження психологічної характеристики та провідних потреб, 

типових для особистості комбатантів, ми скористались методом колірних 

виборів. У нашому випадку мова йде про потреби, які виявляють основні 

кольори: потребу в задоволенні і прихильності; потребу у самоствердженні; 

потребу в досягненні, володінні, владі; потребу в соціальній активності, 

емоційному залученні. При інтерпретації результатів ми орієнтувались більшою 

мірою на першу, другу та сьому і восьму позиції, оскільки мали намір отримати 

інформацію про основний спосіб дії та мету, до якої прагне досліджуваний, а 

також його пригнічені потреби. Ми підрахували частоти появи кожного із 

кольорів на кожній із 8 позицій.  

Найбільші частоти появи кольорів на позиціях колірного ряду 

экспериментальної групи відображено в табл. 3.6.  
 

Таблиця 3.6 

Частоти появи кольорів на позиціях колірного ряду у комбатантів 

експериментальної групи (у %) 
Колір Констатувальний етап 

експерименту першого 
порядку 

Констатувальний етап 
експерименту другого 

порядку 

Констатувальний етап 
експерименту третього 

порядку 
частота позиція частота позиція частота позиція 

1 26,4 
19,7 

5 
1 

45,4 
32,4 

3 
5 

26,4 
22,7 

5 
2 

2 30,9 
28,3 

3 
1 

55,1 1 23,9 
22,7 

2 
1 

3 32,8 4 49,3 5 24,9 4 
4 31,8 1 24,6 

58,2 
1 
2 

32,1 1 

5 36,2 2 53,8 4 28,2 
23,5 

3 
2 

6 31,9 7 54,2 6 27,9 7 
7 36,2 8 36,7 8 33,4 8 
0 32,3 5 38,2 7 24,6 6 
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На констатувальному етапі експерименту першого порядку 

експериментальною групою найчастіше обирались такі кольори: 

- на першій позиції – жовтий;  

- на другій позиції – фіолетовий; 

- на третій позиції – зелений; 

- на четвертій позиції – червоний; 

- на п’ятій позиції – синій; 

- на шостій позиції – сірий; 

- на сьомій позиції – коричневий; 

- на восьмій позиції – чорний. 

Керуючись частотами появи кольорів, можемо отримати типовий ряд 

кольорів. Він виявився таким:  

(4 5) (2 3) (1 0) (6 7) 

Зазначимо, що реальних колірних рядів може бути описано набагато 

більше, але у межах нашого дослідження ми не ставили за мету глибокий аналіз 

результатів, отриманих за допомогою колірного тесту, ці результати носять 

допоміжний характер. Тому ми обмежилися інтерпретацією найбільш типового 

колірного ряду. 

Характеристиками такого ряду кольорів є нестійка позиція, підвищена 

емотивність, залежність від впливів середовища, тенденція до уникнення 

відповідальності, орієнтація більшою мірою на задоволення від процесу 

діяльності, а не на її результати. Цей тип реагування відрізняють ірреалістичність 

домагань, риси емоційної незрілості, суб’єктивізм, труднощі соціальної 

адаптації. Характерна потреба у емоційному залученні без глибини переживань. 

Комбатантам характерна потреба у спілкуванні, емоційній залученості, 

потреба у життєвих змінах та у визнанні. Безпосередність почуттів, пристрасть 

до забав, ігровому компоненту у діяльності, мінливість в уподобаннях – все це 

ускладнюється ірреальністичністю домагань, рисами емоційної незрілості, 

труднощами соціальної адаптації. Також присутня тенденція до уникнення 
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відповідальності, потреба у сильних переживаннях, багата уява, підвищена 

вразливість, мрійливість. Такі характеристики ряду кольорів добре 

відображаються екзистенційну кризу комбатантів експериментальної групи на 

початку дослідження.  

Джерелом занепокоєння є потреба у керуванні своєю долею. Така потреба 

підтверджується низьким показником «Локус контролю – життя» у методиці 

СЖО, адже переконаність щодо некерованості власного життя веде до віри у 

фаталізм, складність приймати рішення і втілювати їх у життя. Відчуття 

некерованості життям, у свою чергу, викликає злість, депресію, тривогу, страх.        

На констатувальному етапі експерименту другого порядку 

експериментальною групою найчастіше обирались такі кольори:  

- на першій позиції – зелений;  

- на другій позиції – жовтий; 

- на третій позиції – синій; 

- на четвертій позиції – фіолетовий; 

- на п’ятій позиції – червоний; 

- на шостій позиції – коричневий; 

- на сьомій позиції – сірий; 

- на восьмій позиції – чорний. 

Керуючись частотами появи кольорів, можемо отримати типовий ряд 

кольорів. Він виявився таким:  

(2 4) (1 5) (3 6) (0 7) 

Характеристиками такого ряду кольорів є амбіційно-захисні тенденції 

комбатантів, потреба у відстоюванні власних установок, завзятість, протидія 

обставинам, які мають захисний характер. Практичність і тверезість суджень, 

раціоналізм, тенденція до системного підходу при вирішенні проблем. Опора на 

накопичений досвід. Орієнтація на власну думку, опір зовнішньо-середовищним 

впливам. Зрілість життєвої платформи. Почуття суперництва. Значущість своєї 

соціальної позиції.  
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Виражена надія на успіх, потреба в емоційній залученості, в перервах, в 

спілкуванні. Оптимістичність, легке вживання у різні соціальні ролі, 

демонстративність, потреба подобатися оточуючим, залежність від 

середовищних впливів, пошуки визнання і прагнення до причетності у 

міжособистісній взаємодії. У виборі виду діяльності найбільше значення 

надається тому, щоб сам процес діяльності приносив задоволення. Пристрасть 

до забав, ігрового компонента у діяльності.  

Суперечливе поєднання підвищеного почуття власної гідності і 

хворобливого самолюбства з підвладністю середовищним впливам, 

орієнтуванням на думку авторитетів. Потреба зміцнити самооцінку через 

престижність соціальної позиції і популярність серед оточення. Разом із 

задоволеністю фізіологічних потреб – у вольовому відстоюванні своєї 

самостійності, потреба у незалежності і зміцненні своїх позицій у соціумі. Має 

місце пошук виходу зі складної ситуації.  

Основні зміни порядку кольорів має зелений колір, який став на перше 

місце. Це характеризує потребу справити сильне враження та потребу у визнанні. 

Потяг до утримання всього, що належить особистості і домогтися свого, 

незважаючи на опір та перешкоди. Це вказує на появу мети, яка також 

відображається у зміні показників в опитувальнику СЖО на констатувальному 

етапі експерименту другого порядку. Цілі комбатантів на своє майбутнє надають 

життю осмисленість, спрямованість і тимчасову перспективу. Вони закріпилися, 

самоствердились, що вказує на уникнення депресивних станів, від нерозуміння 

подальших перспектив життя.   

Жовтий колір поставлений на перше місце демонструє прагнення до 

звільнення і надію на більше щастя, а також передбачає бажання позбавитись 

конфлікту. Якщо на початку дослідження жовтий колір був на першому місці, то 

зараз він змістився на друге, що означає подолання певного конфлікту, який мав 

місце раніше.  

Разом з тим, що захисна реакція залишилась, з’явились нові амбіції та 

установки, які важливо відтаювати у середовищі. Під час формувального етапу 

експерименту ми приділяли важливу увагу питанню відстоювання нової, 
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терапевтичної поведінки у середовищі. Одним із принципів, яким ми 

користувались при психологічному консультуванні за допомогою діалектичних 

стратегій психологічного впливу, є принцип діатриби, запозичений у 

діалектичному методі психологічного консультування та психотерапії діаналіз 

[18, с. 47]. Діатриба в античній літературі – це проповідь на морально-етичну 

тему у формі дискусії. У діаналізі – це терапевтичний захист нових здорових ідей 

особистості, що є протилежністю конформізму. 

Схема діатриби виражалась у фіксації нових терапевтичних ідей, які 

психолог-консультант та комбатант досягли на сеансі консультування та 

персональних тренінгах для опису та відстоювання нової норми здорового 

мислення та здорової поведінки. Також виражалась у навчанні говорити 

переконливо, вести за собою інших. Наприклад ті комбатанти, які знайшли вихід 

з власних життєвих труднощів, можуть бути гарним прикладом для інших 

комбатантів з такою ж проблемою. 

Розповідь про свій досвід вирішення труднощів іншому дає можливість 

краще зрозуміти себе і зміцнити віру у власну історію. Тому, окрім розповіді, 

принцип діатриби мав вираження у позитивній адикції – діяльності, яка 

приносить людині задоволення, і це задоволення не заважає іншим. 

У комбатантів з’явилась опора на накопичений досвід та зрілість життєвої 

позиції. Під час формувального етапу експерименту ми приділяли важливу увагу 

питанню реорганізації досвіду комбатантів. Реорганізація – це четверта форма, 

якою ми користувались при психологічному консультуванні за допомогою 

діалектичних стратегій психологічного впливу. Вона запозичена у 

діалектичному методі психологічного консультування та психотерапії діаналіз. 

У процесі консультування ми займались встановленням нового порядку у житті, 

тобто перебудуванням старого порядку, який не влаштовував комбатантів на той, 

який влаштовує та приносить бажані результати, відновлює керованість життям, 

поведінкою, ситуацією. Керованість можна позначити як контроль над 

ситуацією, управління своїм станом. 

Сенс реорганізації полягає в тому, що змінюється тільки структура вже 

наявного порядку і нічого принципово нового сам процес перетворення не 
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вносить. Проблема, будучи якимось чином організована, організовується по-

новому у рішення. При цьому всі складові частини цього цілого залишаються 

тими ж самими, вони ніякої переробці не піддаються. 

Так, досвід війни, який раніше завдавав комбатантам психологічної шкоди 

та внутрішнього спустошення, став опорою на накопичений досвід. Також досвід 

війни для багатьох комбатантів був переосмислений, як власна ініціація і 

найсильніший іспит в житті на мужність. В такому розумінні проблема війни 

перетворюється на зрілість життєвої платформи. 

У комбатантів з’явилась значущість сильної позиції у соціумі. Під час  

формувального етапу експерименту ми приділяли важливу увагу розширенню 

соціальних зв’язків. Одним із принципів, яким ми користувались при 

психологічному консультуванні за допомогою діалектичних стратегій 

психологічного впливу, є принцип дивергенції, запозичений у діалектичному 

методі психологічного консультування та психотерапії діаналіз. Під 

дивергенцією ми розуміємо терапевтичне розширення зв’язків з іншими людьми. 

Людина пов’язана з іншими людьми, і ці зв’язки можуть бути слабкими або 

тісними, їх може бути багато або мало. Будь-яка хвороба звужує коло людей, 

спотворює «соціальний атом» людини. Завданням дивергенції є залучення 

людини у будівництво хорошою соціального середовища, поліпшення 

соціальних зв’язків. 

На констатувальному етапі експерименту третього порядку 

експериментальною групою найчастіше обирались такі кольори:  

- на першій позиції – жовтий;  

- на другій позиції – зелений; 

- на третій позиції – фіолетовий; 

- на четвертій позиції – червоний; 

- на п’ятій позиції – синій; 

- на шостій позиції – сірий; 

- на сьомій позиції – коричневий; 

- на восьмій позиції – чорний. 
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Врахувавши частоти появи кольорів на кожній із 8 позицій, ми дійшли 

висновку, що на останньому етапі дослідження отримуємо такий типовий 

колірний ряд:  

(4 2) (5 3) (1 0) (6 7) 

Характеристиками такої колірної розкладки є стенічний тип реагування, 

активність позиції, виражена емотивність. В такому типі реагування 

поєднуються нестійкість із ригідністю. Вони можуть врівноважувати одне 

одного при достатньому контролі. Висока пошукова активність у поєднанні із 

тенденцією до планомірності в прийнятті рішень і діях сприяють ефективній 

діяльності. При недостатній особистісній інтеграції властиві прояви 

конфліктності. 

Ми вважаємо, що потреба у відстоюванні власних установок, практичність 

і тверезість суджень, опора на власний досвід, здатність до опору впливам 

соціального оточення, значущість власної соціальної позиції, які виявляє зелений 

колір, у цьому випадку є ознакою успішності формувального впливу.  

Таким чином, на першому етапі дослідження основні потреби і тенденції, 

які виявив тест колірних виборів, такі: потреба в активності, емоційній задіяності 

і, водночас, потреба у відході від реальної дійсності. Тобто потреби комбатантів 

експериментальної групи відрізняють внутрішня конфліктність, що 

проявляється і в конфліктності мотиваційних установок. Комбатантів з 

проблемами віднайдення сенсу  відрізняє орієнтація на пошук переживань і, 

водночас, тенденція до ірраціональності домагань, нереальні вимоги до життя, 

суб’єктивізм, індивідуалістичність. 

На останньому етапі дослідження провідними зберігаються потреба у 

активності та емоційній задіяності. Також на перший план виходить потреба у 

відстоюванні власної позиції, що є результатом збереження системи здорового 

мислення та поведінки. Серед основних тенденцій, які відрізняють 

досліджуваних на останньому етапі дослідження, – тенденція до пошуку 

переживань і, водночас, оборонність, агресивність захисного характеру.  

Найбільші частоти появи кольорів на позиціях колірного ряду контрольної 

групи відображено в табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Частоти появи кольорів на позиціях колірного ряду у комбатантів 

контрольної групи (у %) 
Колір Констатувальний  етап 

експерименту першого 
порядку 

Констатувальний етап 
експерименту другого 

порядку 

Констатувальний етап 
експерименту третього 

порядку 
частота позиція частота позиція частота позиція 

1 46,8 
32,3 

4 
5 

37,1 
27,6 

1 
2 

37,4 
30,5 

6 
7 

2 55,7 3 35,8 
23,4 

4 
2 

44,8 
27,5 

3 
4 

3 48,2 6 43,8 6 44,3 4 
4 33,1 

62,4 
1 
2 

63,6 2 54,8 1 

5 56,6 1 40,3 5 58,3 2 
6 53,8 7 35,9 7 48,9 7 
7 44,1 8 38,2 8 42,7 8 
0 46,9 5 43,7 

24,2 
3 
2 

40,2 
28,1 

5 
6 

 

На початку реабілітації контрольною групою найчастіше обирались такі 

кольори: 

- на першій позиції – фіолетовий;  

- на другій позиції – жовтий; 

- на третій позиції – зелений; 

- на четвертій позиції – синій; 

- на п’ятій позиції – сірий; 

- на шостій позиції – червоний; 

- на сьомій позиції – коричневий; 

- на восьмій позиції – чорний. 

Керуючись частотами появи кольорів, можемо отримати типовий ряд 

кольорів. Він виявився таким:  

(5 4) (2 1) (0 3) (6 7) 

На констатувальному етапі експерименту першого порядку колірний ряд 

контрольної групи не дуже відрізняється від колірного ряду експериментальної 

групи (4 5) (2 3) (1 0) (6 7), що говорить про схожість груп на початку 
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дослідження. Останні два кольори співпадають, тому значима різниця у виборі 

перших двох кольорів. Якщо у експериментальній групі на першому місці був 

жовтий колір, а на другому фіолетовий, то у контрольній групі на першому місці 

стоїть фіолетовий колір, а на другому жовтий. Жовтий колір поставлений на 

перше місце демонструє потребу у звільненні і надію на більше щастя, а також 

передбачає потребу позбавитись конфлікту. Фіолетовий колір поставлений на 

перше місце демонструє те, що судження і вчинки комбатантів позбавлені 

реалізму, і їм важко розрізняти дійсність від мрії. Скоріш за все, це викликано 

обставинами досвіду війни, які породили емоційну нестійкість.  

Таким чином, на першому етапі дослідження осіб, що ввійшли до 

контрольної групи, відрізняли виражена емоційна нестабільність, 

ірраціональність домагань, високий, але нестійкий рівень самооцінки, на яку 

впливає думка значущих оточуючих, риси емоційної незрілості, елементи 

демонстративності у поведінці. Виражена залежність самооцінки від думки 

значущих оточуючих впливала на підвищену потребу у визнанні. Звертає на себе 

увагу той факт, що червоний колір перебуває ближче до кінця ряду, що у 

поєднанні з іншими позиціями кольорів вказує на відчуття навислої загрози, 

прагнення уникнути зусиль і збудження, втечу у світ ілюзій, що відповідають 

власним уявленням і вимогам.  

Виявлені особливості підтверджують отримані за допомогою тесту СЖО 

висновки про потужну систему психологічного захисту і уявлення про 

можливість вирішити існуючі проблеми без сторонньої допомоги у цієї групи 

досліджуваних. 

Провідні потреби і тенденції, які виявляються отриманою розкладкою 

кольорів, – це потреба у відході від реальної дійсності, тенденція до 

ірраціональності домагань, нереальні вимоги до життя, суб’єктивізм, 

індивідуалістичність, емоційна незрілість, з одного боку, і потреба в активності, 

емоційній задіяності – з другого. Фрустрована потреба в самореалізації і 

досягненні цілей. Такий колірний ряд добре характеризує людей, які 

перебувають у екзистенційній кризі, що характерно до досліджуваних 

комбатантів.  
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На констатувальному етапі експерименту другого порядку контрольною 

групою найчастіше обирались такі кольори:  

- на першій позиції – синій; 

- на другій позиції – жовтий; 

- на третій позиції – сірий; 

- на четвертій позиції – зелений; 

- на п¢ятій позиції – фіолетовий; 

- на шостій позиції – червоний; 

- на сьомій позиції – коричневий; 

- на восьмій позиції – чорний. 

Керуючись частотами появи кольорів, можемо отримати типовий ряд 

кольорів. Він виявився таким:  

(1 4) (0 2) (5 3) (6 7) 

Керуючись частотами появи кольорів, можемо отримати типовий ряд 

кольорів. Він виявився таким:  

Характеристиками такого ряду кольорів є змішаний, емоційно нестійкий 

патерн особистісних проявів, що виявляє високу підвладність впливам 

зовнішнього середовища. Характерні чутливість, ранимість, залежність від 

значущих інших. Підвищений самоконтроль і конформність установок 

поєднуються із тенденцією до легкої зміни настрою і прагнень, до уникнення 

відповідальності. Властиве надання більшого значення процесу діяльності, ніж 

конкретним цілям. 

У порівнянні з початком дослідження, у отриманій колірній розкладці 

більшого значення набувають занепокоєння у зв’язку із усвідомленням 

відсутності сенсу подальшої боротьби на шляху до досягнення цілей, які, 

очевидно, дещо різноманітніші, порівняно із цілями на початку дослідження. 

Вони можуть все ще включати цілі подальшого вживання алкогольних напоїв, 

але можуть включати і цілі змін власного способу життя.  

Оскільки цей колірний ряд характеризується ще й зсувом сірого кольору 

на початок ряду, у поєднанні із позицією червоного кольору у кінці ряду він 
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вказує на те, що для цієї групи досліджуваних характерні втома і відчуття 

безсилля, які викликають захисну реакцію обмежувальної поведінки, 

незважаючи на рішучість щодо досягнення своїх цілей. Зрозуміло, що прояви 

обмежувальної поведінки ускладнюють можливість психологічного втручання. 

Основні потреби і тенденції, які виявляються цією колірною розкладкою, 

такі: афіліативна потреба – потреба у глибокій прихильності, тенденція до 

досягнення зовнішнього захисту, до емоційного комфорту; разом з тим – потреба 

у емоційній задіяності, активності; потреба у спокої, тенденція до пасивності. 

Як бачимо, потреби і основні особистісні тенденції контрольної групи 

комбатантів на другому етапі дослідження відрізняють внутрішня 

суперечливість, неузгодженість, що, напевно, і є тим важелем, який запускає 

процес особистісних змін, викликаючи необхідність смислових перебудов.       

На констатувальному етапі експерименту третього порядку контрольною 

групою найчастіше обирались такі кольори:  

- на першій позиції – жовтий; 

- на другій позиції – фіолетовий; 

- на третій позиції – зелений; 

- на четвертій позиції – червоний; 

- на п’ятій позиції – сірий; 

- на шостій позиції – синій; 

- на сьомій позиції – коричневий; 

- на восьмій позиції – чорний. 

Керуючись частотами появи кольорів, можемо отримати типовий ряд 

кольорів. Він виявився таким:  

(4 5) (2 3) (0 1) (6 7) 

Основні тенденції, виявлені за допомогою  тесту колірних виборів, у 

контрольній групі на констатувальному етапі експерименту третього порядку  

практично не змінились в порівнянні з першими двома етапами. Однак слід 

зазначити, що червоний колір перемістився на дві позиції ближче до початку 
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ряду, що є ознакою деякої гармонізації особистості, яка відбулась протягом 

дослідження. 

Крім цього, у цій групі на одну із перших 3 позицій перемістився зелений 

колір, а сірий – перемістився ближче до кінця ряду. Відмічається зсув синього 

кольору у кінець ряду, а отже, не відображає зону виражених психологічних 

конфліктів особистості. 

Такі зміни колірних позицій свідчать про незадоволеність афіліативної 

потреби, відчуття непорозуміння, втечу у світ ілюзій від реальності, яка не 

влаштовує, і розчарувань у сфері значущих міжособистісних контактів. 

Афіліативна потреба наприкінці дослідження є досить напруженою, однак 

компенсаторні тенденції, викликані фрустрацією цієї потреби, відносно 

конструктивні, так як не відмічається на перших позиціях ряду чорного, сірого 

або коричневого кольорів. 

Порівнюючи три констатувальні етапи експерименту експериментальної 

групи, можемо зробити висновок, що найуспішніші показники ми отримали на 

другому констатувальному етапі експерименту. На третьому етапі дослідження 

знову з’явились деякі негативні тенденції, але порівнюючи  результати на 

першому та останньому етапі дослідження, бачимо позитивну тенденцію змін та 

актуальних потреб комбатантів. 

Коригування пов’язано з одним формувальним етапом експерименту, тому 

показники не закріпились на тих рівнях, які відбулись через 45 днів після 

формувального етапу експерименту. Для утримання показників, які ми отримали 

після другого етапу дослідження, важливий психологічний супровід. Ті 

результати, які були досягнені при роботі з експериментальною групою 

протягом реабілітаційного періоду, ми вважаємо успішними. 

Порівнюючи три етапи дослідження контрольної групи, ми бачимо, що 

характеристика групи майже не змінюється на першому та другому етапі 

дослідження. Незначні позитивні тенденції з’являються на констатувальному 

етапі експерименту третього порядку, що вказує на певну внутрішню роботу над 

проблемами екзистенційної кризи та адаптацію особистості до зовнішнього 

середовища. 



154 
 

3.4. Особливості прояву індивідуально-психологічних характеристик 

комбатантів у їх зв’язку із смисложиттєвими орієнтаціями 

Для більш глибокого розуміння психологічних процесів, які відбуваються 

з особистістю протягом реабілітаційного періоду, однією із задач нашого 

емпіричного дослідження було отримання інформації про особистісні 

характеристики комбатантів. Це дасть змогу зрозуміти, чи відбуваються 

трансформації особистісних характеристик та психічних станів у процесі 

трансформації смислових структур під впливом психологічного консультування 

за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу. У якості 

інструментів для виявлення особистісних характеристик військовослужбовців 

було використано «П’ятифакторний опитувальник особистості 5PFQ» 

адаптовану версію тесту «Big Five».  

Вибір цієї методики в нашому дослідженні спрямований на встановлення 

зв’язків між виразністю факторів і смисловими структурами комбатантів. 

Загалом модель «Велика п’ятірка» являє собою добре розроблену структуру, що 

дозволяє проводити швидку діагностику особистості і складати прогнози щодо 

її поведінки і особливостей діяльності в різних сферах. 

У дослідженні інтерпретацію результатів опитувальника ми будували на 

аналізі вторинних факторів (інтроверсія – екстраверсія, прихильність – 

відокремленість та інші), ніж на первинних (пасивність – активність, 

підкореність – домінування, замкнутість – товариськість, уникнення вражень – 

пошук вражень, уникнення уваги – привернення уваги; байдужість – теплота, 

суперництво – співробітництво, підозрілість – довірливість, нерозуміння – 

розуміння, самоповагу – повагу інших та інші), що не суперечить завданням 

дослідження.  

На констатувальному етапі експерименту першого порядку ми отримали 

наступні результати, які відображені на рисунку 3.10. 

У кожному з вторинних факторів справа позначається риса особистості, 

яка за версією «великої п’ятірки» відповідає високим значенням бальних оцінок, 

зліва ж позначається риса особистості з низькими бальними оцінками. 
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Рис. 3.10 – Порівняння результатів експериментальної та контрольної групи на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку 
 

Сума балів первинних факторів визначає кількісну вираженість основного 

фактору. Мінімальна кількість набраних балів для будь-якого основного фактору 

дорівнює 15, максимальна кількість – 75. Умовно бальні оцінки можна розділити 

на високі (51-75 балів), середні (41-50 балів) і низькі (15-40 балів). 

Як бачимо, показники по всім основним факторам особистості між 

експериментальною та контрольною групами не мають істотної різниці та 

коливаються в районі двох балів.  

Аналізуючи вищесказане, ми можемо зробити висновок щодо 

особистісних характеристик експериментальної та контрольної групи по 

кожному показнику: 

1. Низькі значення за фактором «інтроверсія – екстраверсія» характерні для 

інтровертів. Основними особливостями таких комбатантів є відсутність 

впевненості щодо правильності своєї поведінки і неувага до того, що 

відбувається навколо подій. Характерна велика опора на свої сили і бажання, ніж 
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на погляди інших людей. Комбатанти-інтроверти основну перевагу надають 

абстрактним ідеям конкретних явищ дійсності. 

Комбатанти з низькими показниками цього фактору мають знижений 

настрій. Вони стурбовані своїми особистими проблемами і переживаннями. Такі 

люди зазвичай стримані, замкнуті, уникають можливості розповідати про себе, 

не цікавляться проблемами інших людей. Вони вважають за краще книги 

спілкуванню з людьми.  

Інтроверти завжди зважують свої вчинки, не довіряють першим 

спонуканням і захопленням, намагаються контролювати свої почуття, рідко 

бувають нестриманими і збудженими. Інтроверти легше витримують 

одноманітність в діяльності, краще працюють в спокійній обстановці і в першій 

половині дня. Вони більш чутливі до покарання, ніж до заохочення. 

2. Низькі значення за фактором «відокремленість – прив’язаність» вказує 

на прагнення комбатантів бути незалежним і самостійним. Такі люди вважають 

за краще тримати дистанцію, мати відокремлену позицію при взаємодії з іншими. 

Вони уникають громадських доручень, недбалі у виконанні своїх обов'язків і 

обіцянок. 

Комбатанти, які мають низькі значення за фактором «відокремленість – 

прив’язаність», холодно сприймають інших людей, часто не розуміють тих, з ким 

спілкуються. Їх більше хвилюють свої проблеми, ніж проблеми оточуючих. Свої 

інтереси вони ставлять вище інтересів інших людей і завжди готові їх 

відстоювати в конкурентній боротьбі. Такі люди зазвичай прагнуть до 

досконалості. Для досягнення своїх цілей вони використовують всі доступні їм 

засоби. Комбатанти з такими характеристиками не часто стають керівниками 

демократичним шляхом.  

3. Значення за фактором «імпульсивність – контрольованість» є середніми, 

але більш наближені до високих. Головним змістом цього фактору є вольова 

регуляція поведінки. Такі комбатанти схильні до сумлінності, відповідальності, 

обов'язковості, точності та акуратності у справах. Також більш схильні до 

порядку і комфорту, наполегливості в діяльності і до досягнення в ній високих 

результатів. 
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Для таких людей важливе притримування моральних принципів, 

непорушення загальноприйнятих норм поведінки в суспільстві і дотримання їх 

навіть тоді, коли норми і правила здаються формальними. Комбатантам 

притаманна сумлінність і свідомість, що зазвичай поєднується з самоконтролем, 

з прагненням до утвердження загальнолюдських цінностей, іноді на шкоду 

особистим. Такі люди зрідка відчувають себе повністю розкутими настільки, 

щоб дозволити собі дати волю почуттям. 

4. Високі значення за фактором «емоційна стійкість – емоційна 

нестійкість» характеризують осіб, нездатних контролювати свої емоції і 

імпульсивні потяги. У поведінці це проявляється, як відсутність почуття 

відповідальності, ухилення від реальності, примхливість. 

Такі комбатанти відчувають себе безпорадними, нездатними впоратися з 

життєвими труднощами. Їх поведінка багато в чому обумовлена ситуацією. Вони 

з тривогою очікують неприємностей, в разі невдачі легко впадають у відчай і 

депресію. 

Такі люди гірше працюють у стресових ситуаціях, в яких відчувають 

психологічну напругу. У них, як правило, занижена самооцінка, вони уразливі у 

невдачах. 

5. Значення за фактором «практичність – експресивність» є середніми, що 

характеризує помірковане ставлення до життя, в якому присутня легка 

безтурботність разом з відповідальністю.  

Комбатантам в певних ситуаціях складно зрозуміти тих, хто розраховує 

кожен свій крок, в той же час вони схильні до практичності, реалізму і 

адаптованості у повсякденному житті. Залежно від ситуації, вони тверезо 

реалістично дивляться на життя, і в той же час сприймають життя, як гру, 

здійснюючи вчинки, за якими навколишні бачать прояв легковажності. 

Також середні оцінки за фактором «практичність – експресивність» 

відображають помірну задоволеність своєї цікавості, проявляючи середній 

інтерес до різних сторін життя, віру як у матеріальні цінності, так і в абстрактні 

ідеї. У таких людей немає серйозних труднощів у навчанні, але притаманне 
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недостатньо серйозне ставиться до систематичної наукової діяльності, тому такі 

люди не часто досягають великих успіхів в науці. 

До всіх життєвих подій комбатанти підходить з логічної і інтуїтивної 

позиції. Вони довіряють своїм почуттям і інтуїції, нарівні зі здоровим глуздом. 

Нагадаємо, що наприкінці констатувального етапу експерименту першого 

порядку, який був спрямований на встановлення існуючих на момент 

експерименту особистісних характеристик комбатантів, ми провели 

формувальний етап експерименту, який скадався з індивідуального та групового 

психологічного консультування та психотерапії під час застосування 

діалектичних стратегій психологічного впливу. Консультація з кожним 

досліджуваним відбувалася, в середньому, раз в тиждень та тривала приблизно 

10 годин. 

На етапі дослідження констатувального етапу експерименту другого 

порядку, ми вдруге використали «П’ятифакторний опитувальник особистості 

5PFQ» і отримали наступні показники порівняння факторів експериментальної 

та контрольної групи, які відображені на рисунку 3.11. 

Як бачимо, показники по всім факторам контрольної групи значних змін 

не зазнали. Іншу ситуацію бачимо у експериментальній групі, а саме практично 

немає суттєвих змін у факторах «імпульсивність – контрольованість» та 

«практичність – експресивність». Є невелике зростання фактору 

«відокремленість – прив’язаність» у сторону прив’язаності. Найсуттєвішими 

змінами є значне зростання фактору «інтроверсія – екстраверсія» в бік 

екстраверсії та значне зменшення фактору «емоційна стійкість – емоційна 

нестійкість» у сторону емоційної стійкості.  

Для більш детального розуміння трансформації особистісних 

характеристик станів на констатувальному етапі експерименту першого та 

другого порядку проведемо порівняння окремо кожної групи. Порівняння 

результатів експериментальної групи на етапах констатувального експерименту 

першого та другого порядку відображені на рисунку 3.12.  
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Рис. 3.11 – Порівняння результатів експериментальної та контрольної групи на 

констатувальному етапі експерименту другого порядку 
 

Аналізуючи порівняння результатів констатувального етапу експерименту 

першого та другого порядку, ми можемо зробити висновок щодо трансформації 

особистісних характеристик по кожному фактору:  

1. На початку дослідження значення за фактором «інтроверсія – 

екстраверсія» були низькими (34,7 балів), які потім значно зросли до високого 

рівня (56,3 бали). З огляду на це зазначаємо, що психіка комбатантів стала більш 

спрямована на екстраверсію.  

Основними особистісними змінами комбатантів є поява присутності 

впевненості щодо правильності своєї поведінки і приділення уваги до того, що 

відбувається навколо подій. З’явилась опора не тільки на себе, свої бажання, але 

і на інших людей та їх погляди. Акцент основної уваги змістився з абстрактних 

ідей до конкретний явищ дійсності. 
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Рис. 3.12 – Порівняння результатів експериментальної групи на 

констатувальному етапі експерименту першого та другого порядку 
 

Комбатанти з високими показниками цього фактору мають підвищений 

фон настрою. Зникла стурбованість своїми особистими проблемами і 

переживаннями. Зменшилась стриманість, замкнутість, уникнення можливості 

розповісти про себе, з’явилась зацікавленість проблемами інших людей. 

Змістився акцент з цікавості книгами на спілкування з людьми.  

Характеризуючи екстравертивну особистісну характеристику, можемо 

сказати, що такі комбатанти відрізняються товариськістю, люблять розваги і 

колективні заходи, мають велике коло друзів і знайомих, відчувають потребу 

спілкування з людьми, з якими можна поговорити і приємно провести час, 

прагнуть до неробства і розваг, не люблять себе обтяжувати роботою чи 

навчанням. Спрямовані на пошук гострих вражень та діють більш імпульсивно, 

необдумано, по першому спонуканню. 
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Комбатанти стали більш безтурботними та оптимістичними з бажанням до 

змін. В роботі, як правило, орієнтовані на швидкість виконання завдання, від 

одноманітної діяльності у них швидше розвивається стан монотонні. Більш 

орієнтовані на роботу з особовим складом. В порівняні з початком дослідження, 

у роботі швидше ніж раніше пригадують інформацію, краще виконують важкі 

завдання в ситуації дефіциту часу. Відчувають себе бадьоріше ввечері і краще 

працюють в другій половині дня. Такі люди чутливі до заохочення. 

Але точно стверджувати можна буде лише аналізуючи показники на 

констатувальному етапі експерименту третього порядку. Також буде зрозуміло, 

такі зміни є локальні чи довгострокові. 

2. На початку дослідження значення за фактором «відокремленість – 

прив’язаність» були низькими (38,7 балів), які потім зазнали незначного 

збільшення до середнього рівня (44,3 бали) у напрямі прив’язаності. З огляду на 

це зазначаємо, що психіка комбатантів стала більш спрямована на прив’язаність. 

Середні показники вказуть на зменшення прагнення комбатантів бути 

незалежним і самостійним. З’явилось бажання щодо зменшення дистанції при 

взаємодії з людьми, не таке критичне ставлення щодо виконання громадських 

доручень. 

Комбатанти, які мають середні значення за цим фактором 

«відокремленість – прив’язаність», помірно тепло ставляться до інших людей, 

намагаються зрозуміти тих, з ким спілкуються. Їх хвилюють як свої проблеми, 

так і проблеми  оточуючих їх людей. Свої інтереси вони ставлять на рівні з 

інтересами інших людей і готові їх відстоювати у конкурентній боротьбі. Для 

досягнення своїх цілей вони використовують всі доступні їм засоби, звертаючи 

увагу також на інтереси інших людей.  

3. На початку дослідження значення за фактором «імпульсивність – 

контрольованість» були середніми (49 бали), які зазнали незначного більшення 

до високого рівня (53 бали) у напрямі контрольованості. З огляду на це 

зазначаємо, що психіка комбатантів стала більш спрямована на 

контрольованість. Головним змістом трансформації цього фактору є вольова 

регуляція поведінки.  
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Трансформація особистісних характеристик спрямована на розвиток таких 

рис особистості, як сумлінність, відповідальність, обов’язковість, точність і 

акуратність у справах. Також утвердилась любов до порядку і комфорту, 

комбатанти стали більш наполегливими у діяльності і зазвичай досягають в ній 

високих результатів. Вони дотримуються моральних принципів, не порушують 

загальноприйнятих норм поведінки в суспільстві. 

Висока сумлінність і свідомість зазвичай поєднуються з хорошим 

самоконтролем, з прагненням до утвердження загальнолюдських цінностей, 

іноді на шкоду особистим. Комбатанти відчувають себе більш розкутими, ніж на 

початку дослідження, і можуть дозволити собі дати волю почуттям. 

4. На початку дослідження значення за фактором «емоційна стійкість – 

емоційна нестійкість» були високими (67,7 бали), які потім значно зменшились, 

до низького рівня (40,7 бали) у напрямі розвитку емоційної стійкості.  

Така трансформація вказує на розвиток у комбатантів самодостатності, 

впевненості у своїх силах, емоційної зрілості, спокійності, постійності у своїх 

планах і уподобаннях, які піддаються випадковим коливанням настрою. 

Життя комбатантів набуло поглядів серйозності і реалістичності, вони 

добре усвідомлюють вимоги дійсності, не приховують від себе своїх недоліків, 

майже не переймаються через дрібниці, відчувають себе добре пристосованими 

до життя. З’явилась емоційна стійкість, яка проявляється у збереженні 

холоднокровності і спокою навіть у найнесприятливіших ситуаціях. Вони 

частіше перебувають у гарному настрої, ніж в поганому. 

5. На початку дослідження значення за фактором «практичність – 

експресивність»  були середніми (44 бали), які зазнали незначного збільшення 

залишились на середньому рівні (45,3 бали) у напрямі розвитку експресивності.  

Відсутність змін за фактором «практичність – експресивність» відображає 

те, що у комбатантів залишились помірковане ставлення до життя, в якому 

присутня легка безтурботність разом з відповідальністю. Незначна 

трансформація фактору не вплинула на міру задоволеності своєї цікавості, так 

комбатанти продовжують проявляти свій інтерес до різних сторін життя, 

продовжують вірити як в матеріальні цінності, так і в абстрактні ідеї.  
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Залежно від ситуації, вони продовжують тверезо і реалістично дивитися на 

життя, і в той же час, ставляться до життя, як до гри, здійснюючи вчинки, за 

якими навколишні бачать прояв легковажності. До всіх життєвих подій 

комбатанти продовжують підходити з логічної і інтуїтивної позиції. Вони 

довіряють своїм почуттям і інтуїції, нарівні зі здоровим глуздом. 

Порівняння результатів контрольної групи на констатувальному етапі 

експерименту першого та другого порядку відображені на рисунку 3.13. 
 

 
Рис. 3.13 – Порівняння результатів контрольної групи констатувальному етапі 

експерименту першого та другого порядку 
 

Як бачимо, показники по всім факторам контрольної групи значних змін 

не зазнали.  

1. Так, значення за фактором «інтроверсія – екстраверсія» на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку були на низькому рівні 

(38,7 балів), на констатувальному етапі експерименту другого порядку 

залишились на низькому рівні (38,7 балів).  
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2. Значення за фактором «відокремленість – прив’язаність» на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку були на низькому рівні 

 (38,7 балів), на констатувальному етапі експерименту другого порядку зазнали 

незначного зменшення у напрямі відокремленості, залишившись на низькому 

рівні (37 балів).  

3. Значення за фактором «імпульсивність – контрольованість» на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку були на середньому 

рівні (50,3 бали), на констатувальному етапі експерименту другого порядку 

зазнали незначного збільшення у напрямі контрольованості, та залишились на 

середньому рівні (50,7 бали).  

4. Значення за фактором «емоційна стійкість – емоційна нестійкість» на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку були на високому рівні 

(68,3 бали), на констатувальному етапі експерименту другого порядку зазнали 

незначного зменшення у напрямі емоційної стійкості, залишившись на високому 

рівні (67,7 бали). 

5. Значення за фактором «практичність – експресивність» на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку були на середньому 

рівні (42,7 бали), на констатувальному етапі експерименту другого порядку 

зазнали незначного збільшення у напрямі експресивності, залишившись на 

середньому рівні (43 бали). 

Особистісні характеристика залишились майже незмінними, порівняно з 

початком дослідження. Констатувальний етап експерименту третього порядку 

проводився через 45 днів після констатувального етапу експерименту другого 

порядку.  

Ми втретє використали «П’ятифакторний опитувальник особистості 

5PFQ» і отримали наступні результати всіх констатувальних етапів дослідження 

експериментальної групи, які відображені у на рисунку 3.14.  

Аналізуючи результати констатувальних етапів експерименту першого, 

другого та третього порядку, ми можемо зробити висновок щодо трансформації 

особистісних характеристик по кожному фактору:  
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Рис. 3.14 – Порівняння результатів експериментальної групи на всіх 

констатувальних етапах експерименту 
 

1. На констатувальному етапі експерименту першого порядку значення за 

фактором «інтроверсія – екстраверсія» були низькими (34,7 бали), які на 

констатувальному етапі експерименту другого порядку значно зросли у напрямі 

екстраверсії до високого рівня (56,3 бали) та на констатувальному етапі 

експерименту третього порядку знизились до середнього рівня (50,7 бали). З 

огляду на це зазначаємо, що особистісні характеристики стали більш спрямовані 

на екстраверсію. 

Основними особистісними змінами комбатантів є поява впевненості щодо 

правильності своєї поведінки і приділення уваги до того, що відбувається 

навколо подій. Утвердилась опора не тільки на себе, свої бажання, але і на інших 

людей та їх погляди. Акцент основної уваги змістився з абстрактних ідей до 

конкретний явищ дійсності. 
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В поведінкових проявах відзначається рівний, дещо підвищений фон 

настрою. Значно зменшилась стурбованість своїми особистими проблемами і 

переживаннями. Зменшилась стриманість, замкнутість, уникнення можливості 

розповісти про себе, з’явилась зацікавленість проблемами інших людей. Також 

варто зазначити появу товариськості і приділення часу колективним заходам, 

розширення кола друзів і знайомих, потреба у спілкуванні з іншими людьми. 

Змістився акцент з цікавості книгами на спілкування з людьми.  

Варто відмітити появу легкої безтурботності та оптимізму з бажанням до 

змін. В порівняні з початком дослідження, у роботі швидше ніж раніше 

витягають інформацію з пам'яті, краще виконують важкі завдання в ситуації 

дефіциту часу. Відчувають себе бадьоріше ввечері і краще працюють в другій 

половині дня. Такі люди чутливі до заохочення. 

2. На констатувальному етапі експерименту першого порядку значення за 

фактором «відокремленість – прив’язаність» були низькими (38,7 балів), які на 

констатувальному етапі експерименту другого порядку зазнали незначного 

збільшення у напрямі прив’язаності до середнього рівня (44,3 бали) та на 

констатувальному етапі експерименту третього порядку утвердились на 

середньому рівні (44 бали). З огляду на це зазначаємо, що особистісні 

характеристики стали більш спрямовані у напрямі прив’язаності, але вони не 

значні.  

Основними особистісними змінами є зменшення прагнення комбатантів 

бути незалежним і самостійним. З’явилось бажання щодо зменшення дистанції 

при взаємодії з людьми. 

В поведінкових проявах відзначається помірна теплота щодо відношення 

до інших людей, намагання зрозуміти тих, з ким спілкуються. Досліджувані свої 

інтереси ставлять на рівні з інтересами інших людей і готові їх відстоювати у 

конкурентній боротьбі. Для досягнення своїх цілей вони використовують всі 

доступні їм засоби, звертаючи увагу також на інтереси інших людей.  

3. На констатувальному етапі експерименту першого порядку значення за 

фактором «імпульсивність – контрольованість» були середніми (49 бали), які на 

констатувальному етапі експерименту другого порядку зазнали незначного 
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збільшення у напрямі контрольованості до високого рівня (53 бали) та на 

констатувальному етапі експерименту третього порядку зазнали незначного 

зменшення, залишившись на високому рівні (51,3 бали). З огляду на це 

зазначаємо, що особистісні характеристики стали спрямованіші на 

контрольованість, але ці зміни не є значними, у порівнянні з початком 

дослідження.   

В поведінкових проявах відзначаються незначний зростання сумлінності, 

відповідальності, обов’язковості, точності і акуратності у справах. Комбатанти, 

як і раніше мають любов до порядку і комфорту, наполегливість у діяльності і 

зазвичай досягають в ній високих результатів. Вони дотримуються моральних 

принципів, не порушують загальноприйнятих норм поведінки в суспільстві. 

Висока сумлінність і свідомість зазвичай поєднуються з хорошим 

самоконтролем, з прагненням до утвердження загальнолюдських цінностей, 

іноді на шкоду особистим.  

4. На констатувальному етапі експерименту першого порядку значення за 

фактором «емоційна стійкість – емоційна нестійкість» були високими (67,7 

бали), які на констатувальному етапі експерименту другого порядку значно 

зменшились у напрямі емоційної стійкості до низького рівня (40,7 бали) та на 

констатувальному етапі експерименту третього порядку збільшились до 

середнього рівня (48,7 бали). З огляду на це зазначаємо, що особистісні 

характеристики стали спрямованіші на розвиток емоційної стійкості. 

Така трансформація відображає розвиток у комбатантів самодостатності, 

впевненості у своїх силах, емоційної зрілості, спокійності, постійності у своїх 

планах і уподобаннях, які піддаються випадковим коливанням настрою. 

На останньому етапі дослідження життя комбатантів набуло поглядів 

серйозності і реалістичності, вони добре усвідомлюють вимоги дійсності, не 

приховують від себе своїх недоліків. Комбатанти перестали перейматися через 

дрібниці, відчувають себе добре пристосованими до життя. 

В поведінкових проявах з’явилась емоційна стійкість, яка проявляється у 

збереженні холоднокровності і спокою навіть у найнесприятливіших ситуаціях. 

Комбатанти частіше перебувають у гарному настрої, ніж в поганому.  
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5. На констатувальному етапі експерименту першого порядку значення за 

фактором «практичність – експресивність»  були середніми (44 бали), які на 

констатувальному етапі експерименту другого порядку зазнали незначного 

збільшення у напрямі експресивності, залишившись на середньому рівні (45,3 

бали) та на констатувальному етапі експерименту третього порядку утвердились 

на середньому рівні (43 бали). З огляду на це зазначаємо, що особистісні 

характеристики за фактором «практичність – експресивність» змін не зазнали.   

Як і на початку дослідження, ставлення до життя комбатантів є 

поміркованим, в якому присутня легка безтурботність разом з відповідальністю. 

Комбатантам в певних ситуаціях складно зрозуміти тих, хто розраховує кожен 

свій крок, в той же час, схильні до практичності, реалізму і адаптованості в 

повсякденному житті. Залежно від ситуації, вони тверезо і реалістично дивляться 

на життя, і в той же час комбатанти сприймають життя, як гру, здійснюючи 

вчинки, за якими навколишні бачать прояв легковажності. В поведінкових 

проявах відзначаються помірна задоволеність своєї цікавості, проявляючи 

середній інтерес до різних сторін життя, віру як у матеріальні цінності, так і в 

абстрактні ідеї. До всіх життєвих подій комбатанти підходить з логічної і 

інтуїтивної позиції. Вони довіряють своїм почуттям і інтуїції, нарівні зі здоровим 

глуздом.  

Для більш детального розуміння трансформації особистісних 

характеристик на всіх етапах дослідження проведемо порівняння показників 

контрольної групи, які відображені у на рисунку 3.15. 

Як бачимо, показники по всім факторам контрольної групи значних змін 

не зазнали. Розглянемо кожний фактор окремо.  

1. Значення за фактором «інтроверсія – екстраверсія» на констатувальному 

етапі експерименту першого порядку були на низькому рівні (38,7 балів), на 

констатувальному етапі експерименту другого порядку залишились на низькому 

рівні (38,7 балів), на констатувальному етапі експерименту третього порядку 

зазнали незначного зменшення, залишившись на низькому рівні (38,3 бали). 
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Рис. 3.15 – Порівняння результатів контрольної групи на всіх констатувальних 

етапах експерименту 
 

2. Значення за фактором «відокремленість – прив’язаність» на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку були на низькому рівні 

(38,7 балів), на констатувальному етапі експерименту другого порядку зазнали 

незначного зменшення у напрямі відокремленості, та залишились на низькому 

рівні (37 балів), на констатувальному етапі експерименту третього порядку 

утвердились на низькому рівні (37 балів).  

3. Значення за фактором «імпульсивність – контрольованість» на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку були на середньому 

рівні (50,3 бали), на констатувальному етапі експерименту другого порядку 

зазнали незначного збільшення у напрямі контрольованості, та залишились на 

середньому рівні (50,7 бали), на констатувальному етапі експерименту третього 

порядку зазнали незначного зменшення, залишившись на середньому рівні (50,3 

бали).  
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4. Значення за фактором «емоційна стійкість – емоційна нестійкість» на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку були на високому рівні 

(68,3 бали), на констатувальному етапі експерименту другого порядку зазнали 

незначного зменшення у напрямі емоційної стійкості, та залишились на 

високому рівні (67,7 бали), на констатувальному етапі експерименту третього 

порядку зазнали незначного збільшення, залишившись на високому рівні (68,3 

бали).  

5. Значення за фактором «практичність – експресивність» на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку були на середньому 

рівні (42,7 бали), на констатувальному етапі експерименту другого порядку 

зазнали незначного збільшення у напрямі експресивності, та залишились на 

середньому рівні (43 бали), на констатувальному етапі експерименту третього 

порядку зазнали незначного зменшення, залишившись на середньому рівні (42,3 

бали). 

Аналізуючи вищезазначене, зазначимо, що особистісні характеристика 

комбатантів, які входили до контрольної групи, залишились майже незмінними, 

а ті зміни, що відбулись порівняно з початком дослідження, є незначними. 

Для обробки результатів, та пошуку залежностей в експериментальних 

показниках шляхом дослідження значущості відмінностей в середніх значеннях 

нами було використано дисперсійний аналіз (Analysis Of Variances, ANOVA). Ми 

обрали ANOVA саме тому, що це – процедура порівняння середніх значень 

вибірок, на підставі якої можна зробити висновок про значущість 

співвідношення значень генеральних сукупностей. Найближчим і більш простим 

аналогом ANOVA є t-критерій. Проте на відміну від t-критерію дисперсійний 

аналіз призначений для порівняння не двох, а декількох етапів дослідження. 

Також дисперсійний аналіз дає можливість порівнювати вибірки більше 50-ти 

досліджуваних, що підходить для нашого дослідження. Тобто, дисперсійний 

аналіз підходить під кількість показників нашого дослідження, а саме кількість 

вибірки та кількість етапів дослідження. Отже, при дисперсійному аналізі 

порівнюються середні значення кожної вибірки (групи досліджуваних) з кожною 
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і обчислюється загальний рівень значущості відмінностей. За його допомогою 

можна виявити зміни, які відбуваються з одними і тими ж досліджуваними.  

Формулюємо статистичні гіпотези: 

Н0: застосування психологічного консультування за допомогою 

діалектичних стратегій психологічного впливу не викличе зміну особистісних 

характеристик досліджуваних. 

Н1: застосування психологічного консультування за допомогою 

діалектичних стратегій психологічного впливу викличе зміну особистісних 

характеристик досліджуваних. 

Аналіз результатів дисперсійного аналізу показників експериментальної та 

контрольної групи за методикою «П’ятифакторний опитувальник особистості 

5PFQ» наведений у табл. 3.8.  
 

Таблиця 3.8 

Результати дисперсійного аналізу показників експериментальної та 

контрольної групи 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 у експериментальній 

групі встановлені зміни, які відобразились на відношенні дисперсій F показника. 

Так, при Fkr = 3,10 фактор «Інтроверсія  – екстраверсія» F = 49,31, фактор 

«Імпульсивність – контрольованість» F = 27,91, фактор «Емоційна стійкість – 

емоційна нестійкість» F = 58,56, фактор «Практичність – експресивність» 

F = 8,73. Значущі зміни більше всього стосуються таких факторів, як 

«Інтроверсія – екстраверсія», «Імпульсивність – контрольованість» та «Емоційна 
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стійкість – емоційна нестійкість». Змін не виявлено тільки у одному факторі 

«Відокремленість – прив’язаність» F = 0,74.  

У контрольній групі результати дисперсійного аналізу відображають 

відсутність змін. У всіх факторах відношення дисперсій менше математичних 

очікувань, а саме при Fkr = 3,10 фактор «Інтроверсія – екстраверсія», F = 0,77, 

фактор «Відокремленість – прив’язаність» F = 2,35 та фактор «Практичність – 

експресивність» F = 0,07. При цьому у двох факторах відношення дисперсій 

більше математичних очікувань, а саме фактор  «Імпульсивність – 

контрольованість» F = 0,22 та фактор «Емоційна стійкість – емоційна 

нестійкість» F = 2,89.  

Порівнюючи показники факторів експериментальної та контрольної групи, 

можемо сказати, що зміни на покращення відбуваються також і в двох факторах 

контрольної групи, які є більшими математичного очікування, але в порівнянні з 

показниками експериментальної групи результати дисперсійного аналізу значно 

менше. Це вказує на успішні результати впливу психологічного консультування 

за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу на 

експериментальну групу, та певні успішні процеси трансформації особистісних 

характеристик та актуальних психічних станів з комбатантами контрольної 

групи, без впливу психологічного консультування.   

Підсумовуючи результати проведених нами заходів формувального етапу 

експерименту, констатуємо, що показники експериментальної групи 

демонструють достовірні позитивні відмінності порівняно з контрольною 

групою, що підтверджує гіпотезу Н1, а саме те, що застосування психологічного 

консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу 

викличе зміну особистісних характеристик та актуальних психічних станів 

досліджуваних. Отже ефективність психологічного консультування за 

допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу вважаємо доведеною. 

Для загального розуміння трансформації особистісних характеристик 

проведено порівняння експериментальної та контрольної групи за весь період 

дослідження, що відображено на рисунку 3.16. 
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Рис. 3.16 – Порівняння результатів експериментальної та контрольної групи на 

усіх констатувальних етапах експерименту за методикою «П’ятифакторний 

опитувальник особистості 5PFQ» 
 

Узагальнюючи та порівнюючи результати експериментальної та 

контрольної групи ми можемо прийти до висновків, що у досліджуваних двох 

груп відбулись наступні якісні зміни.  

На констатувальному етапі експерименту першого порядку показники по 

всім основним рисам особистості між експериментальною та контрольною 

групами майже не відрізнялись. Низькі значення були за такими факторами, як 

«інтроверсія – екстраверсія» у напрямі інтроверсії, «відокремленість – 

прив’язаність» у напрямі відокремленості. 

Середні значення були за такими факторами, як «імпульсивність – 

контрольованість» та «практичність – експресивність». Високі значення були за 

фактором «емоційна стійкість – емоційна нестійкість» у напрямі емоційної 

нестійкості. 
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інтроверсія  – екстраверсія
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Основними характеристиками комбатантів на констатувальному етапі 

експерименту першого порядку є відсутність впевненості щодо правильності 

своєї поведінки, занижений фон настрою, стурбованість своїми особистими 

проблемами і переживаннями. Комбатанти вважають за краще тримати 

дистанцію, мати відокремлену позицію при взаємодії з іншими. Комбатантам 

складно контролювати свої емоції і імпульсивні потяги. У поведінці це 

проявляється як ухилення від реальності, примхливість. Це придає відчуття 

безпорадності, складності подолання життєвих труднощів. У них, як правило, 

занижена самооцінка, вони уразливі у невдачах. 

Комбатантам притаманна сумлінність і свідомість, що зазвичай 

поєднується з самоконтролем, з прагненням до утвердження загальнолюдських 

цінностей, іноді на шкоду особистим. До всіх життєвих подій комбатанти 

підходить з логічної і інтуїтивної позиції. Вони довіряють своїм почуттям і 

інтуїції, нарівні зі здоровим глуздом. 

На момент констатувального етапу експерименту другого порядку у 

експериментальній групі відбулись наступні зміни значень факторів: 

- «інтроверсія – екстраверсія» – значуще збільшення у напрямі 

екстраверсії; 

- «емоційна стійкість – емоційна нестійкість» – значуще зменшення у 

напрямі емоційної стійкості; 

- «відокремленість – прив’язаність» – незначне збільшення у напрямі 

прив’язаності; 

- «імпульсивність – контрольованість» – незначне збільшення у напрямі 

контрольованості; 

- «практичність – експресивність» – значення майже залишились на місці.  

Основними характеристиками комбатантів на констатувальному етапі 

експерименту другого порядку є поява впевненості щодо правильності своєї 

поведінки, високий фон настрою, відсутність стурбованості своїми особистими 

проблемами і переживаннями. Дистанція між комбатантами і іншими людьми 

значно зменшилась. Це проявляється в тому, що комбатанти мають не таку 

відокремлену позицію при взаємодії з іншими, ніж на початку дослідження та 
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зменшилось ухилення від реальності. З’явилось розуміння щодо подолання 

життєвих труднощів, та стало непомітним відчуття безпорадності. Підвищилась 

самооцінка та зменшилась уразливість при невдачах.  

Комбатантам, як і на констатувальному етапі експерименту першого 

порядку, притаманна сумлінність і свідомість, що зазвичай поєднується з 

самоконтролем, з прагненням до утвердження загальнолюдських цінностей, 

іноді на шкоду особистим. До всіх життєвих подій комбатанти підходить з 

логічної і інтуїтивної позиції. Вони довіряють своїм почуттям і інтуїції, нарівні 

зі здоровим глуздом. 

На момент констатувального етапу експерименту другого порядку у 

контрольній групі змін майже не спостегірається, тому особистісні 

характеристики майже нічим не відрізняються від характеристик, що були 

присутні на констатувальному етапі експерименту першого порядку.  

На констатувальному етапі експерименту третього порядку у 

експериментальній групі спостегірається певне коригування показників 

факторів. Так, фактор «інтроверсія – екстраверсія» зменшився до середнього 

рівня у напрямі інтроверсії, фактор «емоційна стійкість – емоційна нестійкість» 

збільшився до середнього рівня у напрямі емоційної нестійкості.  Фактори 

«відокремленість – прив’язаність» та «практичність – експресивність» майже 

змін не зазнали, утвердившись на середньому рівні. Показники фактору  

«імпульсивність – контрольованість» зазнали незначного зменшення, 

залишившись на високому рівні.  

Особистісні характеристики комбатантів експериментальної групи майже 

не відрізняються від характеристик, які були їм притаманні на констатувальному 

етапі експерименту другого порядку, окрім факторів «інтроверсія – 

екстраверсія» та «емоційна стійкість – емоційна нестійкість». Так, комбатанти 

стали більш інтровертові та емоційно нестійкими, у порівняні з констатувальним 

етапом експерименту другого порядку, але більш екстравертові та емоційно 

стійкими, у порівнянні з початком дослідження.  

Психологічне консультування за допомогою діалектичних стратегій 

психологічного впливу, яке в нашій роботі було спрямоване на віднайдення 
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особистісного сенсу, також вплинуло на особистісні характеристики 

комбатантів, а саме істотно вплинуло на розвиток таких факторів, як 

«інтроверсія – екстраверсія» та «емоційна стійкість – емоційна нестійкість». 

Середній вплив відбувався на фактор «імпульсивність – контрольованість». На 

такі фактори, як «відокремленість – прив’язаність» та «практичність – 

експресивність» вплив був майже незначний. 

Коригування показників на констатувальному етапі експерименту 

третього порядку, у порівнянні з констатувальним етапом експерименту другого 

порядку, відображає більш реалістичну картину. Вважаємо, що коригування 

пов’язано з одним формувальним етапом експерименту, тому показники не 

закріпились на тих рівнях, які відбулись через 45 днів після формувального етапу 

експерименту. Але ті результати, які були досягнені при роботі з 

експериментальною групою протягом реабілітаційного періоду, ми вважаємо 

успішними. 

Іншу ситуацію бачимо у контрольній групі, де показники факторів майже 

не змінились. Тому особистісні характеристики майже нічим не відрізняються 

від характеристик, що були присутні на попередніх констатувальних етапах 

експерименту. 

Для виявлення і встановлення рівня взаємозв’язку між індивідуально-

психологічними особливостями зі смислом життя, а саме смисложиттєвими 

орієнтаціями особистості комбатантів контрольної та експериментальної групи, 

ми провели кореляційний аналіз використавши коефіцієнт кореляції Пірсона 

(коефіцієнт r) [40].  

Ми досліджували тісноту взаємозв’язку між вихідними даними загального 

показника осмисленості життя, за методикою СЖО, та вторинних факторів 

особистісних характеристик (інтроверсія – екстраверсія, прихильність –

прив’язаність, імпульсивність – контрольованість, емоційна стійкість – емоційна 

нестійкість, практичність – експресивність) за методикою «П’ятифакторний 

опитувальник особистості 5PFQ». Виявлення позитивних кореляцій дасть змогу 

зрозуміти, як трансформація смислових структур пов’язана зі зміною 
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особистісних характеристик, які особистісні характеристики притаманні  

комбатантам, що мають проблеми зі становленням смислових зв’язків життя.  

Це дасть змогу при майбутньому діагностуванні смисложиттєвих 

орієнтацій комбатантів передбачати, які вони мають особистісні характеристики, 

та навпаки, знаючи особистісні характеристики, передбачати, чи є у них 

екзистенційні труднощі, а саме проблеми зі сенсом життя. Також це дозволить 

дослідити яким чином трансформація одного параметру взаємопов’язана з 

трансформацію іншого та у подальшому виявляти причинно-наслідкові зв’язки 

смисложиттєвими орієнтаціями та особистісними характеристиками 

комбатантів.  

Формулюємо статистичні гіпотези: 

Н0: зміни особистісних характеристик та смисложиттєвих орієнтацій 

досліджуваних мають випадковий характер та кореляційно не взаємопов’язані. 

Н1: зміни особистісних характеристик та смисложиттєвих орієнтацій 

досліджуваних мають спрямований характер та кореляційно взаємопов’язані. 

Для виявлення взаємозв’язку порівнювальних показників ми обмежились 

етапом початку дослідження та його кінця. В табл. 3.9. представлені підраховані 

коефіцієнти кореляції загального показника осмисленості життя та факторами 

особистісних характеристик експериментальної та контрольної групи.  

Як бачимо із табл. 3.9, більшість отриманих кореляцій знаходяться на 

достатньому рівні статистичної значущості [64]. Недостатній рівень значущості 

виявляють коефіцієнти кореляції загального показника осмисленості життя та 

такими факторами особистісних характеристик, як практичність – 

експресивність на констатувальному етапі експерименту першого порядку, а 

саме на початку дослідження. Цей факт пояснюється відсутністю щирості 

обстежуваних щодо істинних установок, функціонуванням потужної системи 

механізмів психологічного захисту на початку дослідження та наприкінці з 

комбатантами контрольної групи, так як показник значущості 

експериментальній групі зростає, хоча кореляційний зв’язок між цими 

вимірюваними факторами відсутній. 
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Таблиця 3.9 

Аналіз міри зв’язку між загальним показником осмисленості життя та 

факторами особистісних характеристик експериментальної і контрольної 

групи 

 
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. 
 

На констатувальному етапі експерименту першого порядку у 

експериментальній та контрольній групі кореляційні зв’язки значуще не 

відрізняються. У контрольній групі присутній низький позитивний кореляційний 

зв’язок в таких порівняльних показниках, як «загальний показник осмисленості 

життя та інтроверсія – екстраверсія» (0,168*), «загальний показник осмисленості 

життя та прихильність – контрольованість» (0,126*) та «загальний показник 

осмисленості життя та емоційна стійкість – емоційна нестійкість (0,207*). 

Схожу ситуацію ми бачимо у експериментальній групі, у якій на 

констатувальному етапі експерименту першого порядку присутній низький 

позитивний кореляційний зв’язок в таких порівняльних показниках, як 
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«загальний показник осмисленості життя та інтроверсія – екстраверсія» (0,172*), 

«загальний показник осмисленості життя та прихильність – контрольованість» 

(0,141*) та «загальний показник осмисленості життя та емоційна стійкість – 

емоційна нестійкість (0,215*). 

Між іншими вимірювальними факторами на констатувальному етапі 

експерименту першого порядку кореляційні зв’язки відсутні.  

На констатувальному етапі експерименту третього порядку у контрольній 

групі значних змін не спостерігається. Також присутній низький позитивний 

кореляційний зв’язок в таких порівняльних показниках, як «загальний показник 

осмисленості життя та інтроверсія – екстраверсія» (0,181*), «загальний показник 

осмисленості життя та прихильність – контрольованість» (0,161*) та «загальний 

показник осмисленості життя та емоційна стійкість – емоційна нестійкість» 

(0,234*). 

Іншу ситуацію бачимо у експериментальній групі, у якій на 

констатувальному етапі експерименту третього порядку відбулись деякі зміни.  

Низький позитивний кореляційних зв’язок залишився у порівнювального 

показника «загальний показник осмисленості життя та прихильність – 

контрольованість» (0,259*). Порівнюючи з констатувальним етапом 

експерименту першого порядку, цей показник зазнав незначних змін, але 

залишився на низькому рівні.  

З’явився середній позитивний кореляційних зв’язок у порівнювального 

показника «загальний показник осмисленості життя та інтроверсія – 

екстраверсія» (0,436**), який на констатувальному етапі експерименту першого 

порядку був низьким. Також з’явився середній негативний кореляційних зв’язок 

у порівнювального показника «загальний показник осмисленості життя та 

емоційна стійкість – емоційна нестійкість» (-0,485**), який на констатувальному 

етапі експерименту першого порядку був позитивним та низьким. 

Отримані результати відображають зв’язок осмисленості життя з трьома 

індивідуально-психологічними особливостями особистості комбатантів 

експериментальної групи. Позитивний кореляційний зв’язок демонструє взаємне 

зростання двох вимірюваних показників, а саме, у першому випадку зростання 
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рівня осмисленості життя пов’язане зі зростанням особистісної характеристики 

у сторону екстраверсії. У другому випадку зростання рівня осмисленості життя 

пов’язане зі зростанням особистісної характеристики в бік контрольованості. В 

третьому випадку зростання рівня осмисленості життя пов’язане зі зниженням 

показника особистісної характеристики у сторону емоційної стійкості, тому цей 

показник має негативний кореляційний зв’язок, що підтверджує логіку нашого 

дослідження.  

Отже, аналізуючи коефіцієнти кореляції експериментальної та 

контрольної групи, можемо сказати, що такі порівнювальні показники, як 

«загальний показник осмисленості життя та інтроверсія – екстраверсія», 

«загальний показник осмисленості життя та прихильність – контрольованість» 

та «загальний показник осмисленості життя та емоційна стійкість – емоційна 

нестійкість» засвідчують тісноту взаємозв’язку досліджуваних величин на 

низькому рівні на констатувальному етапі експерименту першого порядку. 

На констатувальному етапі експерименту другого порядку, порівнювальні 

показники контрольної групи майже не змінюються, на відміну від 

порівнювальних показників експериментальної групи, у якій показники 

«загальний показник осмисленості життя та інтроверсія – екстраверсія» та 

«загальний показник осмисленості життя та емоційна стійкість – емоційна 

нестійкість» мають середню позитивну, та у другому випадку, середню 

негативну кореляцію. Тобто, чим більш осмислене життя особистості 

комбатантів, тим більш їх особистісні характеристики орієнтовані у напрямі 

екстраверсії та емоційної стійкості.  

Підсумовуючи результати проведених нами заходів формувального 

впливу, констатуємо, що порівнювальні показники експериментальної групи 

демонструють достовірні позитивні відмінності порівняно з контрольною 

групою, що підтверджує гіпотезу Н1, а саме те, що зміни особистісних 

характеристик та смисложиттєвих орієнтацій досліджуваних мають 

спрямований характер та кореляційно взаємопов’язані.  

За результатами дослідження було розроблено навчальну програму 

«Психологічне консультування за допомогою діалектичних стратегій 
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психологічного впливу» на основі методу психотерапії та психологічного 

консультування діаналіз та діалектико-поведінкової психотерапії [34]. Програма 

розрахована на практичних психологів та курсантів останніх курсів навчання, які 

мають базовий рівень психологічної підготовки. Навчальна програма 

«Психологічне консультування за допомогою діалектичних стратегій 

психологічного впливу» наводиться у додатку Б. 

 

Висновки до третього розділу  

1. Відзначається гармонізація смисложиттєвих орієнтацій досліджуваних 

експериментальної групи. Майже всі показники смисложиттєвих орієнтацій 

експериментальної групи на констатувальноому етапі експерименту другого 

порядку піднялись до середнього рівня (на 35%). На констатувальному етапі 

експерименту третього порядку показники зменшилися (на 5,7%) залишившись 

на середньому рівні. Зміни на покращення відбуваються також і у комбатантів 

контрольної групи (на 2,8%), але в порівнянні з показниками експериментальної 

групи вони є незначними. 

2. Відзначається трансформація смислових конструктів. Наприкінці 

дослідження в експериментальній групі значущі зміни рангів спостерігаються у 

10 конструктах. Більшої значущості набули впевненість (з 8 на 18), 

врівноваженість (з 7 на 19), ясне мислення (з 6 на 20). Також для комбатантів 

зменшилась значущість уявлення про необхідність захисту від загрозливого 

соціального оточення (з 1 на 16), стало важливим легкість у спілкуванні (з 3 на 

15) та у мисленні (с 2 на 17). Меншої значущості набули – відвертість (з 19 на 

10), чесність із самим собою (з 18 на 7), надійність (з 16 на 6), позиція щодо права 

висловлювати думку незалежно від її наслідків (з 15 на 5). Якщо на початку 

дослідження комбатантам вищевказані конструкти виражали опір змінам та були 

важливими, то на останньому етапі дослідження ці конструкти стали менш 

значущими для них. Це вказує на набуття психологічних якостей, після за 

допомогою яких потреба у їхній захищеності зникає. 

На останньому етапі дослідження у контрольній групі основні зміни рангів 

у напрямі збільшення спостерігаються у двох конструктах: вважаю, що світ живе 
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за законом джунглів (з 1 на 4); розуміють мене (з 12 на 19). Це вказує на 

зменшення значущості уявлення комбатантами контрольної групи про 

необхідність захисту від загрозливого соціального оточення. Також для них 

стало більш важливим розуміння їх оточенням. Смислові установки хоч і не 

кардинально, але все-таки змінились. 

3. Доведено статистичні гіпотези: застосування діалектичних стратегій 

психологічного впливу як інструменту психологічного консультування викликає 

покращення смисложиттєвих орієнтацій досліджуваних; застосування 

діалектичних стратегій психологічного впливу як інструменту психологічного 

консультування впливає на зміну особистісних характеристик досліджуваних. 

Отже ефективність психологічного консультування за допомогою діалектичних 

стратегій психологічного впливу доведеною. 

4. Виявлений зв’язок між осмисленістю життя та такими особистісними 

характеристиками, як «інтроверсія – екстраверсія» та «емоційна стійкість – 

емоційна нестійкість». Встановлено, що зростання осмисленості життя 

комбатантів пов’язане зі змінами особистісних характеристик в бік екстраверсії 

та емоційної стійкості.  

 

У цьому розділі використанні літературні джерела, що знаходяться у 

списку використаних джерел під номерами: [18; 20; 23; 24; 34; 37; 40; 52; 53 60; 

61; 63; 64; 76; 92; 94; 125; 142]  
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ВИСНОВКИ 

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. 



184 
 
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 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 
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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 

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, 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства: учеб. 

пособие. Москва, 2000. 300 с.  

2. Ананьев В. А., Малыхина Я. В., Васильев М. А. Концептуальные основы 

системной профилактики девиантного поведения. (монография). СПб., 2003. 

171 с.  

3. Асмолов А. Г. Деятельность и установка. Москва, 1979. 150 с.  

4. Ассаджиоли Р.  Психосинтез. Принципы и техники. Москва, 2002. 416 с.  

5 .  Басина Е. З. Идентификация с другими как механизм формирования 

смысловой сферы личности: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Москва, 1986. 

2 3 с .  

6. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва, 1979. 423 с. 

7. Братусь Б. С. К изучению смысловой сферы личности. Вести 

Московского университета Вести. 1981. Сер. №14 (2) С. 46–56. 

8. Братусь Б. С. Общепсихологическая теория деятельности и проблема 

единиц анализа личности. А. Н. Леонтьев и современная психология / 

А. В. Запорожець. Москва, 1983. С. 212–219. 

9. Василюк Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления 

критических ситуаций. Москва, 1984. 200 с.  

10. Василюк Ф. Е. Уровни построения переживания и методы 

психологической помощи. Вопросы психологии. 1988. Вып. № 5. С. 27–37. 

11. Вебер М. Избранные произведения. Москва, 1990. 805 с.  

12. Гуссерль Э. Амстердамские доклады II. Логос. 1994. Вып. 5. С.  7– 24. 

13. Гуссерль Э. Парижские доклады. Логос. 1991. Вып. 2. С. 6–30.  

14. Дорожевец А. Н. Когнитивные механизмы адаптации к кризисным 

событиям. Журнал практического психолога. 1998. № 4. С. 3–17.  

15. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 

року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 

I), від 8 червня 1977 року / п. 1 ст. 43 1-го Додаткового протоколу. 1977. 

16. Дроздов И. Н. Психология профессиональной деятельности 

государственных служащих: Практическое пособие. Владивосток. 2002. 82 с. 



188 
 

17. Дюбуа П. О психотерапии / Под ред. Н. Е. Осипова и О. Б. Фельцмана; 

Вып. 2. Москва 1913. 131 с.   

18. Завьялов В. Ю. Брачный ринг: от борьбы к гармонии. Москва, 2013. 320 с. 

19. Завьялов В. Ю. Необъявленная психотерапия. Екатеринбург, 1999. 250 с.  

20. Завьялов В. Ю. Пьющий мужчина: что делать? Новосибирск, 2005. 296 с.  

21. Завьялов В. Ю. Смысл нерукотворный: Методология дианалитической 

терапии и консультирования. Новосибирск, 2007. 286 с.  

22. Завьялов В. Ю. У смерти твои глаза: дианализ страхов. Новосибирск, 

2004. 280 с.  

23. Завьялов В. Ю. Что такое дианализ? Методические рекомендации. 

Новосибирск, 2005. 52 с. 

24. Завьялов В. Ю. Элементарный учебник дианализа. Кировоград, 2003. 

480 с.  

25. Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. Москва, 1960. 430 с.  

26. Зейгарник Б. В., Братусь Б. С. Очерки по психологии аномального 

развития личности. Москва, 1980. 157 с. 

27. Зейгарник Б. В., Холмогорова А. Б., Мазур Е. С. Саморегуляция 

поведения в норме и патологии. Психологический журнал. 1989. № 2. Т. 10. 

С. 122–132. 

28. Зинченко В. П. Большой психологический словарь. Москва, 2008. 779 с. 

29. Знаков В. В. Непостижимое и тайна как атрибуты экзистенциального 

опыта. Психологические исследования. 2013. Т. 6, № 31.  

30. Карачинський О. А. Діалектичні стратегії надання психологічної 

допомоги військовослужбовцям в постстрессовий період. Вісник Національного 

університету оборони України : зб. наук. пр., 2015. Вип. 2 (45). С. 101–105. 

31.  Карачинський О. А.  Досвід аналізу соціально-демографічних даних при 

первинному психологічному вивченні військовослужбовців, призваних за 

мобілізацією. Вісник Національного університету оборони України : збірник 

наукових праць, 2015. Вип. 1 (44). С. 88–93. 

32. Карачинський О. А.  Особливості смислової сфери особистості 

внаслідок подолання життєвих криз. Вісник Національної академії Державної 



189 
 

прикордонної служби України. Психологія, 2016. Вип. 5.  URL: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID%20=&I21DBN=UJRN& 

P21DB%0bN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&

S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21 

STR=EJ000054:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB./2016/5 

33. Карачинський О. А. Сенс як інтегративна основа особистості у теоріях 

особистості і логотерапії В. Франкла. Збірник наукових праць Національної 

академії Державної прикордонної служби України. Психологічні науки, 2016. Вип. 

3 (5). С. 87–97. 

34. Карачинський О. А. Навчальна програма «Психологічне консультування 

за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу». Збірник наукових 

праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 

Психологічні науки, 2018. Вип. 1 (9). С. 100–109.  

35. Карачинський О. А.  Підходи до поняття сенсу у психологічних школах 

З. Фрейда, А. Адлера та К. Юнга. Правничий вісник університету «КРОК», 2016. 

Вип. 24. С. 267–273. 

36. Карачинський О. А.  Технологія психологічного консультування 

комбатантів за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу. 

Український психологічний журнал, 2017. Вип. 3 (5). С. 91–100. 

37. Карачинський О. А. Трансформація смислових структур особистості 

колишніх комбатантів у процесі психологічної реабілітації за методикою 

смисложиттєвих орієнтацій. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Психологічні науки, 2018. Вип. 1, том 1. С. 78–83. 

38. Карвасарский Б. Д. Психотерапевтическая энциклопедия. Санкт-

Петербург, 1999. 752 с. 

39. Катаева Л. И. К вопросу об особенностях мотивационно-смысловой 

сферы личности государственного служащего. Мир психологии. 2001. №2. С.118–

121.      

40. Коефіцієнт кореляції Пірсона // Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Коефіцієнт_кореляції_Пірсона (дата звернення 

25.03.2018). 



190 
 

41. Кулеба Д. І. Комбатанти. Українська дипломатична енциклопедія: в 2-х т. 

/ за ред. Л. В. Губерського. Київ, 2004. Т.1. 760с. 

42. Кoрoльчук М. C. Aдaптaцiя тa її знaчeння в cиcтeмi пcиxoфiзioлoгiчнoгo 

зaбeзпeчeння дiяльнocтi. Вicник. Збiрник нaукoвиx cтaтeй Київcькoгo 

мiжнaрoднoгo унiвeрcитeту. Ceрiя: Пeдaгoгiчнi нaуки. Пcиxoлoгiчнi нaуки. 2002. 

Вип. 2. C. 191–211.  

43. Лаак Я., Бругман Г. Big 5: Как измерить человеческую индивидуальность: 

Оценки и описания. Москва, 2003. 112 с.  

44. Лайнен М. Когнитивно-поведенческая терапия пограничного 

расстройства личности. Москва, 2007. 592 с.  

45. Лайнен М. Руководство по тренингу навыков при терапии пограничного 

расстройства личности. Москва, 2016, 336 с.  

46. Ларичев В. П. Аксиопсихотерапия кризисных состояний. Научные и 

организационные проблемы суицидологии. 1983. С. 204–210.  

47. Леонтьев А. А. Смысл как психологическое понятие. Психологические и 

психолингвистические проблемы владения и овладения языком. 1969. С. 56–56. 

48. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва, 1977. 304 с. 

49. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. Москва, 1972. 575 с. 

50. Леонтьев А. Н. Философия психологии: из научного наследия. Москва, 

1994. 287 с. 

51. Леонтьев Д. А. Психология смысла. Природа, строение и динамика 

смысловой реальности. Москва, 2007. 511 с.     

52. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций. Москва, 1992. 16 с. 

53. Лосев А. Ф. Диалектика мифа / За ред. А.А. Тахо-Годи, В.П. Троицкого. 

Москва, 2001. 558 с.  

54. Лосев А. Ф. Страсть к диалектике: Литературные размышления 

философа. Москва, 1990. 345 с.  

55. Магомед-Эминов М. Ш. Личность и экстремальная жизненная ситуация. 

Вести. МГУ. Сер. 14, Психология. 1996. № 4. С. 26–35.  

56. Магомед-Эминов М. Ш. Трансформация личности. Москва, 1998. 494 с.

  



191 
 

57. Магомед-Эминов М. Ш. Новые аспекты психотерапии 

посттравматического стресса. Методические рекомендации. Харьков, 1989. 36 с.  

58. Мазур Е. С. Гештальт-подход при оказании психотерапевтической 

помощи пострадавшим от землетрясения. Моск. психотерапевтич. журн. 1994. 

№3. С. 81–91.       

59. Мазур Е. С., Гельфанд В. Б., Качалов П. В. Смысловая регуляция 

негативных переживаний у пострадавших при землетрясении в Армении. Психол. 

журн. 1992. № 2. Т. 13. С. 54–65.      

60. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. 

Москва, 2005. 960 с.  

61. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации. Справочник практического 

психолога. Москва, 2005. 960 с.       

62. Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. 

Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. Москва, 1997. 

224 с.              

63. Маслоу А. Мотивация и личность. Москва, 1998. 290 с.     

64. Математическая статистика для психологов: Таблица Критических 

значений корреляции Пирсона. URL: http://statpsy.ru/pearson/tablica-pirsona/ (дата 

звернення 25.03.2018).   

65. Налимов В. В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и 

смысловая архитектоника личности. Москва, 1989. 287 с.   

66. Насиновская Е. Е. Методы изучения мотивации личности. Москва, 1988. 

80 с.  

67. Осухова Н. Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных 

ситуациях. Москва, 2005. 29 с.        

68. Осьодло В. І. Вплив смисложиттєвих орієнтацій на професійне 

становлення офіцера. Вісник Національного університету оборони України: зб. 

наук. пр..2009. Випуск № 5(13). С. 127–137.     

69. Панок В. Г. Прикладна психологія. Теоретичні проблеми: монографія. 

Київ, 2017. 188 с. 



192 
 

70. Петрушевский С. А. Диалектика рефлекторных процессов. Москва, 1967. 

400 с.           

71. Поппер К. Что такое диалектика? Вопросы философии. 1995. №1. С. 139–

148            

72. Сартр Ж.-П. Проблемы метода. Москва, 1994. 237 с. 

73. Caфiн О. Д. Ocoбливocтi дeзaдаптaцiйнoгo впливу бoйoвиx дій нa 

мoтивaцiйнo-cмиcлoву cфeру ocoбиcтocтi її учасника. Правничий вісник 

Університету «КРОК». 2014. Вип. 19. С. 105–111 

74. Caфiн O. Д. Ocнoвнi пiдxoди дo функцioнувaння cиcтeми пcиxoлoгiчнoї 

рeaбiлiтaцiї тa рeaдaптaцiї учacникiв aнтитeрoриcтичнoї oпeрaцiї. Нaукa i oбoрoнa. 

2016. №1. C. 24–30.  

75. Склярова Т. В. Возрастная психология для социальных педагогов. 

Москва, 2009. 333 с.       

76. Сковорода Г. Твори у 2 т. Київ, 1994. 207 с.  

77. Собчик Л. Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный цветовой 

тест Люшера. Москва, 1990. 88 с.       

78. Степанов С. С. Популярная психологическая энциклопедия. Москва, 

2005. 672 с.  

79. Cтoрoжук Н., Мacь Н., Пoкoтилo В. Cучacний cтaн cиcтeми пcиxoлoгiчнoї 

рeaбiлiтaцiї учacникiв aнтитeрoриcтичниx oпeрaцiй. Вicник Київcькoгo 

Нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту iмeнi тaрaca Шeвчeнкa. Вiйcькoвo-cпeцiaльнi нaуки. 

2016. №1(34). C. 34–37.   

80. Субботский Е. В. Изучение у ребенка смысловых образований. Вести 

Московского университета. 1977. Сер. №14 (1). С. 62–72. 

81. Тарабрина Н. В., Лазебная Е. О. Синдром посттравматических стрессовых 

нарушений: современное состояние проблемы. Психологический журнал. 1992. 

Т.13. №2. С. 14–26.  

82. Тарабрина Н. В., Лазебная Е. О., Зеленова М. Е. Психологические 

особенности посттравматических стрессовых состояний у ликвидаторов 

последствий аварии на ЧАЭС. Психологический журнал. 1994. Т.15. № 5. 

С. 67– 70.  



193 
 

83. Тарабрина Н. В., Лазебная Е. О., Петрухин Е. В. Посттравматические 

стрессовые нарушения у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.  

Чернобыльский след: Медико-психологические последствия радиационного 

воздействия. 1992. С. 192–237. 

84. Тиллих П. Избранное. Теология культуры. Москва, 1995. 479 с. 

85. Тимчeнкo A. В. Прoфeccиoнaльный cтрecc рaбoтникoв OВД Укрaины 

(кoнцeптуaлизaция, прoгнoзирoвaния, диaгнocтикa и кoррeкция): aвтoрeф. диc. нa 

здoбуття нaук. cтупeня д-рa пcиxoл. нaук: Xaрькoв, 2003. 35 c. 

86. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами 

буденності. Київ, 2003. 376 с.  

87. Тузова Т. М. Ответственность личности за свое бытие в мире: критика 

концепций французского экзистенциализма. Минск, 1987. 159 с. 

88. Утюганов A. A. Исследование смысловой сферы военнослужащих, 

переживших боевой стресс. Вестник Кемеровского государственного 

университета. 2010. №2(42). С. 69–73.     

89. Утюганов A. A. Ценностно-смысловой аспект изучения боевого стресса. 

Студент и научно-технический прогресс: материалы XLVII международной 

научной конференции (Новосибирск, 2009). С. 161–162.  

90. Утюганов A. A. Ценностно-смысловые составляющие последствий 

боевого стресса. Вестник Кемеровского государственного университета. 2007. 

№1(29). С. 81–84.  

91. Франкл В. Доктор и душа. Санкт-Петербург, 1997. 287 с.  

92. Франкл В. Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере. Москва, 2016. 

240 с.             

93. Франкл В. Человек в поисках смысла. Москва, 1990. 367 с. 

94. Франселла Ф. Баннистер Д. Новый метод исследования личности: 

Руководство по репертуарным личностным методикам./ За ред. Ю.М. Забродина 

и В.И. Похилько. Москва, 1987. 236 с.  

95. Фрейд 3. Толкование сновидений. Москва, 2015. 512 с.   

96. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. Москва, 1989. 456 с. 



194 
 

97. Харарі Ю. Людина розумна. Історія людства від минулого до 

майбутнього. Харків, 2016. 544 с.       

98. Хміляр О. Ф. Символічна регуляція ціннісно-орієнтаційної сфери 

особистості. Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. пр.. 

2015. Випуск №1 (44). С. 246–253.        

99. Хромов А. Б. Пятифакторный опросник личности: Учебно-методическое 

пособие. Курган, 2000. 23 с.        

100. Чудновский В. Э. Психологические составляющие оптимального 

смысла жизни. Вопросы психологии. 2003. № 3. С. 3–18.    

101. Щедровицкий Г. П. Избранные труды. Москва, 1995. 760 с.  

102. Щербина Л. Ф. Діаналіз: логіка у психотерапії. Наукові записки 

Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. 2005. Вип. 26, т.4. С. 342–

348.             

103. Щербина Л. Ф. Діаналіз: психотерапія як «розумне заняття». Практична 

психологія та соціальна робота. 2005. №12. С. 8–12.    

104. Щербина Л. Ф. Метатеоретичне мислення психолога-практика. Наукові 

записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2009. Вип. 37. С. 

474–484.           

105. Щербина Л. Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, 

дослідження, програма розвитку. Київ, 2012. 283с.     

106. Щербина Л. Ф. Методологія психологічної допомоги. Проблеми 

загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка АПН України. 2007. Т. ІХ, част. 7. С. 317–329.  

107. Эриксон Э. Детство и общество. Санкт-Петербург, 1996. 592 с.  

108. Юнг К. Г. Архетип и символ. Москва, 1991. 304 с. 

109. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. Москва, 1993. 336 с. 

110. Юнг К. Г. Психологические типы. Цюрих, 1929. 475 с.  

111. Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая 

система. Кемерово, 2000. 204 с.    

112. Ярошевский М. Г. Личностный смысл. Краткий психологический 

словарь. Москва, 1985. С. 164–165.  



195 
 

113. Ясперс К. Смысл и назначение истории. Москва, 1994. 527 с.  

114. Adler A. Der Sinn des Lebens. Frankfurt am Main, 1973. 192 s. 

115. Adler A. Lebenskenntnis. Frankfurt am Main, 1978. 159 s. 

116. Adler A. Psychotherapie und Erziehung: Ausgewahlte Aufsatze. Bd I. 

Frankfurt am Main, 1982. 267 s. 

117. Adler A. Psychotherapie und Erziehung: Ausgewahlte Aufsatze. Bd.2. 

Frankfurt am Main, 1982. 285 s. 

118. Adler A. What life should mean to you. London, 1980. 300 р. 

119. Boodt C. P., Mas L. P. Hermeneutics of lived experience: the foundations of 

a historical psychology. Recent trends in theoretical psychology. New York, 1993. VIII, 

P. 111–122.   

120. Frankl V. Der Mensch von der Frage nach dem Sinn: eine Auswahl aus dem 

Gesamtwerk. Miinchen; Zurich, 1979. IX, 308 s. 

121. Frankl V. Logos, paradox and the search for meaning. Cognition and 

psychotherapy. New York, 1985. P. 259–275. 

122. Frankl V. Man's search for meaning: an introduction to logotherapy. New 

York, 1984. 189 p.  

123. Frankl V. Psychotherapy and existentialism. New York, 1967. X, 246 p. 

124. Frankl V. The will to meaning: foundations and applications of logotherapy. 

New York, 1969. X, 181 p.   

125. Glasser W. Control Theory in the Practice of Reality Therapy: Case Studies. 

New York, 1989. 319 p.  

126. Jung C. G. Die Dynamik des Unbewussten. Zurich; Stuttgart, 1967. XII, 

671 s.  

127. Jung C. G. The development of personality. The collected works. V. 17. 

London, 1954. VIII, 235 p.  

128. Jung C. G. The practice of psychotherapy. The collected works. V. 16. 

London, 1954. XII, 377 p.  

129. Jung C. G. Two essays on analytical psychology. The collected works. V. 7. 

London, 1953. X, 329 p.  



196 
 

130. Kegan R. The evolving self: problem and process in human development. 

Cambridge, 1982. 318 p.     

131. Kelly G. A brief introduction to personal construct theory. Perspectives in 

personal construct theory. New York, 1970. P. 1–29.    

132. Kelly G. Clinical psychology and personality: the selected papers of George 

Kelly. New York, 1969. VIII, 361 p.  

133. Kelly G. The psychology of personal constructs. New York, 1955. XVIII, 

1210 p.  

134. Klein G. S. Psychoanalytic theory: an explorations of essentials. New York, 

1982. X, 330 p. 

135. Levins, R., Lewontin R.C. The Dialectical Biologist. Cambridge, 1985. 336 p. 

136. Linehan M. Cognitive-behavioral treatemnt of chronicaly parasuicidal 

borderline patients. Archives of General Psychiatry. 1991, 48(12). P. 1060–1064.  

137. Linehan M. Dialectical behavior therapy versus compehensive validation 

therapy plus 12-step for the treatment of opioid dependent women meeting criteria for 

borderline personnality disorder. Drug and Alcohol Dependence. 2002, 67(1) P. 13– 26. 

138. Linehan M. Skills Training Manual for Treating Borderline Personality 

Disorder. New York, 1993. 180 p. 

139. Maddy S. R. Personality Theories. A Comparative Analysis. London, 1972. 

223 р. 

140. Maslow. A. H.  Cognition of being in the peak experiences. Readings in 

Human Development: A Humanistic Approach. Ardent Media. 1974. P. 83–106.  

141. Merleau-Ponty M. La structure du comportement. 5 ed. Paris, 1963. XVI, 

248 p.  

142. Nietzsche F. Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer 

philosophiert. Leipzig, 1899. 469 p.  

143. Nuttin J. Experimental and clinical method in psychology. Rivista di 

Psicologia. 1956, №50. P. 191–204. 

144. Shape R. K. Freud's concepts of meaning. Psychoanalysis and contemporary 

science. V.2. New York; London. 1973, P. 276–303.  

 



197 
 

ДOДAТКИ 

 

Додаток А 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 
 

Статті в наукових фахових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України: 

1. Карачинський О. А. Діалектичні стратегії надання психологічної 

допомоги військовослужбовцям в постстрессовий період. Вісник Національного 
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доброчесність студента як чинник формування громадського суспільства : 

матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених (Чернівці, 

1–2 березня 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 21–22. 
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актуальних психічних станів колишніх комбатантів під впливом психологічного 

консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу. 

Шевченківська весна 2018 : військові науки : тези доп. XVI міжнар. наук.-практ. 

конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 29 березня 2018 р.). Київ, 

2018. С. 36–37. 

18. Карачинський О. А. Трансформація смислових конструктів колишніх 
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всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і 

студентів (Київ, 26 квітня 2018 р.). Київ, 2018. С. 51–52. 
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Додаток Б 
 

Навчальна програма «Психологічне консультування за допомогою 

діалектичних стратегій психологічного впливу» 
 

1. Анотація курсу. Курс розроблений на основі інтегративного методу 

психологічної допомоги та психотерапії діаналіз та діалектико-поведінкової 

психотерапії. Курс спрямований на розвиток знань психолога або курсанта 

останніх курсів навчання за спеціальність «Психологія» про методику до 

надання психологічної допомоги, яка вирізняється ґрунтовним описом 

методологічних основ, постнекласичним розумінням ролей учасників 

психологічної взаємодії та економністю використання особистісних ресурсів 

психолога та клієнта. Зміст курсу складають вимоги до організації мислення 

психолога, принципи психологічної допомоги та основні практичні стратегії, що 

використовуються у цьому підході. На практичних заняттях, які проводяться у 

формі симулятивного тренінгу, зосереджено увагу на виробленні первинних 

навичок психологічної допомоги за допомогою діалектичних стратегій 

психологічного впливу.  

2. Цільова група – психологи, курсанти останніх курсів навчання за 

спеціальністю «Психологія». Розмір групи – до 12 чоловік.  

3. Мета курсу — формування навичок діалектичного мислення і навичок 

психологічного консультування за допомогою діалектичних стратегій 

психологічного впливу.  

4. Завдання (навчальні цілі): сформувати знання про методологічні 

основи та відмітні особливості діалектичних стратегій психологічного впливу; 

виробити розуміння принципів діаналітичної роботи; сформувати знання про 

основні діалектичні стратегії надання психологічної допомоги; сформувати 

здатність обирати стратегію, адекватну ситуаційному та особистісному 

контексту; виробити первинні навички психологічної допомоги у 

діаналітичному підході на базовому рівні підготовки. 

 

 



201 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результати навчання (1. знати; 

2. вміти) 
Форми та/або 

методи і 

технології 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 

1.1 Знати методологічні 

основи та відмітні 

особливості 

діалектичних стратегій 

психологічного впливу 

Лекції  Тест, 60 % 

правильних 

відповідей 

20% 

1.2 Знати принципи 

діаналітичної  роботи   

Лекції Колоквіум 20% 

1.3 Знати основні 

діалектичні стратегії 

надання психологічної 

допомоги 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Тестова 

контрольна 

робота з 

відкритими 

відповідями 

20% 

2.1 Вміти обирати 

психологічну 

стратегію, адекватну 

ситуаційному та 

особистісному 

контексту 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Оцінка участі у 

практичних 

заняттях 

20% 

2.2 Вміти надавати 

психологічну допомогу 

у діаналітичному 

підході на базовому 

рівні підготовки 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Оцінка базових 

навичок 

психологічної 

допомоги у 

діаналітичному 

підході  

20% 
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6. Програма курсу 
 

Номер і назва теми Кількість годин 

Лекції Практичні 

Модуль 1. Світоглядні основи і розвиток організації діалектичного 

мислення. 

1. Аксіоми та принципи діаналізу. 

Концепція хвороби та концепція 

здоров’я. 

2  

2. Діалектика, як філософська основа  

дианализу та діалектико-поведінкової 

психотерапії 

2  

3. Пентадна діалектика 3 7 

4. Розуміння симптому, як символу, при 

психологічному консультування 

2 4 

5. Діалектична модель «Особистість-

Символ-Реальність» 

3 6 

6. Протокол консультування 3 6 

Модуль 2. Форми діалектичних стратегій психологічного впливу  

7. Інтерв’ю: терапія очевидністю 2 4 

8. Дискусія: терапія визначеністю 2 4 

9. Діасинтез: терапія безперервністю 2 4 

10. Реорганізація: терапія 

упорядкуванням 

2 4 

11. Ампліфікація: терапія творчим 

розширенням 

2 4 

Модуль 3. Принципи психологічної допомоги діалектичних стратегій 

12. Диада – створення терапевтичних 

відносин між терапевтом і клієнтом. 

2 2 
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13. Діагнозис – пізнання життєвої 

ситуації клієнта удвох, створення 

терапевтичної ідеї.  

2 2 

14. Діалог – терапевтичний засіб 

персоналізації терапевтичної ідеї.  

2 2 

15. Дилема – терапевтична процедура 

створення ситуації вибору.  

2 2 

16. Динаміка – терапевтична динаміка, 

реалізація ідеї, плану одужання. 

2 2 

17. Діалектика – терапевтична логіка, 

скріплення текучого буття в цілісну 

смислову картину необхідних 

перетворень. 

2 2 

18. Диверсифікація – терапевтичне 

перенесення досвіду, отриманого в 

процесі консультування, в інші сфери 

життя клієнта. 

2 2 

19. Дивергенція – терапевтичне 

розширення зв’язків з іншими людьми. 

2 2 

20. Дієтетика – терапевтичне 

споживання всього, що споживає 

людина як особистість. 

2 2 

21. Діатриба – терапевтичне 

виправдання і захист здорового способу 

життя. 

2 2 

ВСЬОГО 45 63 

 

Загальний обсяг  – 108 год., в тому числі: 

лекцій – 45 год., 

практичних занять – 63 год. 
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Додаток В 
 

Тест смисложиттєвих орієнтацій  
 

Інструкція: Вам будуть запропоновані пари протилежних тверджень. 

Виберіть одне з двох тверджень, яке, на вашу думку найбільше відповідає 

дійсності, і відзначити одну з цифр 1, 2, 3, залежно від того, наскільки Ви 

впевнені у виборі (або 0, якщо обидва твердження, на вашу думку, однаково 

правильні) 
 

1 Здебільшого, я  дуже нудьгую. 3210123 Здебільшого,  я сповнений енергії 
2 Життя  здається мені завжди 

хвилюючим  і  захоплюючим      
3210123 Життя здається мені абсолютно 

спокійним і рутинним 
3 В   житті я не маю визначеної мети і 

намірів     
3210123 В житті я маю дуже ясну мету і наміри. 

4 Моє життя здається мені вкрай 
безглуздим і безцільним. 

3210123 Моє життя здається мені цілком 
осмисленим і цілеспрямованим 

5 Кожен новий день здається мені 
завжди новим і не схожим на інші 

3210123 Кожен день здається мені абсолютно 
схожим на всі інші. 

6 Коли я вийду на пенсію, то займуся 
цікавими справами, якими завжди 
мріяв зайнятися. 

3210123 Коли я вийду на пенсію, то 
намагатимусь не обтяжувати себе 
ніякими турботами. 

7 Моє життя склалося саме так, як я 
мріяв. 

3210123 Моє життя склалося зовсім не так, як я 
мріяв 

8 Я не досяг успіхів у здійсненні своїх 
життєвих планів. 

3210123 Я здійснив багато чого з того, що було 
мною заплановано в житті 

9 Моє життя беззмістовне і нецікаве 3210123 Моє життя наповнене цікавими 
справами 

10 Якби мені довелося підводити 
сьогодні підсумок свого життя, то я б 
сказав, що воно було цілком 
осмисленим 

3210123 Якби  мені довелося сьогодні підводити 
підсумок свого життя, то я б сказав, що 
воно не мало сенсу 

11 1 Якби я міг вибирати, то  побудував 
би своє життя абсолютно інакше 

3210123 Якби я міг вибирати, то я  прожив би 
життя ще раз так само, як живу зараз 

12 Оточуючий мене світ  часто породжує 
в мені  розгубленість і хвилювання 

3210123 Оточуючий мене світ, він зовсім не 
викликає в мене відчуття  хвилювання і 
розгубленості 

13 Я людина дуже обов'язкова. 3210123 Я людина зовсім не пунктуальна  

14 Я вважаю, що людина має  
можливість здійснити свій життєвий 
вибір за своїм бажанням. 

3210123 Я вважаю, що людина позбавлена 
можливості вибирати через вплив 
вроджених здібностей і обставин 

15 Я, безумовно, можу назвати себе 
цілеспрямованою людиною 

3210123 Я не можу про себе сказати, що я є 
цілеспрямованою людиною 

16 В житті я ще не відчув  свого 
покликання і не маю ясних намірів. 

3210123 В житті я знайшов своє покликання до 
певної мети. 

17 Мої життєві погляди ще не 
визначилися 

3210123 Мої життєві погляди цілком 
визначилися 
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18 Я вважаю, що мені вдалося знайти 

покликання і цікаві цілі в житті 
3210123 Я не впевнений в тому, що  здатний 

знайти покликання і цікаву мету в житті 
19 Моє життя в моїх руках, і я сам ним 

керую. 
3210123 Моє життя не підвладне мені, оскільки 

воно керується  зовнішніми подіями. 
20 Мої повсякденні справи приносять 

мені задоволення і приємність.  
3210123 Мої повсякденні справи приносять мені 

суцільні неприємності і переживання. 
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Додаток В.2 
 

Решітка опору змінам 
 

Інструкція: «Подивіться на ці два конструкти. Відзначте той полюс, на 

якому ви б хотіли помістити себе. Тепер припустимо, що по відношенню до 

одного з цих конструктів ви змінилися і виявилися на «небажаному» його 

полюсі, а по відношенню до іншого конструкту ваше становище не змінилося. За 

яким з цих двох «небажаних» конструктів ви хотіли б не змінюватися? Який з 

двох змін менш бажані для вас? Тільки в двох випадках вибір неможливий. По-

перше, тоді, коли обидва зміни в рівній мірі небажані. Другий випадок - це той, 

коли логічно неможливо змінитися по відношенню до одного конструкту і не 

змінитися по відношенню до іншого.  
 

1 співчутливий безжалісний. 

2 уважний до почуттів інших неуважний до почуттів інших 

3 щирий нещирий. 

4 ясно мислячий мислення підкорене миттєвим потягам. 

5 відвертий скритний. 

6 упереджений терпимий. 

7 відповідальний безвідповідальний. 

8 нервовий врівноважений. 

9 чесний з самим собою обманюю себе. 

10 готовий змінюватись вважаю за краще ходити проторованим 
шляхом. 

11 відкрито виражаю почуття придушую почуття. 

12 добрий недобрий. 

13 впевнений невпевнений. 

14 надійний ненадійний. 

15 вважаю, що маю право висловлювати 
думку незалежно від її наслідків 

вважаю, що не маю права висловлювати 
думку незалежно від її наслідків 

16 прагну зрозуміти інших центрований на собі. 

17 вважаю, що світ живе за законом 
Джунглів 

вважаю, що світ – безпечне місце. 

18 думати легко думати тяжко. 

19 розуміють мене вважають, що я – дурень. 

20 легко спілкуватись спілкуватись важче. 
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Додаток В.3 
 

Тест колірних виборів 
 

Інструкція: Оберіть з з восьми кольорів той, який вам найбільше 

подобається. Колір як такий, не потрібно співвіднести вашим з улюбленим 

кольором в одязі, кольором очей. Виділіть найбільш приємний колір з восьми. 

При повторному проходженні не потрібно згадувати порядок розкладки в 

першому виборі і свідомо змінювати попередній порядок. Виберіть колір, як ніби 

а вперше. 
 

Перший вибір 
 

0  

(сірий) 

1 

(синій) 

2 

(зелений) 

3 

(червоний) 

4 

(жовтий) 

5 

(фіолетовий) 

6 

(коричневий) 

7 

(чорний) 

        

 

Другий вибір 
 

0  

(сірий) 

1 

(синій) 

2 

(зелений) 

3 

(червоний) 

4 

(жовтий) 

5 

(фіолетовий) 

6 

(коричневий) 

7 

(чорний) 
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Додаток В.4 
 

П’ятифакторний опитувальник особистості 5PFQ 
 

Інструкція: Прочитайте парні висловлювання і визначте, який із двох 

альтернативних висловлювань вам найбільше підходить. Якщо підходить вислів, 

записаний зліва від оціночної шкали, то використовуйте для оцінки цього 

висловлювання значення "-2" або "-1". Якщо вам підходить праве 

висловлювання, то воно оцінюється значення «2» або «1». Значення "-2" або "2" 

вибирається в тому випадку, якщо оцінювана висловлювання виражені сильно. 

Якщо це висловлювання виражено слабо (слабше), то вибирається значення "-1" 

або "1". У разі коли жодна з альтернатив вам не підходить, а підходить щось 

середнє між ними, то вибирається значення "0". 
 

1. Мне нравится заниматься 
физкультурой 

-2 -1 0 1 2 Я не люблю физические нагрузки 

2. Люди считают меня отзывчивым 
и доброжелательным человеком 

-2 -1 0 1 2 Некоторые люди считают меня 
холодным и черствым 

3. Я во всем ценю чистоту и порядок -2 -1 0 1 2 Иногда я позволяю себе быть 
неряшливым 

4. Меня часто беспокоит мысль, что 
что-нибудь может случиться 

-2 -1 0 1 2 «Мелочи жизни» меня не тревожат 

5. Все новое вызывает у меня интерес -2 -1 0 1 2 Часто новое вызывает у 
меня раздражение 

6. Если я ничем не занят, то это меня 
беспокоит 

-2 -1 0 1 2 Я человек спокойный и не 
люблю суетиться 

7. Я стараюсь проявлять дружелюбие 
ко всем людям 

-2 -1 0 1 2 Я не всегда и не со всеми 
дружелюбный человек 

8. Моя комната всегда аккуратно 
прибрана 

-2 -1 0 1 2 Я не очень стараюсь следить 
за чистотой и порядком 

9. Иногда я расстраиваюсь из-
за пустяков 

-2 -1 0 1 2 Я не обращаю внимания на мелкие 
проблемы 

10. Мне нравятся неожиданности -2 -1 0 1 2 Я люблю предсказуемость событий 

11. Я не могу долго оставаться 
в неподвижности 

-2 -1 0 1 2 Мне не нравится быстрый 
стиль жизни 

12. Я тактичен по отношения 
к другим людям 

-2 -1 0 1 2 Иногда в шутку я 
задеваю самолюбие других 
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13. Я методичен и пунктуален во 
всем 

-2 -1 0 1 2 Я не очень обязательный человек 

14. Мои чувства легко уязвимы 
и ранимы 

-2 -1 0 1 2 Я редко тревожусь и редко чего- 
либо боюсь 

15. Мне не интересно, когда ответ 
ясен заранее 

-2 -1 0 1 2 Я не интересуюсь вещами, которые 
мне не понятны 

16. Я люблю, чтобы другие быстро 
выполняли мои распоряжения 

-2 -1 0 1 2 Я не спеша выполняю 
чужие распоряжения 

17. Я уступчивый и склонный 
к компромиссам человек 

-2 -1 0 1 2 Я люблю поспорить с окружающими 

18. Я проявляю настойчивость, решая 
трудную задачу 

-2 -1 0 1 2 Я не очень настойчивый человек 

19. В трудных ситуациях я весь 
сжимаюсь от напряжения 

-2 -1 0 1 2 Я могу расслабиться в любой 
ситуации 

20. У меня очень живое воображение -2 -1 0 1 2 Я всегда предпочитаю 
реально смотреть на мир 

21. Мне часто приходится быть 
лидером, проявлять инициативу 

-2 -1 0 1 2 Я скорее подчиненный, чем лидер 

22. Я всегда готов оказать помощь 
и разделить чужие трудности 

-2 -1 0 1 2 Каждый должен уметь позаботиться 
о себе 

23. Я очень старательный во 
всех делах человек 

-2 -1 0 1 2 Я не очень усердствую на работе 

24. У меня часто выступает холодный 
пот и дрожат руки 

-2 -1 0 1 2 Я редко испытывал 
напряжение, сопровождаемое 
дрожью в теле 

25. Мне нравится мечтать -2 -1 0 1 2 Я редко увлекаюсь фантазиями 

26. Часто случается, что я 
руковожу, отдаю распоряжения 
другим людям 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю, чтобы кто-то другой 
брал в свои руки руководство 

27. Я предпочитаю сотрудничать 
с другими, чем соперничать 

-2 -1 0 1 2 Без соперничества общество не 
могло бы развиваться 

28. Я серьезно и прилежно отношусь 
к работе 

-2 -1 0 1 2 Я стараюсь не брать дополнительные 
обязанности на работе 

29. В необычной обстановке я часто 
нервничаю 

-2 -1 0 1 2 Я легко привыкаю к 
новой обстановке 

30. Иногда я погружаюсь в глубокие 
размышления 

-2 -1 0 1 2 Я не люблю тратить свое время 
на размышления 

31. Мне нравится общаться 
с незнакомыми людьми 

-2 -1 0 1 2 Я не очень общительный человек 

32. Большинство людей добры 
от природы 

-2 -1 0 1 2 Я думаю, что жизнь 
делает некоторых людей злыми 
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33. Люди часто доверяют 
мне ответственные дела 

-2 -1 0 1 2 Некоторые считают меня 
безответственным 

34. Иногда я чувствую себя 
одиноко, тоскливо и все валится из 
рук 

-2 -1 0 1 2 Часто, что-либо делая, я так 
увлекаюсь, что забываю обо всем 

35. Я хорошо знаю, что такое красота 
и элегантность 

-2 -1 0 1 2 Мое представление о красоте 
такое же, как и у других 

36. Мне нравится приобретать новых 
друзей и знакомых 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю иметь 
только несколько надежных друзей 

37. Люди, с которыми я 
общаюсь, обычно мне нравятся 

-2 -1 0 1 2 Есть такие люди, которых я 
не люблю 

38. Я требователен и строг в работе -2 -1 0 1 2 Иногда я пренебрегаю своими 
обязанностями 

39. Когда я сильно расстроен, у 
меня тяжело на душе 

-2 -1 0 1 2 У меня очень редко бывает мрачное 
настроение 

40. Музыка способна так 
захватить меня, что я теряю чувство 
времени 

-2 -1 0 1 2 Драматическое искусство и 
балет кажутся мне скучными 

41. Я люблю находиться в больших 
и веселых компаниях 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю уединение 

42. Большинство людей честные, 
и им можно доверять 

-2 -1 0 1 2 Иногда я отношусь подозрительно к 
другим людям 

43. Я обычно работаю добросовестно -2 -1 0 1 2 Люди часто находят в моей работе 
ошибки 

44. Я легко впадаю в депрессию -2 -1 0 1 2 Мне невозможно 
испортить настроение 

45. Настоящее произведение 
искусства вызывает у меня 
восхищение 

-2 -1 0 1 2 Я редко восхищаюсь совершенством 
настоящего произведения искусства 

46. «Болея» на 
спортивных соревнованиях, я 
забываю обо всем 

-2 -1 0 1 2 Я не понимаю, почему 
люди занимаются опасными 
видами спорта 

47. Я стараюсь проявлять чуткость, 
когда имею дело с людьми 

-2 -1 0 1 2 Иногда мне нет дела до 
интересов других людей 

48. Я редко делаю необдуманно то, 
что хочу сделать 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю принимать решения 
быстро 

49. У меня много слабостей 
и недостатков 

-2 -1 0 1 2 У меня высокая самооценка 

50. Я хорошо понимаю свое 
душевное состояние 

-2 -1 0 1 2 Мне кажется, что другие люди менее 
чувствительны, чем я 
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51. Я часто игнорирую 
сигналы, предупреждающие об 
опасности 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю избегать опасных 
ситуаций 

52. Радость других я разделяю 
как собственную 

-2 -1 0 1 2 Я не всегда разделяю чувства других 
людей 

53. Я обычно контролирую свои 
чувства и желания 

-2 -1 0 1 2 Мне трудно сдерживать свои 
желания 

54. Если я терплю неудачу, то обычно 
обвиняю себя 

-2 -1 0 1 2 Мне часто «везет», и обстоятельства 
редко бывают против меня 

55. Я верю, что чувства делают мою 
жизнь содержательнее 

-2 -1 0 1 2 Я редко обращаю внимание на 
чужие переживания 

56. Мне нравятся карнавальные 
шествия и демонстрации 

-2 -1 0 1 2 Мне не нравится находиться 
в многолюдных местах 

57. Я стараюсь поставить себя 
на место другого человека, чтобы 
его понять 

-2 -1 0 1 2 Я не стремлюсь понять все 
нюансы переживаний других людей 

58. В магазине я обычно долго 
выбираю то, что надумал купить 

-2 -1 0 1 2 Иногда я покупаю вещи 
импульсивно 

59. Иногда я чувствую себя 
жалким человеком 

-2 -1 0 1 2 Обычно я чувствую себя 
нужным человеком 

60. Я легко «вживаюсь» 
в переживания вымышленного героя 

-2 -1 0 1 2 Приключения киногероя не 
могут изменить мое душевное 
состояние 

61. Я чувствую себя счастливым, 
когда на меня обращают внимание 

-2 -1 0 1 2 Я скромный человек и стараюсь не 
выделяться среди людей 

62. В каждом человеке есть нечто, за 
что его можно уважать 

-2 -1 0 1 2 Я еще не встречал 
человека, которого можно было бы 
уважать 

63. Обычно я хорошо думаю, прежде 
чем действую 

-2 -1 0 1 2 Я не люблю продумывать 
заранее результаты своих поступков 

64. Часто у меня бывают взлеты 
и падения настроения 

-2 -1 0 1 2 Обычно у меня ровное настроение 

65. Иногда я чувствую 
себя фокусником, подшучивающим 
над людьми 

-2 -1 0 1 2 Люди часто называют меня скучным, 
но надежным человеком 

66. Я привлекателен для 
лиц противоположного пола 

-2 -1 0 1 2 Некоторые считают меня обычным и 
неинтересным человеком 

67. Я всегда стараюсь быть добрым и 
внимательным с каждым человеком 

-2 -1 0 1 2 Некоторые люди думают, что 
я самонадеянный и эгоистичный 

68. Перед путешествием я 
намечаю точный план 

-2 -1 0 1 2 Я не могу понять, зачем 
люди  строят такие детальные планы 
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69. Мое настроение легко 
меняется на противоположное 

-2 -1 0 1 2 Я всегда спокоен и уравновешен 

70. Я думаю, что жизнь – 
это азартная игра 

-2 -1 0 1 2 Жизнь – это опыт, 
передаваемый последующим 
поколениям 

71. Мне нравится 
выглядеть вызывающе 

-2 -1 0 1 2 В обществе я обычно не выделяюсь 
поведением и модной одеждой 

72. Некоторые говорят, что 
я снисходителен к окружающим 

-2 -1 0 1 2 Говорят, что я часто хвастаюсь 
своими успехами 

73. Я точно и методично 
выполняю свою работу 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю «плыть по течению», 
доверяя своей интуиции 

74. Иногда я бываю 
настолько взволнован, что даже 
плачу 

-2 -1 0 1 2 Меня трудно вывести из себя 

75. Иногда я чувствую, что могу 
открыть в себе нечто новое 

-2 -1 0 1 2 Я не хотел бы ничего в себе менять 
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Додаток Д 
 

Значення F-критерія Фішера при рівні значимості α = 0,05 

 

Таблиця Д.1.1 

Таблиця значеннь F-критерія Фішера при рівні значимості α = 0,05 
k1 

k2 
1 2 3 4 5 6 8 12 24 ¥ 

1 161,45 199,50 215,72 224,57 230,17 233,97 238,89 243,91 249,04 234,52 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45 19,50 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84 3,67 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2,40 

12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50 2,30 

13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42 2,21 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13 

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01 

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19 1,96 

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92 

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,84 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,81 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03 1,78 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00 1,76 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73 

25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71 

26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93 1,67 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91 1,65 

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90 1,64 
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Провдовження таблиці Д.1.1 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62 

35 4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83 1,57 

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79 1,51 

45 4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,76 1,48 

50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 1,95 1,74 1,44 

60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70 1,39 

70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,07 1,89 1,67 1,35 

80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,88 1,65 1,31 

90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,04 1,86 1,65 1,31 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,03 1,85 1,63 1,26 

125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,01 1,83 1,60 1,21 

150 3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,00 1,82 1,59 1,18 

200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 1,98 1,80 1,57 1,14 

300 3,87 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 1,97 1,79 1,55 1,10 

400 3,86 3,02 2,63 2,40 2,24 2,12 1,96 1,78 1,54 1,07 

500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,11 1,96 1,77 1,54 1,06 

1000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,10 1,95 1,76 1,53 1,03 

¥ 3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,52 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

Додаток Е 
 

Приклади консультацій 
 

Приклад консультації «Фільм жахів» 

Військовослужбовець втратив товариша в бою. Не може спати, так як 

картина смерті цілодобово прокручується в голові. Морально втомлений. 

- Розкажіть про проблему. 

- Ми були в оточенні, в котлі. Іван – водій бронетранспортера (БТР), його 

завдання було прикривати роту, яка проривала кільце для відступу. У БТР 

потрапив снаряд і він зупинився. Часу було мало, я побіг витягати Івана. Коли 

відкрив люк БТРа, побачив його мертвого. Щоб виконати завдання з прикриття 

підрозділи, мені потрібно було зайняти його місце, і я почав його витягувати з 

машини. Зробити цього не зміг, так як він там застряг. Тоді почав труп 

проштовхувати ногами і тільки тоді я зміг його витягнути, сісти на місце водія і 

прикривати відступ. Зараз в моїй голові постійно прокручуються ці картинки, як 

проштовхую мертвого ногами. Нічого зробити не можу зі своїми думками. 

- Якщо ми візьмемо «образ», на що буде схожа ця ситуація? (Теза – 

виявлення проблеми, центрація). 

- На фільм жахів, в якому я головний герой. 

- Головний герой, або оператор? (Антитеза – децентрація, знаходження 

протилежності проблеми). 

- В якому сенсі? 

- Головного героя видно в кадрі, а оператор – сам веде зйомку. 

- Більше схоже на оператора, але я не сильно розумію. 

- Ви дивилися документальні фільми, в яких оператор і режисер фільму в 

одній особі, ходить з камерою і веде постійну зйомку? 

- Так, тепер розумію. 

- Уявіть, що ви оператор і режисер в одній особі і хочете зняти 

документальний фільм про війну. Чи будуть ці події такими ж жахливими, якщо 

дивитися через камеру? (Синтез – примирення протилежності проблеми, 

знаходження терапевтичної ідеї). 
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- Я так не думав. Якщо все, що відбувається сприймати як документальне 

кіно, воно не має такий сильний вплив, але все-одно мені дуже складно. 

- Які фільми ви любите? 

- Це прозвучить дивно, але мій улюблений фільм – «Пила». Дивились? 

- Так. Розкажіть, чому він для вас улюблений? 

- Ви можете подумати, що я трохи «того», але мені дуже подобається 

головний посил в цьому фільмі. Якщо хочеш жити – зроби все для цього, пройди 

будь-які труднощі і випробування. 

- Наприклад? 

- Наприклад, там є головний персонаж, якого називають «Пила». Його 

завдання – пошук людей, які не цінують своє життя. Він їх викрадає і створює 

для них випробування. Наприклад, прокидається жінка, а на відео говорять, що 

вона не цінує життя і тому вона тут. І для того, щоб вирватися з пастки, в яку 

«Пила» її закував і не померти, їй треба виколоти собі очі. Якщо вона це робить, 

вона може дістати ключ і вибратися. Приблизно зрозуміло? 

- Так, дякую. Ви могли не бігти до БТРу і не робити те, що зробили? 

- Не міг, так як треба було захистити людей. 

- Це був ваш вибір? Підбігти до БТРу і витягнути одного? 

- Це мій обов'язок. 

- Вас змушували це робити, або це було ваше добровільне рішення? (Факт 

– реалізація терапевтичної ідеї у поведінці). 

- Ніхто мене не змушував. Це було добровільно. 

- Чимось схоже на сюжет «Пили»? (Міф – посилення терапевтичної ідеї 

через надання їй міфічного змісту). 

- Це можна назвати випробуванням бажання жити. Виходить, таким чином, 

я пройшов своє найстрашніше випробування в житті. Тепер мене навряд чимось 

можна налякати. Я бачив, як розлітаються тіла, багато мертвих людей, і ставився 

до цього нормально, але ось цей випадок, для мене був найскладнішим. Я зміг 

перемогти себе. Як кажуть, що нас не вбиває, то робить сильніше. 
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Приклад консультації «Монумент загиблому солдату» 

Військовослужбовець 27 років втратив друга в бою, від якого залишилося 

понівечене тіло. Сталося застрягання в мисленні, цілодобово мимоволі згадує 

картинки понівеченого тіла. 

- Що не так? 

- Я не знаю, що робити зі своїми думками. Цілодобово думаю про одне й 

те ж. Пригадую друга. Пам'ятаю, як ми з ним сиділи за партою, як він був свідком 

на моєму весіллі і паралельно згадую, його мертвим, точніше те, що від нього 

залишилося. Коли була перерва між тим, як нас «прасували» градами, ми з 

товаришами по службі збирали частини тіл, щоб було що відправити додому. 

Підбирали руки, та те, що залишилось від тіла. Так і з ним. Не можу викинути ці 

картинки з голови. 

- Ви намагаєтеся боротися зі своїми думками? 

- Так, але у мене це не виходить. Я багато працюю, але як тільки я задаю 

собі питання: «Про що я думаю?» Відразу згадую останні події, вони мені весь 

час сняться. 

- Чим більше намагаєтеся не думати про це, тим складніше боротися зі 

своїми думками? 

- Так і є. 

- Уявіть, ви перебуваєте в аудиторії, в якій багато нав'язливих людей, вони 

весь час звуть вас, відволікають від вашої справи. Цей образ схожий на вашу 

ситуацію? 

- Так, схожий. 

- Чому вони не йдуть?  

- Не знаю. 

- Давайте подумаємо. 

- Напевно, хочуть щось добитися. Тому не йдуть. 

- Їм від вас щось треба. 

- Так, але це якось безглуздо. 

- Хочуть відшукати сенс у безглуздості? 

- Мабуть. 
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- Чому ваші думки не йдуть? Як ви думаєте? 

- Напевно хочуть мені щось сказати. Передати якийсь сенс. Тільки я не 

можу зрозуміти, чому він, а не хтось інший? Чому з усього села, пішли захищати 

країну тільки ми вдвох. 

- Ваш друг пішов в армію добровільно або примусово? (Теза – виявлення 

проблеми, центрація) 

- Прийшла повістка, і пішов. Не ховався, не відмазувався, як це зробили 

інші. 

- Ви б хотіли, щоб ваш друг, почав знаходити будь-які причини, щоб 

сховатися в селі і не йти в армію? 

- Я б в ньому розчарувався. 

- Але він би залишився б живий. (Антитеза – децентрація, знаходження 

протилежності проблеми). 

- І то правда. Але я б в ньому розчарувався. 

- Якщо він пішов добровільно, він самостійно вибрав шлях солдата, як ви 

думаєте? 

- Так. 

- Які завдання виконує солдат? 

- Солдат виконує те, що йому доручено. І у війні перемагають не генерали, 

а такі солдати, як мій друг. Якщо рота йшла в бій, він усіма силами намагався 

потрапити в цей бій. 

- Ваш друг виконував те, що йому доручено? 

- Так, в повній мірі. 

- Він міг би відмовитися і втекти, коли треба було виконувати бойове 

завдання? 

- Міг би, але він солдат, а не дезертир.  

- Є такий письменник Ернест Хемінгуей, він жив за принципом: «Кожному 

судилося бути воїном, і кожному судилося померти, але лише боягузи 

помирають дарма. Я завжди вірив, що найперший обов'язок чоловіка – подолання 

страху». Якщо взяти образ справжнього солдата, чоловіка, на що він схожий? 
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(Синтез – примирення протилежності проблеми, знаходження терапевтичної 

ідеї). 

- На монумент. Монумент загиблому солдату. 

- Опишіть це монумент. (Факт – реалізація терапевтичної ідеї у 

поведінці). 

- Великий, настільки великий, що описати складно. 

- Який образ сильніше, той, який ви бачили, коли збирали частини тіл, або 

монумент? (Міф – посилення терапевтичної ідеї через надання їй міфічного 

змісту). 

- Однозначно монумент. Тепер я його ототожнюю з ним. Він прожив 

коротке, але важливу життя. І помер, не як боягуз, а як герой. Багато чоловіків 

хотіли б опинитися на його місці, хотіли б можливість померти так, і закріпитися 

в пам'яті в образі монумента. 
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