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АНОТАЦІЯ 

 

Зубовський Д. С. Особистісне зростання учасників АТО у 

посттравматичний період. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 19.00.09 «Психологія діяльності в 

особливих умовах». – Національний університет оборони України  імені 

Івана Черняховського, Київ, 2019. 

У дисертації теоретично узагальнено та емпірично вивчено феномен 

особистісного зростання учасників антитерористичної операції (АТО) у 

посттравматичний період, визначено його структуру та основні 

детермінанти.  

Проведений теоретичний аналіз наукових джерел з тематики 

дисертаційного дослідження дав змогу констатувати, що під феноменом 

особистісного зростання у посттравматичний період (посттравматичне 

зростання) розуміються позитивні психологічної зміни, що виникли 

внаслідок боротьби з травматичними або високостресовими життєвими 

обставинами. Цей феномен сутнісно відрізняється від таких теоретичних 

концептів, як психологічна пружність, життєстійкість, диспозиційний 

оптимізм та почуття зв’язності. Всі зазначені концепти описують певні 

особистісні характеристики, завдяки яким людина може успішно 

протистояти різноманітним негараздам. На противагу цьому концепція 

посттравматичного зростання особистості відображає насамперед якісну 

трансформацію функціонування людини. Когнітивна перебудова, що 

відбувається у процесі боротьби з наслідками психологічної травми, дозволяє 

людині виробити нові когнітивні схеми і стати стійкішою до 

психотравмувальних впливів у майбутньому.  

Аналіз емпіричних досліджень за темою дисертації дав змогу 

сформувати теоретичну структуру можливих детермінант особистісного 
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зростання учасників АТО. Ця структура дозволила вибудувати логічну 

концепцію підбору основних методів дослідження, психодіагностичного 

інструментарію і статистичного аналізу емпіричних даних.  

Зокрема було виділено три групи детермінантів особистісного 

зростання: 1) ситуаційно-демографічні детермінанти (вік, соціальний статус, 

інтенсивність травматичної події); 2) індивідуально-психологічні (основні 

характеристики особистості, диспозиційний оптимізм, копінг-стратегії, локус 

контролю); 3) соціально-психологічні (соціальна підтримка). 

Вибірка дисертаційного дослідження складалася з 297 

військовослужбовців – учасників АТО: 278 осіб чоловічої статі та 19 особа 

жіночої статі ( 93,7% та 6,3% відповідно). Віковий діапазон для вибіркової 

сукупності коливався від 19 до 54 років. Середнє значення вікового 

показника становило M = 33,67 (SD = 7,12). Середній вік для чоловіків 

становив M = 33,99 (SD = 7,03); віковий діапазон коливався від 19 до 54 

років. Середній вік для жінок – M = 29,06 (SD = 7,05); віковий діапазон від 19 

до 46 років. У вибірковій сукупності спостерігався такий відсотковий 

розподіл досліджуваних за військовими званнями на момент перебування у 

зоні проведення АТО: 58,3% досліджуваних – офіцерський склад; 13,9% – 

сержантський склад; 27,8% – солдатський склад. Аналіз періоду 

проходження респондентами служби в зоні АТО засвідчив, що 56,7% 

військовослужбовців брали участь в АТО у 2014 році; 29,4% – у 2015 році; 

11,1% – у 2016 році; 1,6% – у 2017 році.  

З огляду на відсутність надійного та валідного україномовного 

інструментарію для оцінювання посттравматичного зростання особистості у 

нашому дослідженні було адаптовано дві закордонні психодіагностичні 

методики: «Опитувальник посттравматичного зростання» та «Опитувальник 

змін у поглядах». Було втілено комплекс заходів, що мав за мету забезпечити 

адекватність використання методик у нових соціокультурних умовах. 

Встановлені психометричні показники україномовних версій зазначених 

методик засвідчили високий рівень їх надійності та валідності.  



4 
 

Встановлений у нашому дослідженні показник середнього значення 

загального бала методики «Опитувальник посттравматичного зростання» 

вказує на доволі високий рівень особистісного зростання 

військовослужбовців – учасників АТО порівняно з учасниками інших 

збройних конфліктів. Аналіз відсоткового співвідношення отриманих даних 

продемонстрував, що лише 9,5% всієї вибіркової сукупності учасників АТО 

повідомили про низький рівень прояву посттравматичного зростання, більш 

ніж 70% учасників АТО повідомили про помірний рівень посттравматичного 

зростання, 20% учасників  АТО  продемонстрували  значний рівень прояву 

цього феномену. Таким чином, переважна більшість респондентів відзначила 

у своїй особистості певні позитивні психологічні зміни в результаті досвіду 

участі у збройному конфлікті на сході України. 

Крім цього, результати емпіричної об’єктивізації особистісного 

зростання учасників АТО у посттравматичний період показали, що феномен 

посттравматичного зростання включає певні фактичні зміни в особистості 

військовослужбовця, які виходять за межі простого відображення 

позитивних ілюзій або прагнення до соціального схвалення. За результатами 

аналізу емпіричних даних можна дійти висновку, що для тих учасників АТО, 

які повідомляють про ознаки посттравматичного зростання, ці позитивні 

зміни є вкрай реальними та об’єктивно наявними.  

Результати експлораторного факторного аналізу та аналіз діаграми 

осипу дали змогу виокремити три сфери (фактори) прояву 

посттравматичного зростання учасників АТО. За допомогою якісного аналізу  

наповнення кожного з факторів їх проінтерпретовано таким чином: 

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

позитивні зміни у сфері сприйняття військовослужбовцем власного «Я», 

появу нових можливостей та збільшення сили особистості, появу відчуття 

внутрішньої когерентності; б) фактор № 2 «Міжособистісні відносини» – 

описує позитивні зміни у сфері міжособистісних відносин;  в) фактор № 3 

«Життєва філософія» – описує позитивні зміни, які стосуються філософії 
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життя ( пріоритетів, розуміння світу та себе, духовності). Аналіз вираженості 

трьох сфер прояву посттравматичного зростання серед учасників АТО 

показав, що найбільшого вираження досягає сфера змін у сприйнятті 

власного «Я» та появи нових можливостей, найменшої вираженості –

позитивні зміни у сфері міжособистісних відносин. 

Емпіричне дослідження ситуаційно-демографічних детермінант 

посттравматичного зростання учасників АТО дало змогу встановити 

залежність вираженості посттравматичного зростання від вікових 

особливостей військовослужбовців та інтенсивності бойового досвіду. 

Зокрема було встановлено негативний кореляційний зв’язок між рівнем 

посттравматичного зростання та віковими характеристиками 

військовослужбовців учасників – АТО. Не було встановлено відмінностей у 

вираженості посттравматичного зростання в залежності від приналежноті 

осіб до солдатського, сержантського або  офіцерського складу.  

Емпіричне дослідження індивідуально-психологічних детермінант 

прояву посттравматичного зростання учасників АТО, дало змогу встановити 

залежність вираженості цього феномену від низки характеристик 

особистості, рівня диспозиційного оптимізму, інтернального локусу 

контролю та деяких функціональних видів копінг-стратегій. Зокрема 

вираженість  посттравматичного зростання була значуще пов’язана з такими 

характеристиками особистості, як «доброзичливість» та «сумлінність». Крім 

цього, спостерігалася позитивна кореляція із загальним рівнем оптимізму.  

 Обробка емпіричних даних дослідження методом регресійного аналізу 

дала змогу сформувати рівняння регресії для прогнозування загального 

показника посттравматичного зростання учасників АТО, що містило сім 

предикторів: загальний рівень соціальної підтримки, рівень диспозиційного 

оптимізму, вік військовослужбовців, особистісна характеристика 

«доброзичливість», копінг-стратегія позитивного переоцінювання, копінг-

стратегія конфронтації,  рівень інтенсивності бойового досвіду.  

За результатами емпіричної перевірки взаємозв’язку між проявом 
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посттравматичного зростання та деструктивними психологічними змінами 

було встановлено значущий негативний кореляційний зв’язок між 

вираженістю посттравматичного зростанням та депресивною 

симптоматикою. Особистісне зростання у посттравматичний період і 

посттравматична стресова симптоматика не корелювали між собою на 

статистично значущому рівні.  

Ключові слова: особистісне зростання у посттравматичний період, 

посттравматичне зростання, учасники бойових дій, антитерористична 

операція, посттравматичний стресовий розлад, бойові дії. 

 

ANNOTATION 

 

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

in the post-traumatic period – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Dissertation for a candidate of psychological sciences degree in specialty 

19.00.09 - psychology of activity in special conditions. – National Defence 

University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2019. 

In the dissertation theoretically generalized and empirically studied the 

phenomenon of personal growth of participants of the antiterrorist operation 

(ATO) in the post-traumatic period, its structure and main determinants were 

determined. 

The theoretical analysis of scientific sources on the subject of the 

dissertation research has made it possible to state that the phenomenon of personal 

growth in the post-traumatic period (post-traumatic growth) refers to positive 

psychological changes that arose as a result of combating traumatic or highly 

stressful life circumstances. This phenomenon essentially differs from such 

theoretical concepts as psychological elasticity, vitality, dispositional optimism and 

a sense of connectivity. All of these concepts describe certain personal 

characteristics, through which a person can successfully withstand a variety of 

troubles. In contrast, the concept of post-traumatic personality development 
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reflects, first of all, a qualitative transformation of human functioning. Cognitive 

restructuring, which occurs in the process of combating the effects of 

psychological trauma, allows a person to develop new cognitive schemes and 

become more resistant to psycho-traumatic influences in the future. 

The analysis of empirical research on the topic of the dissertation enabled to 

form the theoretical structure of possible determinants of personal growth of ATO 

participants. This structure allowed us to construct a logical concept for the 

selection of basic research methods, psychodiagnostic tools and statistical analysis 

of empirical data. 

In particular, three groups of determinants of personal growth were 

identified: 1) situation-demographic determinants (age, social status, intensity of 

traumatic event); 2) individual psychological (main characteristics of personality, 

dispositional optimism, coping strategy, locus of control); 3) socio-psychological 

(social support). 

The sample of the dissertation study consisted of 297 troopers who 

participated in the ATO: 278 male and 19 female (93,7% and 6,3% respectively). 

The age range for the sample population varied from 19 to 54 years. The average 

age value was M = 33,67 (SD = 7,12). The average age for men was M = 33,99 

(SD = 7,03); The age range ranged from 19 to 54 years (278 people). The average 

age for women is M = 29,06 (SD = 7,05); age range from 19 to 46 years. In the 

sample population, there was a percentage distribution of the studied military ranks 

at the time of stay in the ATO area: 58,3% of the investigated officers were 

officers; 13,9% - sergeant warehouse; 27,8% - soldier's warehouse. The analysis of 

respondents' period of service in the ATO zone showed that 56,7% of military 

personnel participated in ATO in 2014; 29,4% - in 2015; 11,1% - in 2016; 1,6% - 

in 2017. 

In view of the lack of reliable and valid Ukrainian-language tools for 

evaluating the post-traumatic personality growth in our study, two foreign 

psychodiagnostic methods were adapted: "Posttraumatic Growth Inventory" and 

"Changes in Outlook Questionnaire". A set of measures was implemented that 
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aimed to ensure the adequacy of the use of techniques in new socio-cultural 

conditions. The established psychometric indices of the Ukrainian language 

versions of these techniques showed a high level of reliability and validity. 

The average of the total score of the "Posttraumatic Growth Inventory"  

stablished in our study indicates a rather high level of personal growth of military 

servicemen - ATO participants compared to other armed conflicts. An analysis of 

the percentage of data obtained showed that only 9,5% of the total sample of ATO 

participants reported a low level of post-traumatic growth, more than 70% of ATO 

participants reported moderate post-traumatic growth, and 20% of ATP 

participants showed a significant level of manifestation of this phenomenon. Thus, 

the vast majority of respondents noted some positive psychological changes in 

their personality as a result of experience in armed conflict in eastern Ukraine. 

In addition, the results of the empirical objectification of the personal growth 

of ATO participants in the post-traumatic period showed that the phenomenon of 

post-traumatic growth includes certain actual changes in the personality of a 

serviceman who go beyond the mere display of positive illusions or the desire for 

social approval. According to the results of empirical data analysis, it can be 

concluded that for those ATO participants who report signs of post-traumatic 

growth, these positive changes are very real and objectively available. 

The results of exploratory factor analysis and analysis of the oscillation 

diagram made it possible to distinguish three areas (factors) of the post-traumatic 

growth of ATO participants. Through qualitative analysis of the filling of each of 

the factors, they are interpreted as follows: a) factor № 1 "Changes in the 

perception of my own Self / new opportunities" - describes the positive changes in 

the sphere of perception by the serviceman of his own Self, the emergence of new 

opportunities and increase the strength of personality , the appearance of a sense of 

internal coherence; b) factor №2 "Interpersonal relations" - describes positive 

changes in the field of interpersonal relations; c) factor № 3 "Life philosophy" - 

describes the positive changes that affect the philosophy of life (priorities, 

understanding of the world and yourself, spirituality). Analysis of the severity of 
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the three areas of the manifestation of post-traumatic growth among the 

participants of the ATO showed that the greatest expression reaches the scope of 

changes in the perception of their own "I" and the emergence of new opportunities, 

the slightest expressiveness -positive changes in the field of interpersonal relations. 

An empirical study of situational-demographic determinants of 

posttraumatic growth of participants of the ATO made it possible to determine the 

dependence of the severity of post-traumatic growth on the age characteristics of 

military personnel and the intensity of combat experience. In particular, a negative 

correlation between the level of post-traumatic growth and the age characteristics 

of soldiers of participants - ATO was established. There were no differences in the 

severity of post-traumatic growth, depending on whether they belonged to a 

soldier, sergeant or officer. 

The empirical study of individual psychological determinants of the post-

traumatic growth of participants in the ATO made it possible to determine the 

dependence of the severity of this phenomenon on a number of personality 

characteristics, level of disposition optimism, internal control locus and some 

functional types of coping strategies. In particular, the severity of post-traumatic 

growth was significantly related to personality characteristics such as 

"agreeableness" and "conscientiousness". In addition, there was a positive 

correlation with the general level of optimism. 

The processing of empirical data by a regression analysis method enabled to 

formulate a regression equation for predicting the overall rate of post-traumatic 

growth of ATO participants that contained seven predictors: the overall level of 

social support, the level of dispositive optimism, the age of servicemen, the 

personal characteristic of "agreeableness", the coping strategy of positive 

overestimation, coping strategy of confrontation, intensity of combat experience. 

By the results of the empirical examination of the relationship between the 

manifestation of post-traumatic growth and destructive psychological changes, a 

significant negative correlation between the severity of post-traumatic growth and 

depressive symptoms was established. The personal growth in the post-traumatic 
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period and the post-traumatic stress symptoms did not correlate with each other at 

a statistically significant level. 

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

growth, participants in hostilities, anti-terrorist operation, post-traumatic stress, 

warfare. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. У зв’язку з інтенсивністю та 

масштабністю бойових дій у ході антитерористичної операції (АТО) її 

учасниками стала значна кількість військовослужбовців. За інформацією 

Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО станом на 2018 

рік лише її офіційними учасниками було понад 300 тис. громадян України. 

Більшість військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, зазнали 

впливу значної кількості стресорів бойової обстановки – від низькоінтенсивних 

(перебування далеко від дому та сім’ї), до високоінтенсивних (смерть 

побратимів, особисті поранення, каліцтва людей у бойових умовах тощо). Ці 

стресори стали суворим випробуванням фізичних та психологічних ресурсів 

військовослужбовців, їх здатності протистояти дії екстремальних чинників 

бойової обстановки. Участь у бойових діях значно впливала на особистість 

значної кількості військовослужбовців, змінюючи їх внутрішній світ, емоційні 

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

супроводженні зазначеної категорії військовослужбовців.  

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

психологічній науці основну увагу було зосереджено на патологічних змінах 

особистості учасників бойових дій (М. Зеленова, В. Лєсков, О. Лазебна, 

D. King). Ця тенденція відобразилася у появі та розвитку положень концепції 

посттравматичного стресового розладу (П. Волошин, А. Пушкарьов, 

Н. Тарабріна, Л. Шестопалова, D. Foy, M. Horowitz, T. Keane, R. Sipprelle). 

Переважна більшість українських дослідників починаючи з 2014 року, теж в 

основному вивчала негативні наслідки участі в бойових діях (Н. Агаєв, 

В. Алещенко, В. Кожевнікова, М. Корольчук, О. Кокун, С. Максименко, 

В. Осьодло, І. Приходько, В. Стасюк, В. Тімченко, Т. Титаренко, 

Л. Шестопалова). 

Водночас із низки закордонних досліджень відомо, що внаслідок 

травматичної події демонструють негативні зміни у вигляді посттравматичного 

стресового розладу лише 10–20% осіб, інші мають досвід позитивних або 
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адаптаційних змін особистості (C. Aldwin, R. Calhoun, M. Christopher). За даними 

А. Лінлі та С. Джозефа, поширеність позитивних змін серед осіб, які зазнали 

різноманітного травматичного досвіду, варіюється від 3% до 98%. У закордонній 

психології позитивні наслідки травматичного досвіду відобразилися у концепції 

посттравматичного зростання особистості (posttraumatic growth). Так, Р. Тедескі 

та Л. Калхоун визначають посттравматичне зростання як «позитивні 

психологічні зміни, що виникли внаслідок боротьби з травматичними або дуже 

складними життєвими обставинами». 

Результати емпіричних досліджень прояву посттравматичного зростання 

серед учасників бойових дій показують, що їх проводили переважно 

американські учені серед ветеранів таких збройних конфліктів, як війна в 

Перській затоці (L. King, S. Maguen, D. Vogt,), війна в Іраку (J. Choi, A. Gallaway, 

M. Mitchell, M. Shaine) та операція «Нескорена свобода» в Афганістані (B. 

Benetato, J. Currier, J. Harris, R. Lisman, J. Malley, R. Pietrzak, A. Rivers, R. Tait). 

Існує низка наукових праць ізраїльських учених, присвячених ветеранам «Війни 

Судного дня» (S. Dekel, T. Ein-Dor, Z. Solomon), і датських психологів, 

присвячених вивченню учасників бойових дій із Данії (K. Johannessen, 

S. Staugaard, Y. Thomsen). Однак, незважаючи на актуальну соціально-політичну 

обстановку в нашій країні, подібних вітчизняних досліджень серед 

військовослужбовців – учасників АТО не проводилось. 

У ході досліджень закордонні науковці вивчали індивідуально-

психологічні та соціально-психологічні прогностичні чинники 

посттравматичного зростання особистості, розробили моделі процесу зростання 

та їх ключові компоненти, а також детально проаналізували взаємозв’язок між 

посттравматичним зростанням і посттравматичним стресовим розладом. У серії 

нещодавніх емпіричних досліджень було визначено клінічну цінність 

посттравматичного зростання як одного з компонентів профілактики суїциду 

серед учасників бойових дій. Разом з тим, на нашу думку, не зовсім коректно 

прямо екстраполювати закономірності, визначені закордонними дослідниками, 

на військовослужбовців Збройних Сил України – учасників АТО. Особливості 
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ведення бойових дій в умовах гібридної війни, що триває на південному сході 

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

травматичного впливу, які зумовили виникнення значної кількості соціально-

психологічних чинників реадаптації та психологічного відновлення учасників 

бойових дій, непритаманних іншим конфліктам. Актуальність порушеного 

питання в контексті збереження фізичного і психічного здоров’я 

військовослужбовців визначили наукове завдання: дослідити особливості 

перебігу посттравматичного зростання учасників АТО та описати його 

кількісними і якісними характеристиками.   

Отже, соціальна значущість проблеми та її недостатня розробленість у 

вітчизняній військовій психології зумовили вибір теми дисертаційного 

дослідження – «Особистісне зростання учасників АТО у посттравматичний 

період». 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи 

лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України «Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення 

фахівця в умовах соціально-економічних перетворень» (державний 

реєстраційний номер 0116U004813) та науково-дослідної роботи кафедри 

морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського «Система 

психологічної допомоги у Збройних Силах України» (державний реєстраційний 

номер № 0117U001622). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту психології імені 

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

погоджено на засіданні бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протоком № 1 від 31 

січня 2017 року). 

Об’єкт дослідження – особистісне зростання. 
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Предмет дослідження – психологічні особливості особистісного 

зростання учасників АТО у посттравматичний період. 

Мета дослідження – вивчити та здійснити об’єктивізацію особистісного 

зростання учасників АТО у посттравматичний період. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Провести теоретичний аналіз наукових джерел з тематики 

посттравматичного зростання особистості. 

2. Обґрунтувати й апробувати комплекс україномовних 

психодіагностичних методик для оцінювання прояву особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період. 

3. Емпірично дослідити наявність, особливості прояву та основні 

психологічні детермінанти особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період. 

4. Здійснити емпіричну об’єктивізацію особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період. 

5. Вивчити взаємозв’язок між проявом особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період та деструктивними психологічними 

змінами. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять концептуальні 

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

підходів у психології, ключові концепції позитивної психології (М. Селігман), 

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

функціонально-описової моделі посттравматичного зростання особистості 

(Л. Калхоун, Р. Тедескі), ключові положення системного та комплексного 

підходів до вивчення психологічного розвитку і формування особистості 

(Б. Ананьєв, Г. Балл, Г. Костюк, Б. Ломов, С. Максименко). 

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження використано 

комплекс взаємодоповнюючих методів: 
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 теоретичних – аналіз, синтез, класифікація та оглядово-аналітичний 

метод, що дало змогу вивчити напрацювання в галузі посттравматичного 

зростання, проаналізувати дані, отримані іншими науковцями;  

емпіричних – метод анкетування – для збирання демографічних відомостей 

про військовослужбовців, а також отримання суб’єктивної інформації про появу 

в їх житті певних позитивних психологічних змін внаслідок участі у бойових діях 

і перебування у районі проведення АТО; психодіагностичний метод – для 

отримання кількісно-якісних показників досліджуваних психологічних 

конструктів. Психодіагностичний метод у дисертаційному дослідженні 

представлений батареєю психодіагностичних методик: «Опитувальник 

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

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

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

Марлоу», «Багатовимірна шкала сприйняття соціальної підтримки», 

опитувальник «Способи копінг-поведінки», «Опитувальник рівня суб’єктивного 

контролю», «Шкала депресії Центру епідеміологічних досліджень», «Шкала 

оцінювання інтенсивності бойового досвіду»; 

статистичних – кореляційний аналіз за r-критерієм Пірсона, параметричні 

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

дисперсійний аналіз (ANOVA), регресійний і факторний аналіз.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 

вперше: 

емпірично досліджено особливості прояву та структуру особистісного 

зростання учасників АТО у посттравматичний період, що концептуалізується у 

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

«міжособистісні відносини», «життєва філософія». Продемонстровано 

вираженість та сутнісне наповнення кожної сфери; 

здійснено емпіричну об’єктивізацію особистісного зростання учасників 

АТО у посттравматичний період та продемонстровано, що феномен 

посттравматичного зростання містить фактичні зміни в особистості 
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військовослужбовця, які виходять за межі відображення позитивних ілюзій або 

прагнення до соціального схвалення; 

встановлено ключові детермінанти особистісного зростання учасників 

АТО у посттравматичний період, а саме: ситуаційно-демографічні, 

індивідуально-психологічні, та соціально-психологічні; 

адаптовано та апробовано сучасний україномовний психодіагностичний 

інструментарій для оцінювання прояву особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період (методика «Опитувальник посттравматичного 

зростання» та методика «Опитувальник змін у поглядах»); 

побудовано регресійну модель предикторів прояву посттравматичного 

зростання учасників АТО, а також трьох основних сфер цього феномену, 

сформовано порядок значущості відносного впливу кожного предиктора на 

рівень розвитку посттравматичного зростання учасників АТО; 

удосконалено: 

наукові погляди щодо встановлення взаємозв’язку між проявом 

посттравматичного зростання учасників бойових дій та деструктивними 

психологічними змінами; 

набули подальшого розвитку: 

теоретичні положення про посттравматичне зростання особистості як 

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

механізми функціонування у посттравматичний період.  

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що їх 

можна використовувати у процесі психологічної реабілітації, реадаптації та 

психологічного відновлення учасників АТО у посттравматичний період. 

Побудовану регресійну модель предикторів посттравматичного зростання 

ветеранів бойових дій, а також відомості про основні детермінанти прояву цього 

феномену військові психологи можуть застосовувати як основу для 

психопрофілактичної та психокорекційної роботи з особовим складом 

ЗС України. Запропоновані результати можуть бути використані у процесі 

професійної підготовки психологів у ВВНЗ МО України. Адаптований та 
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апробований україномовний психодіагностичний інструментарій для оцінювання 

посттравматичного зростання може бути корисним для подальших вітчизняних 

досліджень за цим напрямом.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній процес 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (акт 

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

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (акт 

впровадження № 74 від 07.09.2018), у науково-дослідну діяльність Науково-

дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України (акт 

впровадження від 03.09.2018). 

Особистий внесок здобувача. У статті [22], виконаній у співавторстві з 

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

проаналізував отримані емпіричні дані. У статтях [59] та [60], виконаних у 

співавторстві з В. Осьодлом, здобувач проаналізував наукову літературу за 

тематикою, виокремив ключові тенденції та сформовав висновки. У статті [11], 

виконаній у співавторстві з С. Васильєвим, здобувач провів статистичну обробку 

емпіричних даних та сформовав висновки стосовно основних психометричних 

властивостей психодіагностичного інструментарію. У статті [58], виконаній у 

співавторстві з  В. Осьодлом, здобувач проаналізував сучасний стан наукового 

вивчення посттравматичного зростання особистості учасників бойових дій у 

закордонній науковій літературі. У статті [84], виконаній у співавторстві з 

О. Хмілярем, здобувач провів статистичну обробку емпіричних даних та 

сформовав висновки стосовно основних психометричних властивостей методик 

оцінювання посттравматичного стресу. У статтях [57] та [62], виконаних у 

співавторстві з В. Осьодлом, здобувач розробив план наукового дослідження, 

сформовав вибіркову сукупність і проаналізував емпіричні дані. У статті [41], 

виконаній у співавторстві з М. Кузьменком, здобувач визначив основні 

характеристики феномену посттравматичного зростання. У статті [61], виконаній 

у співавторстві з В. Осьодлом, здобувач виокремив та теоретично обґрунтував 

сутність та зміст феномену посттравматичного зростання особистості. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження було оприлюднено у доповідях на наукових, науково-практичних 

конференціях та семінарах: 

міжнародних – «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах 

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

майбутнє» (Київ, 2016); «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної 

підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, 

рятувальних та інших спеціальних служб на шляху до євроатлантичної інтеграції 

України» (Київ, 2017); «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, 

досвід, перспективи» (Київ, 2018); «Сучасні тенденції та перспективи розвитку 

фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України, правоохоронних 

органах, рятувальних та інших спеціальних службах на шляху до 

євроатлантичної інтеграції України» (Київ, 2019); 

всеукраїнських – «Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості 

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

професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС 

України» (Харків, 2017); «Проблеми професійного становлення особистості» 

(Мукачево, 2018). 

міжвідомчих – «Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціалізації 

та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції» 

(Київ, 2016). «Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми 

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

Результати дисертаційного дослідження було обговорено на засіданнях 

лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України (2017–2018). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 21 друкованій 

праці, у тому числі в 4 наукових статтях, надрукованих у збірниках, 

затверджених МОН України як фахових у галузі психології, та 6 періодичних 

фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, 10 

тезах доповідей на конференціях. 
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (275 найменувань, із них  186 – іноземною мовою), 8 

додатків на 45 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 285 сторінок, з 

них основного тексту – 195 сторінок. Робота проілюстрована  52 таблицями та 22 

рисунками.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ОСОБИСТІСНОГО 

ЗРОСТАННЯ У ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ ПЕРІОД 

 

 

 

1.1. Становлення наукового знання про позитивні особистісні 

зміни в результаті психотравмуючих подій 

 

Загальне розуміння того, що біль та дистрес, викликані травматичною 

ситуацією, можуть бути джерелом позитивних або адаптаційних 

особистісних змін (принаймні для деяких осіб) не є новим та імпліцитно 

простежується протягом всієї історії людства. Ця ідея – невід’ємна складова 

більшості релігійних вчень, теоретичних поглядів значної кількості 

філософів та літераторів. Як правило, вона тісно пов’язана з тематикою 

випробувань і страждань, що випадають на долю людини протягом її життя.  

Найбільш раннього та яскравого представлення концепція 

перетворення через страждання набула у теологічних вченнях більшості 

світових релігій. Наприклад, значна кількість основоположних ідей та 

релігійних писань юдео-християнської традиції, вчення індуїзму, буддизму 

та ісламу містять чітко виражені постулати про перетворювальний вплив 

пережитого страждання. При цьому таке перетворення має чітко виражений 

позитивний вектор. 

Так, у ранній період становлення юдаїзму страждання розглядались як 

даровані Богом випробування, що мають за мету перевірити віру людей та 

визначити серед них гідних. Вірянам пропонувалося розглядати страждання 

як можливість просвітлення або спосіб спокути гріхів [109]. Закордонні 

науковці зазначають, що саме такий релігійно-світоглядний підхід до 

розуміння страждання допоміг євреям вистояти впродовж усіх гонінь та 

переслідувань [250]. Найяскравішим прикладом концепції позитивного 

перетворення після страждання у юдаїзмі можна вважати історію 
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старозавітного праведника Іова – людини, яка пережила численні 

випробування, перш ніж досягла миру та зв’язку з Богом. 

Не меншої значущості концепція перетворення через страждання 

набула у християнстві. Основною темою християнської традиції у більшості 

її відгалужень є наратив про перетворювальний вплив страждань Ісуса 

Христа, що  трансформували інших та принесли порятунок для всього 

людства [253]. Це трансформаційне  виокремлення страждання та скорботи 

імпліцитно простежується в основних релігійних постулатах християнства та 

проявляється в положеннях про поглиблення духовних цінностей 

страждальця. Зокрема існує думка, що людина, яка здатна трансформуватися 

в наслідок трагедії, починає розуміти життя більш глибоко. Згідно з цим 

поглядом християнин ніби «духовно ототожнюється» з Ісусом Христом і 

його стражданнями. Не дарма святий Павло у своєму посланні римлянам 

зазначав: «…хвалимося і скорботами, знаючи, що від скорботи походить 

терпіння, від терпіння – досвідченість, від досвідченості – надія» [6].  

Ще одним важливим аспектом страждання у теологічних поглядах 

християнства є підкреслення його педагогічної сутності. Як зазначають 

закордонні теологи, у християнстві страждання розглядають як Божі 

спрямування, що мають на меті надихнути вірянина на покаяння за гріхи, 

запобігти потенційним гріхам або перевірити його терплячість [253]. Як 

вказано у Другому посланні до Коринтян святого апостола Павла: «Досить 

для тебе благодаті моєї, бо сила Моя виявляється в немочі» [6]. 

Інші великі світові релігії у побудові своїх віровчень також приділяють 

особливу увагу можливості позитивного впливу пережитих страждань і 

травматичних життєвих ситуацій. Так, у деяких ісламських традиціях 

(особливо шиїтській) страждання вважаються ключовим елементом 

забезпечення праведного релігійного життя [109;250]. Згідно з цими 

переконаннями страждання стирають сліди гріхів з душі людини та 

очищують її від скверни попередніх вчинків [109]. 
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Не меншу функціональну роль страждання відіграють у теологічних 

вченнях буддизму. Зокрема буддійські віровчення постулюють необхідність 

протистояти стражданням та приймати свій чи чужий досвід, отриманий від 

них. Тільки роблячи це, людина може рухатися до мудрості та досягати 

вищого рівня просвітлення. Тобто, страждання розглядають як невід’ємну 

складову людського вдосконалення; складову, що формує підґрунтя для 

трансформації людської мудрості.  

З часом концепція позитивних змін після боротьби зі стражданнями і 

травматичними подіями вийшла за межі теологічних вчень та з’явилася у 

працях світських науковців. Зокрема, найяскравіше її висвітлено у 

філософських джерелах XIX ст., а саме працях данського теолога 

С. К’єркегора та німецького філософа Ф. Ніцше. Так, саме Ф. Ніцше 

належить крилатий вислів: «Що не вбиває мене, робить мене сильнішим» 

[55]. Звичайно, цей вираз можна спростувати і знайти приклади, які є 

винятком з правила. Проте, без сумніву, в ньому звучить важлива істина: 

коли людина зазнає випробувань, що межують з її граничними 

можливостями, вона з певних ключових відношеннях може стати значно 

сильнішою. 

У багатьох аспектах зазначена позиція перегукується з основними 

ідеями екзистенційної філософії С. К’єркегора. Наприклад, згідно з її 

положеннями у процесі сходження до «дійсного існування», екзистенції, 

людина проходить три етапи: естетичний, етичний та релігійний. Кожним із 

цих етапів керується певним принципом та є важливою складовою процесу 

пошуку людиною самої себе. Ключовим принципом останнього етапу є 

страждання, коли  людина має відмовитися від попередніх звичок життя і 

прийняти страждання як основний принцип існування, приєднуючись цим до 

долі розп’ятого Ісуса Христа [250]. 

Важливість страждань у філософії С. К’єркегора визначається ще й тим, 

що у багатьох аспектах вони виходять за межі звичайного досвіду особи, та, 

як наслідок, можуть підштовхнути її до поставлення найважливіших 
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екзистенційних питання та пошуку відповіді на них. На наш погляд, 

найкращим прикладом цієї філософської ідеї може слугувати біографія 

самого С. К’єркегора. Так, його біографи зазначають, що після смерті батька 

у щоденниках С. К’єркегора з’явилося повідомлення про певне «одкровення» 

духовного переживання, яке «неочікувано впустило всередину земного життя 

інший досвід, іншу реальність, порівняно з якою все інше тьмяніє і 

розсипається пилом на пальцях…» [42]. 

У психологічній науці ідея про можливість позитивних наслідків 

пережитих страждань і травматичних подій вперше почала з’являтись у 

наукових творах психологів-гуманістів середини XX ст. Одними з перших 

цю ідею почали постулювати такі видатні вчені, як Дж. Каплан, А. Маслоу та 

В. Франкл [117; 147; 189; 190; 191]. Ці науковці розглядали 

психотравмувальні ситуації та зумовлені ними страждання одночасно і як 

джерело потенційної небезпеки для психічного здоров’я, і як джерело 

потенційних позитивних здобутків для особистості.  

Зокрема В. Франкл у книзі «Людина в пошуках справжнього сенсу» 

зумів проілюструвати значення пережитої психотравмувальної ситуації для 

знаходження справжнього сенсу життя [147]. Дослідник переконує, що 

зумовлені психотравмувальною ситуацією страждання дають змогу людині 

проявити внутрішню свободу волі, зробити вільний вибір та сформувати 

власні нові та неповторні сенси.  

На захист цієї ідеї виступив також психолог-гуманіст А. Маслоу. У своїх 

роботах учений досліджував осіб, які зуміли повністю реалізувати свій 

життєвий потенціал, тобто, за визначенням автора, досягти самоактуалізації 

[190]. У процесі вивчення таких осіб А. Маслоу дійшов висновку, що, як не 

парадоксально, але найбільш значущим досвідом у житті самоактуалізованих 

людей є трагедії, смерті та інші травми, під впливом яких вони були змушені 

поглянути на життя інакше, змінити свої уявлення про світ [191].  

Схожої точки зору дотримувався і психолог-екзистенціоналіст І. Ялом, 

який зазначав, що сенс життя проростає зі страждання, викликаного 
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хворобами та кризами, що цьому життю загрожують. Описуючи у творі  

«Екзистенційна психотерапія» ситуацію конфронтації зі смертю, учений 

зазначає, що китайська піктограма слова «криза» є одночасним поєднанням 

двох символів: «небезпека» і «можливість». З огляду на це І. Ялом 

констатував: «Багато років працюючи з хворими на рак у термінальній стадії, 

я був вражений тим, як багато з цих людей використовують свою кризову 

ситуацію і навислу над ними загрозу як стимул до змін. Вони розповідали 

про разючі зрушення, про внутрішні зміни, які не можна охарактеризувати 

інакше, ніж «особистісне зростання» [89].  

Проте, незважаючи на вищезазначені ідеї видатних психологів, 

системного наукового інтересу, специфічно сконцентрованого на можливості 

особистісного зростання в результаті боротьби з травматичними викликами, 

у психологічній літературі не існувало аж до 80-х років XX ст. Лише в 

середині цього десятиліття почали з’явилися перші емпіричні дослідження з 

цієї тематики, які на експериментальній основі стали підтверджувати факти 

психологічного зростання в осіб, які зазнали кризових життєвих подій. 

Щоправда, свідчення про такі зміни з’являлися вкрай рідко та переважно 

були лише побічним продуктом вивчення інших, на той час більш відомих 

теоретичних конструктів: пошуку сенсу (C. Boon, R. Silver, M. Stones), 

каузальні атрибуції (G. Affleck, S. Levine, R. Lichtman, S. Taylor, H. Tennen), 

Его-ідентичності (R. Digiulio, N. Sheehan, L. Thomas), адаптація після кризи 

(D. Abbott, W. Meredith), копінгу (R. Schwab, S. Thompson), відчуття 

контролю над травматичною ситуацією та її наслідками (G. Affleck, D. Allen, 

B. McGrade, S. Ratzan, H. Tennen) [91;92; 227; 235; 246; 248;249].  

Так, одним із перших досліджень, у якому було наведено побічну 

згадку про позитивні психологічні зміни в результаті психотравми, можна 

вважати статтю групи британських психологів під керівництвом 

Р. Сільвер [235]. У цій науковій роботі вивчалися особливості процесу 

смислоутворення у жінок, що пережили випадки інцесту в дитинстві. 

Отримані результати, крім відповіді на основні питання дослідження, 
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констатували, що понад 20% респондентів повідомили про утворення смислу 

шляхом аналізу можливості «позитивних результатів» їх досвіду. 

Найчастіше, у якості таких позитивних результатів, респонденти зазначали 

зміцнення своїх життєвих сил: «Тепер я знаю, що я майже все можу 

подолати» [235].  

У той самий час на значенні позитивного фокусування у процесі 

смислоутворення  зосереджувала свої наукові пошуки американський 

психолог С. Томсон [248]. Дослідниця припустила, що особи, які знаходять 

переваги та фокусують увагу насамперед на позитивних аспектах 

травматичного досвіду, значно краще здатні долати психологічні наслідки 

негативних подій. На переконання дослідниці, фокусування на позитивних 

аспектах є адаптивним явищем, оскільки мінімізує дистрес та необхідність 

атрибуції відповідальності і вини на інших. Так, С. Томсон виокремила п’ять 

способів позитивного переоцінювання травматичного досвіду: знаходження 

«побічної вигоди», соціальне порівняння, моделювання можливості гіршої 

ситуації, забування про негативне та переосмислення події. Емпіричні дані 

продемонстрували, що 66% осіб, які пережили пожежу у власній домівці, 

повідомили про виявлення принаймні кількох позитивних побічних здобутків 

від цієї ситуації; 72% вказали, що вони долають наслідки події краще, ніж 

інші жертви пожежі; 66% зазначили, що пожежа могла бути гіршою; близько 

половини досліджуваних осіб зазначили, що змогли витіснити негатив від 

пожежі зі своєї свідомості (53% частково, 19% повністю) [248]. Найчастіше 

зазначеними побічними вигодами були встановлення корисності інших 

людей та отримання уроку з цього досвіду. 

Ще однією ранньою розвідкою можна вважати дослідження хворих на 

рак молочної залози, проведене у 1984 році Ш. Тейлор [246]. Незважаючи на 

те, що дослідниця спрямовувала увагу передусім на вивчення каузальної 

атрибуції та почуття контролю в пацієнток, у процесі дослідження частково 

було порушено питання про психологічні зміни, які відчувають жінки 

внаслідок цієї хвороби. Отримані дані показали, що велика частка 
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респонденток (70%) повідомили про значні психологічні зміни у своєму 

житті,  причому для більшості з них ці зміни мали чітко виражений 

позитивний вектор. Найчастіше пацієнтки зазначали, що вони навчилися 

легше сприймати життя та почали значно більше ним насолоджуватись [246]. 

Схожі із вищезазначеними дані отримали Г. Афлек та Г. Теннен у 8-

річному лонгітюдному дослідженні каузальної атрибуції чоловіків з 

серцевою недостатністю та перенесеним інфарктом міокарда [92]. Отримані 

результати дали змогу констатувати, що, попри тривалість захворювання та 

значну кількість супутніх стресорів, значна частка пацієнтів повідомила про 

знаходження переваги від такого травматичного досвіду. Найчастіше 

досліджувані зазначали, що хвороба: а) навчила їх усвідомлювати переваги 

профілактичної поведінки стосовно здоров’я (припинення паління, фізичні 

вправи, правильне харчування); б) призвела до зміни стилю життя, що 

збільшило відчуття насолоди від нього (життя в менш виснажливому темпі, 

використання більшої кількості відпусток), в) спровокувала зміни у 

«філософії життя», релігійних поглядах та цінностях (більше цінування 

домашнього життя, зосередження на проживанні кожного дня, відновлення 

віри в Бога). Крім того, в ході дослідження було встановлено, що чоловіки, 

які повідомляли про знаходження переваг від свого психотравмувального 

досвіду, не лише мали менше шансів постраждати від повторного інфаркту, а 

й демонстрували нижчу смертність через 8 років [92].  

Не менш важливе значення в контексті ранніх емпіричних згадок про 

позитивні особистісні зміни внаслідок пережитих травматичних подій має 

робота Д. Еббота і В. Мередіт [90]. Учені розглядали вплив виховання 

психічно відсталих дітей на психологічне благополуччя батьків та соціально-

психологічний клімат у родині. При цьому вони припускали можливість 

генерування як позитивного, так і негативного впливу. За результатами 

дослідження більшість батьків повідомляли, що вони або їх родини стали 

значно сильнішими, ближчими та більш уніфікованими через ситуацію 

виховання хворої дитини. Зіставлення даних із групою порівняння показало, 
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що батьки відсталих дітей були менш критичними одне до одного і 

переживали менше сімейних проблем, ніж батьки з групи порівняння [90].  

Схожі із зазначеними дані були отримані Г. Афлек під час вивчення 

каузальної атрибуції та почуття контролю батьків, чиї діти були хронічно 

хворими на інсуліновий діабет [91]. Це захворювання було для родини 

пролонгованою травматичною ситуацією, що потребувала адаптації до 

значної кількості стресорів. За результатами дослідження у батьків таких 

дітей було виявлено факт появи низки позитивних особистісних змін, серед 

яких основне місце посідали: збагачення власних поглядів на життя, 

емоційне зростання (повідомлялося про виявлення власної здатності 

протистояти складним проблемам); сімейна інтеграція/гармонія (батьки 

повідомляли, що ця проблема згуртувала сім’ю і вони почали  значно більше 

цінувати одне одного) [91]. 

Попри несистемність і фрагментарність всієї сукупності вищезгаданих 

наукових робіт, отримані в них емпіричні результати привернули увагу 

світової психологічної спільноти до того, що травматичні та аверсивні 

життєві події у деяких випадках можуть спровокувати не лише деструктивні, 

а й позитивні психологічні трансформації.  

Починаючи з середини 90-х років XX ст. у закордонній психологічній 

науці почалося стрімке зростання кількості дослідних робіт, які більш 

системно та ґрунтовно розкривають психологічний зміст цього феномену. 

Так, станом на 2004 рік в оглядовій статті за цим напрямом  британські вчені 

С. Джозеф та А. Лінлей встановили наявність 40 наукових робіт, у яких, 

починаючи з 90-х років, дослідники розробляли тематику позитивних змін 

особистості після пережитої травматичної події [179]. Того ж 2004 року 

редакція всесвітньо відомого психологічного журналу «Psychological Inquiry»  

організувала вихід у світ спеціального тематичного випуску, усі наукові 

статті якого висвітлювали найбільш дискусійні аспекти цієї тематики 

[95; 253]. Крім вищезазначеного, у середині 90-х років було розроблено та 
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апробовано ряд психодіагностичних методик, які дали змогу з достатньою 

наочністю й об’єктивністю зафіксувати реальність зростання [207;251]. 

Така увага до сфери вивчення позитивних змін внаслідок 

травматичної події у багатьох аспектах була зумовлена триванням двох 

паралельних процесів: зародження і розвитку позитивної психології як 

нового напряму у психології та формування запиту практикуючих 

клініцистів, які все частіше почали відзначати, що боротьба із серйозними 

життєвими кризами може відкрити особі можливості для психологічного 

розвитку [18; 229]. Наприкінці XX ст. психологи все частіше відзначали 

фрагментарність та однобічність наукового розуміння основ психологічної 

травми. Стало зрозуміло, що фокусування лише на негативних аспектах 

психотравмувальних подій може призвести до обмеженого розуміння 

психологічних особливостей людей, які переживають такі події, та 

упередженого розуміння їх психологічних реакцій. 

Від початку системного наукового вивчення цього питання, у 

психологічній літературі було наведено  широкий спектр основних життєвих 

психотравмувальних подій, що можуть бути  каталізаторами для позитивних 

особистісних змін. Зокрема деякі позитивні здобутки спостерігалися в 

результаті боротьби осіб із серйозними соматичними захворюваннями: 

ревматоїдний артрит (G. Affleck, P. Iiiggins, H. Tennen, S. Urrows), синдром 

набутого імунодефіциту (J. Bower, J. Fahey, M. Kemeny, S. Schwartzberg, 

S. Taylor), безпліддя (G. Affleck, H. Tennen, R. Mcndola), трансплантація 

кісткового мозку (М. Andrykowski, F. Baker, M. Brady B. Curbow, J. Hunt, 

M. Legro, M. Somerfield, J. Wingard) та рак (C. Carlson, R. Collins, M. Cordova, 

L. Cunningham, S. Taylor) [96; 99; 111;125; 127; 130; 186; 255; 225;226]. 

Так, група учених Каліфорнійського університету під керівництвом 

Р. Колін у 1990 році провела масштабне вивчення ключових психосоціальних 

змін у клінічній групі онкологічно хворих чоловіків та жінок [125]. Учені 

припустили, що досвід онкологічного захворювання може мати різну 

валентність (позитивну і негативну) та призводити до змін у таких важливих 
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життєвих сферах, як: погляди на світ, повсякденні дії та пріоритети, 

відносини з іншими та бачення майбутнього. Отримані емпіричні дані 

підтвердили припущення авторів: 84% пацієнтів повідомили про зміни у 

власних поглядах на себе; 83% – про зміни у взаємовідносинах; 79% – про 

зміну пріоритетів; 67% – про зміни планів на майбутнє; 66% – про зміну 

своїх поглядів на світ.  

Детальний аналіз емпіричних даних показав, що у досліджуваній 

клінічній групі спостерігалося домінування позитивних змін над 

негативними. Зокрема позитивні зміни повністю домінували в таких сферах, 

як повсякденні дії й пріоритети та відносини з іншими. Приблизно однакова 

кількість позитивних та негативних змін спостерігалась у сферах планів на 

майбутнє та поглядів на себе і світ [125].  

Важливим аспектом вищезазначеного дослідження є той факт, що в 

ньому було висвітлено роль використання копінг-стратегій у виникненні 

позитивних та негативних змін. Було встановлено, що у більшості випадків 

копінг-зусилля були прямо пов’язані з позитивними змінами у відповідних 

сферах життя онкохворої особи. Єдиним винятком була копінг-стратегія  

дистанціювання. Як зазначають учені, такі результати є цілком логічними, 

оскільки дистанціювання є єдиною копінг-стратегією, не пов’язаною з 

когнітивною реструктуризацією і/або зміною поведінки. Тобто тими 

психологічними аспектами, що мають стати основними джерелами 

знаходження будь-яких переваг із пережитого досвіду віктимізації [125]. 

Позитивні особистісні зміни також були емпірично підтверджені після 

переживання особами різноманітних катастроф (S. Joseph, R. Williams, 

W. Yule) та важких сімейних випробувань: боротьби із захворюваннями дітей 

(D. Abbott, H. William) і втрати близької людини (C. Davis, A. DeLongis, 

L. Calhoun, S. Edmonds, N. Hogan, K. Hooker, D. Lehman, I. Nerken, R. Schwab, 

M. Tason, R. Tedeschi) [90; 118; 135;150; 162; 175; 201; 227].  

Наприклад, Л. Келхаун і Р. Тадескі детально вивчили конкретні життєві 

сфери, в яких особи, що втратили близьких (чоловіка, дружину, батьків),  
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повідомляють про позитивні психологічні зміни [118]. На основі огляду 

наукової літератури з тематики психологічної кризи, горя і реакцій на 

різноманітні травматичні події дослідники окреслили 13 можливих сфер: 

самодостатність, соціальна підтримка, філософія життя, прийняття власної 

смерті, емоційна експресія, самосприйняття, інтереси, здатність протистояти 

майбутнім кризам, зрілість сприймання, здатність розуміти інших, прийняття 

взаємозалежності з іншими, релігійні переконання і розвиток нових 

міжособистісних відносин.  

Отримані результати показали, що у респондентів найбільш 

поширеним є позитивні зміни у сфері самосприйняття. Значна кількість осіб 

називала себе сильнішими або більш компетентними через появи таких 

якостей, як більша зрілість, незалежність і більша здатність протистояти 

кризам. Показником цієї зміни самосприйняття є те, що 73% респондентів 

відчули, що тепер вони здатні прийняти власну смерть. Крім того, 23 

респонденти повідомили про сильніші релігійні переконання і майже всі 

відчули, що краще розуміють інших людей. Таким чином, досвід втрати 

близьких у багатьох респондентів привів до кращого визнання неуникної 

істини (їх смертності), підтвердив вірування й уявлення про себе як більш 

компетентних, мудрих та зрілих осіб [118]. 

Значна кількість учасників дослідження повідомила, що досвід втрати 

близької людини привів до позитивних змін в соціальних відносинах. Смерть 

близької людини створила умови для отримання респондентом допомоги та 

підтримки від багатьох людей. Учасники дослідження часто зазначали, що у 

них з’явилося стійке усвідомлення  можливості  та необхідності довіритися 

іншим особам [118]. 

Аналіз наукових праць свідчить також про те, що крім соматичних 

захворювань і важких сімейних випробувань, позитивні особистісні зміни 

спостерігалися і після зазнавання сексуального насильства: зґвалтування 

(M. Burt, B. Katz; C. McMillen, G. Rideout, S. Zuravin,) та інцесту 

(C. Draucker) [114;194]. 
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Зокрема згідно з результатами дослідження М. Берта та Б. Каца 

встановлено, що 50% жертв зґвалтування відзначали, що після насильства та 

боротьби з його наслідками вони змінилися в позитивному напрямку; менше 

15% вважали, що в негативному напрямку. Досліджувані жінки повідомляли, 

що позитивні зміни виявлялися у зміні уявлення про себе, появі кращого 

саморозуміння, прояснення сенсу власного життя. Вони довіряли собі значно 

більше та брали на себе відповідальність за власні вчинки та дії [114, c. 69]. 

Для опису та концептуалізації позитивних змін, що відбулися у 

відповідь на зазначений вище спектр життєвих травматичних ситуацій, у 

науковій літературі було представлено значну кількість понять і термінів: 

«самооновлення» (D. Jaffe), «позитивний сенс» (S. Thompson), «зростання 

екзистенційної усвідомленості» (I. Yalom), «позитивні зміни» (S. Joseph, 

W. Yule), «пов’язане зі стресом зростання» (L. Cohen, C. Park) «квантум 

зміни» (J. C'deBaca, W. Miller), «трансформаційний копін» (C. Aldwin, 

K. Sutton), «знаходження користі» (G. Affleck, H. Tennen), «процвітання» 

(C. Ryff, B. Singer), «сприйняття вигод» (R. Fisher, J. McMillen), «відкриття 

сенсу» (J. Bower) «позитивні побічні результати» (C. Cook, J. McMillen), 

«позитивне переосмислення» (M. Scheier, J. Weintraub), «змагальницьке 

зростання» (S. Joseph, P. Linley), «посттравматичне зростання» (L. Calhoun, 

R. Tedeschi) [93; 253, с.3; 272, c.628].  

На думку С. Джосефа та А. Лінлей, загалом перераховані поняття 

взаємозамінні й синонімічні та не здатні претендувати на першість в описі 

цього феномену [166, c.1042]. Проте активне нарощення емпіричних і 

теоретичних напрацювань у цій галузі протягом останніх 20 років дає змогу 

констатувати, що на сьогодні найбільшого поширення набуло поняття 

«посттравматичне зростання». На переконання багатьох дослідників 

(L. Calhoun, A. Maercker, R. Tedeschi, T. Zoellner), це поняття є найбільш 

оптимальним та найкраще відображає феноменологічну сутність 

досліджуваного явища за такими напрямками [253; 272].  
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По-перше, наявність слова «зростання» підкреслює, що особи вийшли 

за межі колишнього рівня адаптації, психологічного функціонування або 

розуміння життя.  

По-друге, на відміну від запропонованого терміна «пов’язане зі 

стресом зростання», термін «посттравматичне зростання» підкреслює той 

факт, що зростання відбувається в результаті надзвичайної стресової події 

(травматичної), а не внаслідок будь-якого іншого незначного стресу або 

природного процесу розвитку.  

По-третє, термін «посттравматичне зростання», на відміну від терміну 

«процвітання» залишає місце для припущення, що такі позитивні зміни, які 

для свого виникнення обов’язково потребують загрози або руйнування 

фундаментальних життєвих схем, іноді можуть співіснувати зі значним 

психологічним дистресом [153].  

З огляду на зазначені аргументи і сучасні тенденцій світової 

психологічної науки саме термін «посттравматичне зростання» (або його 

синонімічна варіація «особистісне зростання у посттравматичний період») ми 

будемо використовувати у дослідженні як основний.  

Узагальнюючи наведену в параграфі аналітичну інформацію можна 

зробити висновок про етапність процесу становлення науково-

психологічного знання стосовно позитивних особистісних змін у в результаті 

впливу психотравмувальної події. Зокрема наявні дані дають змогу 

виокремити чотири основні етапи (рис.1.1) цього процесу: релігійно-

філософський, початкового психологічного розгляду, опосередкованого 

науково-психологічного вивчення та сучасний етап науково-психологічного  

вивчення [21]  

Кожен із зазначених етапів відрізняється специфічними особливостями 

наукового розуміння порушеної проблематики. Зокрема релігійно-

філософський етап характеризується зародженням загального розуміння 

того, що біль і дистрес, викликані травматичною ситуацією, можуть бути 

джерелами позитивних або адаптаційних особистісних змін. На цьому етапі у 
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теологічних вченнях більшості світових релігій було сформовано чітке 

бачення дуалістичності наслідків пережитого страждання. Окрім 

зазначеного, тут розпочалося філософське обґрунтування концепції 

позитивних змін через страждання (С. К'єркегор, Ф. Ніцше).  

 

Рис. 1.1. Етапність становлення наукових уявлень 

Етап початкового розгляду у психології характеризується зародженням 

науково-психологічної концептуалізації тематики позитивних наслідків 

переживання травматичних подій. Цю тему висвітлювали у наукових творах 

психологи-гуманісти середини XX ст. (В. Франкл, А. Маслоу). Вони 

розглядали психотравмуючі ситуації та зумовлені ними страждання 

одночасно і як джерело потенційної небезпеки для психічного здоров’я, і як 

потенційних позитивних здобутків для особистості.  

Етап опосередкованого наукового вивчення характеризується появою  

науково-психологічних досліджень, в яких на експериментальній основі було 

підтверджено факти психологічного зростання осіб, які зазнали кризових 

життєвих подій. Щоправда, свідчення про такі психологічні зміни у 

більшості випадків були лише побічним продуктом вивчення інших, на той 

час більш відомих теоретичних конструктів: пошуку сенсу, каузальних 

атрибуцій, відчуття контролю над травматичними наслідками, копінгу і т. п. 

Сучасний етап наукового вивчення характеризується тим, що саме у 

його межах сформувався основоположний погляд на вивчення позитивних 

особистісних змін у результаті травматичної події, розпочалася системна 



40 
 

концептуалізація цього феномену. На цьому етапі розроблено, валідизовано 

та апробовано чіткий психодіагностичний інструментарій, який дав змогу з 

достатньою наочністю проводити наукові дослідження з цієї тематики.  

 

1.2. Теоретична концептуалізація феномену особистісного 

зростання у посттравматичний період 

 

На сьогодні  феномен посттравматичного зростання особистості 

посідає одне з провідних місць за кількістю щорічних досліджень та 

публікацій. Для прикладу можна навести такі статистично-аналітичні дані. 

Якщо в оглядовій статті 2004 року С. Джозеф та А. Лінлей констатували 

наявність 40 наукових праць з цієї тематикою, то  в аналогічній за 

спрямуванням статті, опублікованій у 2006 році, В. Гелгесон та 

К. Рейнольдс  налічують вже 87 таких наукових праць [149; 179]. На 

сьогодні ця цифра збільшилася в сотні разів. Лише на вищезазначену 

наукову статтю, в пошуковій системі «Google Scholar» на цей час 

налічується близько 1600 наукових посилань. Така ж тенденція 

спостерігається і стосовно статтю Р. Тедескі та Л. Калхоун «Опитувальник 

посттравматичного зростання: вимірювання позитивних наслідків травми», 

у якій було розроблено інструментарій для вимірювання цього феномену 

[251]. На сьогодні ця робота налічує близько 4800 наукових посилань. 

Проте незважаючи на тенденцію до стрімкого нарощення наукових 

напрацювань у межах тематики посттравматичного зростання, теоретична 

концептуалізація цього феномену досі не завершена. На цей час існує значна 

кількість теоретичних та емпіричних суперечностей, які або лише 

нещодавно отримали остаточне вирішення, або і досі його потребують.  

Тривалий час найбільш дискусійним аспектом у межах вивчення 

посттравматичного зростання було питання про об’єктивність і реальність 

наявності цього феномену у постраждалих осіб. На ранніх етапах 

дослідження цієї тематики у багатьох науковців виникали сумніви стосовно 
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справжності усіх встановлених у дослідженнях психологічних змін, їх 

реальності й об’єктивності, побоювання чи не є ці позитивні здобутки лише 

відображенням ілюзорної соціальної бажаності або продуктом роботи 

захисних механізмів травмованої особи (D. Lehman,. C. Davis, S. Taylor, 

J. Brown, J. Shedler, M. Mayman, M. Manis) [175; 233; 247].  

Так, видатна американська дослідниця С. Фіске у книзі «Соціальне 

пізнання» констатувала схильність людей розглядати свій життєвий досвід з 

позитивним та дещо упередженим ухилом, який за різних обставин життя дає 

змогу підтримувати відносно сталий рівень самооцінки [141]. З огляду на це, 

такі закордонні психологи як Дж. Браун та Ш. Тейлор, на ранніх етапах 

вивчення посттравматичного зростання схилялися до розгляду цього 

феномену як ще одного прикладу таких позитивних когнітивних ілюзії, які 

хоч і виконують певну адаптивну функцію, однак не ґрунтуються на 

конкретних та об’єктивних психологічних змінах [175; 247]. У свою чергу, 

деякі психоаналітично орієнтовані дослідники (M. Manis, M. Mayman, 

J. Shedler) припустили, що сприйняття та повідомлення ознак 

посттравматичного зростання є прикладом захисного заперечення, яке за 

своєю природою не лише ілюзорне, а й неадаптивне для травмованої особи. 

Ці науковці констатували, що людина, яка переконує про наявність у себе 

такого зростання, робить це паралельно із запереченням серйозності свого 

психічного стану та, як наслідок, не реагує на його відповідним чином [233].  

У багатьох аспектах зазначені перестороги науковців підкріплювалися 

складністю об’єктивного підтвердження наявності посттравматичного 

зростання у травмованих осіб. Оскільки в більшості емпіричних досліджень 

використовують різноманітні опитувальники або відкриті запитання, 

виникала природна занепокоєність валідністю повідомлених позитивних 

трансформацій. Крім цього, значна кількість засвідчених ознак особистісного 

зростання має глибоко інтимну та екзистенційну сутність, що вкрай 

ускладнює добір адекватних поведінкових референтів для їх емпіричної 

об’єктивізації [18].  
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Однак, не зважаючи на ряд вказаних теоретичних припущень та 

емпіричних проблем, серія нещодавніх емпіричних досліджень допомогла 

наблизити розв’язання питання об’єктивності посттравматичного зростання в 

осіб, які зазнали кризових життєвих подій [207; 232; 263]. 

Так, одним із перших досліджень у цьому контексті можна вважати 

наукову роботу К. Парк, Л. Коента та Р. Марч [207]. У межах серії 

експериментів науковці спробували підтвердити інтерсуб’єктну валідність 

посттравматичного зростання у вибірці студентів коледжу, які зазнали 

різноманітних травматичних подій протягом року. Для досягнення мети, 

дослідники використовували експериментальну модель, що передбачала 

порівняння суб’єктивних повідомлень про наявність посттравматичного 

зростання з об’єктивними зовнішніми критеріями – відгуками значущих 

близьких осіб. У дослідженні брали участь 140 пар студентів та їх 

референтних знайомих (друзі, батьки, близькі родичі) [207]. 

Отримані емпіричні дані дали змогу констатувати наявність значущого 

позитивного зв’язку між суб’єктивним переживанням позитивних 

психологічних змін та об’єктивним проявом цих змін у досліджуваних осіб. 

Зокрема була виявлена значуща кореляція (r = 0,21, p < 0,05) між 

повідомленим зростанням та оцінками цього зростання друзями та членами 

родини [207]. Окрім цього, дослідники припустили, що рівень 

інтерсуб’єктної валідності посттравматичного зростання може зазнавати 

варіації у залежності від двох факторів: - 

– міри феноменологічності позитивної зміни (для змін, які краще 

проявлялися у поведінці та могли об’єктивно спостерігатися, кореляція 

збільшувалася до r = 0,30, p < 0,05)  

– міри близькості референтної особи (для членів родини кореляція 

збільшувалася з r = 0,21 до r = 0,31). 

Майже ідентичні із зазначеними результати були отримані у 2008 році 

в дослідженні австралійських науковців Дж. Шекспір-Фінч та Т. Ендерс 

[232]. В ході цього дослідження групі осіб, які пережили травматичну подію 
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(61 особа), було запропоновано заповнити опитувальник посттравматичного 

зростання. Ідентичний опитувальник, незалежно від досліджуваних, 

заповнювали близькі їм люди, які добре знали учасників і відповідали на 

запитання з огляду на власні уявлення про зміни, які вони могли в них 

спостерігати. Учасниками дослідження були студенти, які пережили 

травматичну подію протягом останніх 5 років, а референтними особами – 

близькі люди, які знали їх до моменту травматичної події.  

Під час аналізу результатів було встановлено, що оцінки референтних 

осіб повністю підтверджували психологічні зміни, про які повідомляли 

особи, що пережили травму. Як і в дослідженні К. Парк, середній бал 

студентів за діагностичною методикою статистично значуще не відрізнявся 

від середнього бала референтних осіб, що їх оцінювали (M= 63,31, SD = 21,32 

та M= 68,52, SD = 24,14, відповідно). При цьому коефіцієнт кореляції між 

балами двох груп досліджуваних перебував на рівні r = 0,69, p < 0,01 [232]. 

Не менш визначну роль у контексті об’єктивізації посттравматичного 

зростання відіграло дослідження Ц. Вайс [263]. У науковій праці дослідниця 

розглядала питання інтерсуб’єктної валідності посттравматичного зростання 

у вибірці жінок з раком молочної залози ранньої стадії. Врахувавши 

зауваження попередніх досліджень про вплив міжособистісних відносин на 

рівень кореляції, Ц. Вайс як референтних осіб залучила чоловіків онкохворих 

пацієнток. Мірою оцінки прояву посттравматичного зростання було 

використано «Опитувальник посттравматичного зростання» (ОПТЗ). 

Отримані дані показали, що повідомлені пацієнтками позитивні 

психологічні зміни їх партнери вважали не менш реальними. Зокрема 

середній бал ОПТЗ у жінок з раком молочної залози значуще не відрізнявся 

від середнього бала ОПТЗ чоловіків, які їх оцінювали (M = 81,21, SD = 18,81 

та M = 78,00, SD = 25,50 відповідно). Також було встановлено статистично 

значущу кореляцію (r = 0,51, p < 0,01) між оцінними балами 

посттравматичного зростання пацієнток та оцінними балами їх чоловіків. Як 

зазначає авторка дослідження, «вищий рівень кореляції, наведений у цій 
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роботі, може бути пов’язаний з більшою близькістю між інформатором та 

досліджуваним – одруженими партнерами…» [263,c.130]. 

Важливим результатом дослідження Ц. Вайс стало емпіричне 

спростування припущення про розгляд посттравматичного зростання як 

прикладу захисного заперечення. В ході дослідження онкохворі жінки і їх 

чоловіки не заперечували об’єктивної тяжкості переживання захворювання. 

Більшість учасників вказували, що лікування раку супроводжувалося 

почуттями страху або безпорадності і визнавали, що онкологічний досвід, 

був вкрай стресовим та викликав серйозну загрозу для життя [263, c.130]. 

Дотичним до питання про об’єктивну наявність посттравматичного 

зростання серед осіб, які зазнали травматичних переживань, є питання про те, 

чи не є повідомлення про таке зростання звичайним прагненням 

досліджуваних осіб надати соціально бажані відповіді на поставлені 

запитання. Як зазначає С. Джозеф, інколи особи можуть свідомо завищувати 

міру своїх посттравматичних змін, щоб виставити себе у вигідному світлі 

або/та уникнути несхвалення навколишніх людей [18]. Щоправда, наявні на 

сьогодні емпіричні відомості вказують на необґрунтованість таких 

пересторог. Так, у дослідженні Р. Тедескі та Л. Калхоун було статистично 

перевірено ролі соціальної бажаності у генеруванні повідомлень про 

позитивні психологічні зміни. Зокрема дослідники здійснили кореляцію 

результатів ОПТЗ з результатами «Шкали соціальної бажаності Марло-

Кроуна». Отримані дані продемонстрували відсутність будь-якого впливу 

соціальної бажаності на повідомлення про зростання [251]. 

Розглядаючи феномен посттравматичного зростання, слід провести 

чітку диференціацію між ним та деякими пов’язаними чи подібними 

психологічними концептами [28; 29]. Зокрема феномен посттравматичного 

зростання слід чітко диференціювати від таких широко відомих концептів як 

психологічна стійкість, життєстійкість, диспозиційний оптимізм та почуття 

зв’язності [61]. Всі ці психологічні концепти описують певні особистісні 
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характеристики, які дають змогу людині доволі успішно протистояти 

різноманітним негараздам.  

Так, під психологічною пружністю (psychological resilience) зазвичай 

розуміється динамічний процес позитивної адаптації людини до негараздів; 

здатність особи продовжувати ефективно функціонувати після значних 

життєвих позбавлень та скрутних становищ існування [253, с. 4]. Це явище 

почали досліджувати на початку 70-х років ХХ ст., коли Е. Вернер описала 

перші результати свого 40-річного лонгітюдного дослідження дітей з 

місцевості «Kauai» (Гавайські острови) [265]. Умови їх життя були 

надзвичайно важкими і 2/3 дітей, досягши 15-річного віку, мали багато 

психологічних та соціальних проблем. Водночас виявилося, що третина цих 

дітей були цілком здоровими і психологічно, і соціально. Е. Вернер назвала 

цих дітей пружними (resilient), і з того часу психологічна пружність є однією 

із ключових тем в психотравматології [265]. На сьогодні широке визнання 

отримало визначення цього феномену, запропоноване К. Коннором і 

Д. Девідсоном. Учені визначили психологічну пружність як рису особистості 

та висловили припущення про те, що це сукупність психологічних 

характеристик, які дозволяють людям адаптуватися до обставин, з якими 

вони зіштовхуються [143]. 

Під життєстійкістю (hardiness) розуміється система диспозиційних 

переконань людини (про себе та світ), що в залежності від вираженості дає 

змогу більш успішно відповідати на виклики стресових ситуацій [44]. Ця 

диспозиція містить три відносно автономних компоненти: залученість, 

контроль та прийняття ризику. Виразність цих компонентів, і життєстійкості 

в цілому, перешкоджає виникненню внутрішнього напруження у стресових 

ситуаціях завдяки стійкому подоланню (hardy coping)  стресів і сприйняттю 

їх як менш значущих [44]. Особи з високим рівнем життєстійкості цікаві й 

активні, вважають, що можуть впливати на події та очікують, що життя 

висуватиме виклики, які можливо подолати з особистісним розвитком. 
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Під «почуттям зв’язності» (sense of coherence) розуміється «глибоке і 

тривале, динамічне почуття впевненості в тому, що середовище існування є 

передбачуваним і все складеться настільки добре, наскільки розумно цього 

очікувати» [56]. Почуття зв’язності є центральною складовою 

салютогенетичного підходу до визначення здоров’я [46]. Ізраїльський 

медичний соціолог А. Антоновський, описує почуття зв’язності як загальну 

орієнтацію особистості [99]. Ця орієнтація пов’язана з тим, в якою мірою 

людина відчуває проникаюче у всі сфери життя, стійке і динамічне відчуття 

того, що 1) стимули, які надходять із зовнішніх і внутрішніх джерел досвіду 

у процесі життя, є структурованими, передбачуваними та придатними для 

тлумачення; 2) існують ресурси, необхідні для того, щоб відповідати 

вимогам, викликаним цими ситуаціями; 3) ці вимоги є викликами, які 

вартують того, щоб вкладати в них ресурси та самого себе [99]. 

У разі зустрічі із джерелом стресу люди з низьким почуттям зв’язності 

будуть більше схильними оцінювати ситуацію як загрозливу, відчуватимуть 

сильніше напруження і діятимуть непродуктивно або пасивно, 

відмовляючись від вирішення проблеми. Люди з високим почуттям 

зв’язності в таких ситуаціях схильні розглядати потенційні загрози як 

виклики, які приховують нові можливості й, отже, вартують того, щоб 

активно шукати шляхи для їх подолання, залучаючи всі наявні ресурси. 

Люди з високим почуттям зв’язності більш відкриті до зворотного зв’язку 

(інформації про те, наскільки ефективною є обрана стратегія подолання 

проблеми), що дає можливість вибрати нову стратегію у разі невдачі [56]. 

Під диспозиційним оптимізмом розуміється стабільна особистісна 

характеристика, яка відображає позитивне очікування особи стосовно 

майбутнього. Оптимісти схильні до позитивних узагальнених очікувань від 

майбутнього, песимісти до негативних. Оскільки оптимісти бачать бажаний 

результат як цілком досяжний, вони частіше реагують на життєві складнощі 

активно, збільшуючи свої зусилля і проявляючи наполегливість у процесі 

досягнення мети. Люди з низьким рівнем диспозиційного оптимізму, 
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навпаки, не відчувають позитивних очікувань від подолання негараздів і, як 

наслідок, частіше відповідають на них пасивною поведінкою [14]. 

Як вже зазначалося, всі перераховані психологічні концепти 

(психологічна стійкість, життєстійкість, диспозиційний оптимізм та почуття 

зв’язності) описують певні особистісні характеристики, які дозволяють 

людині успішно протистояти негараздам різної природи й інтенсивності або 

відновлюватися після них. Ці концепти зосереджують увагу насамперед на 

тому, що людині вдалося зберегти всупереч травмі або на тому, що із 

втраченого вона зуміла відновити. На противагу такому фокусуванню, 

концепція посттравматичного зростання відображає передусім якісну 

трансформацію функціонування людини На думку Р. Тедескі та Л. Калхоун, 

посттравматичне зростання «стосується змін у людях, які виходять за межі 

здатності протистояти негараздам та не зазнавати психологічних проблем у 

вкрай стресових умовах» [253, с. 4]. Цей концепт постулює ідею, що в житті 

людини з’являється щось позитивно нове, щось, що означає свого роду рух за 

межі передтравматичного рівня адаптації.  

З цією точкою зору повністю погоджується С. Джозеф, зазначаючи у 

своїх працях, що при посттравматичному зростанні (в його концепції під цим 

розуміється досягнення більш розвинутої структури «Я», конгруентність між 

«Я» та новим досвідом) особа, яка його переживає, стає більш повноцінно 

функціонуючою. «Конгруентна реінтеграція «Я» з досвідом, – зазначає 

С. Джозеф – стосується не повернення клієнта до його передтравматичного 

рівня функціонування, а виходу клієнта за межі свого колишнього рівня 

функціонування» [163].  

Для ілюстрації співвідношення зазначеної основної характеристики 

феномену посттравматичного зростання з усіма психологічними концептами, 

які дають змогу людині успішно протистояти різноманітним негараздам 

(психологічна пружність, життєстійкість, диспозиційний оптимізм, почуття 

зв’язності), можна навести наступне схематичне зображення трьох 

траєкторій розвитку наслідків переживання психологічної травми (Рис.1.2). 
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Рис. 1.2. Траєкторії розвитку наслідків переживання психологічної травми 
 

Як зазначають учені, вихід за межі дотравматичного рівня 

функціонування (або зростання рівня функціонування у дотравматичних 

межах), на відміну від звичайного повернення до передтравматичного рівня 

функціонування, забезпечує можливість людині стати більш стійкою до 

ретравматизації. Когнітивна перебудова, яка відбувається у процесі боротьби 

з наслідками психологічної травми, дає змогу людині виробити когнітивні 

схеми, які не виключають можливості травм у майбутньому, і в силу 

набутого досвіду, допомагають стати більш стійкою до «психотрамуючого 

руйнування» [18;20;31; 41 251]. 

На сьогодні у деяких теоретичних підходах посттравматичне зростання 

розглянуто як результат боротьби особистості із травматичним стресом, в 

інших – власне як процес подолання травми. Щоправда, більшість 

дослідників вважають, що процес і результат посттравматичного зростання є 

різними модусами існування цього феномену і відіграють різну адаптивну 

роль [86].  

У контексті вищевказаного особливого значення набуває питання про 

характер і тривалість перебігу процесу посттравматичного зростання. 

Сучасні наукові дані показують, що, як правило, процес посттравматичного 

зростання є пролонгованим та потребує певного часу [18; 142]. Так, у ході 

дослідження групи психологів на чолі з Ш. Ман, це припущення було  

емпірично підтверджено [186]. В межах лонгітюдного дослідження 162 

пацієнткам з раком молочної залози було запропоновано заповнити 
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стандартизований опитувальник посттравматичного зростання. Досліджувані 

заповнювали опитувальник тричі: через 4,5 місяці, 9 місяців, та 18 місяців 

після поставленого діагнозу. Отримані емпіричні дані продемонстрували 

стійкий поліпшення показників посттравматичного зростання за охоплений 

часовий діапазон.  Зокрема середні значення за стандартизованим 

опитувальником для досліджуваних пацієнток в період 4,5 місяця, 9 та 18 

місяців становили М = 49, М = 52,8 та М = 55,7 відповідно [186]. 

Схожі результати отримали у 2007 році Т. Павел, Е. Екіл-Вуд та 

К. Колінс [213]. Дослідники вивчали позитивні психологічні зміни серед 

пацієнтів стаціонарного лікування, які пережили травми головного мозку. 

Більшість із цих пацієнтів внаслідок травми страждали порушенням здоров’я 

різного ступеню – від легкого до середнього: 25 осіб перенесли травми за 1 –

3 роки до дослідження, а 27 – за 9 –12 років. Дослідники виявили, що 

представники «пізньої» групи пацієнтів демонстрували вищі результати 

посттравматичного зростання, ніж представники «ранньої» групи [213]. 

Посттравматичне зростання охоплює значну кількість аспектів 

відновлення і трансформації особистості в результаті переживання 

травматичної події. Так, деякі науковці (Р. Тедескі, Л. Калхоун) констатують 

наявність п’яти сфер прояву посттравматичного зростання: появу нових 

можливостей, збільшення сили особистості, поліпшення взаємовідносин, 

зміну в поглядах на життя та позитивну зміну в духовній сфері [251; 253]. 

Щоправда, проведені крос-культурні дослідження (W. Butollo, C. Chan, 

S. Powell, S. Ho, R. Rosner, K. Taku) показують, що зазначена п’ятифакторна 

модель є доволі чутливою до соціальних чинників та не завжди 

відтворюється в різних культурних контекстах  [152; 214; 245; 199]. З огляду 

на це на сьогодні найчастіше виокремлюють три основні сфери 

посттравматичного зростання: 1) позитивні зміни у сприйняті себе 

(сприйнятті власного «Я»), 2) позитивні зміни у міжособистісних відносинах, 

3) поява більш інтегрованої життєвої філософії і світогляду [15; 18; 251]. 
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Перша сфера прояву посттравматичного зростання – позитивні зміни в 

сприйнятті власного «Я» – представлена позитивною зміною у сприйняті 

себе і ставленні до себе, зростанні емоційної експресивності. Спостерігається 

більш зв’язна Я-концепція, яка містить не лише усвідомлення персональної 

сили та опірності наслідкам негативних подій, а й краще розуміння власної 

уразливості та власних обмежень перед життєвими подіями [86]. Як правило, 

в контексті цієї сфери прояву посттравматичного зростання особи 

зазначають, що стали відчувати себе більш досвідченими, сильними, 

впевненими в собі, здатними прийняти чинний порядок речей та гідно 

зустріти майбутні складнощі. Так, дослідження С. Джозефа та Р. Вільямса 

продемонструвало, що 83% осіб, які пережили ситуацію катастрофи 

круїзного судна, у самозвітах відзначали сильні, позитивні зміни в поглядах 

на життя. Більшість досліджуваних осіб також погоджувалися з тим, що вони 

вже не сприймали життя як звичайну даність (91%) та відзначали більшу 

рішучість у домаганні успіху у власному житті (50%) [162]. За даними 

Р. Колінз та Ш. Тейлор найбільш поширена позитивна зміна, повідомлена 

хворими на рак пацієнтами, полягала у появі почуття сили та більшої 

впевненості в собі [125]. У свою чергу Н. Андреас та А. Норіс зазначали, що 

деякі пацієнти з тяжкими опіками шкіри вважали, що пережита ними травма 

зробила їх значно кращими людьми [98]. 

Друга сфера прояву посттравматичного зростання – зміна в 

міжособистісних відносинах – зазвичай представлена у вигляді появи у 

травмованої особи кращого розуміння цінності стосунків, появі альтруїзму і 

відданості, здатності приймати допомогу, підвищенні чутливості до інших та 

відкритості до нових форм поведінки [85; 86]. Надзвичайно часто зміни в 

міжособистісних відносинах після переживання кризових подій виражаються 

у глибшому сприйнятті важливості сімейних зв’язків та підвищенні цінності 

інших – особливо найближчих родичів і друзів. Інколи спостерігається 

значне збільшення співчуття до інших та готовність до безпосереднього 

вираження почуттів і саморозкриття. Так, Г. Афлек, описуючи у своєму 
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дослідженні реакції матерів, чиї новонароджених немовлят лікували від 

важких пренатальних медичних проблем, зазначав, що майже 60% 

респонденток цієї вибірки повідомили про певні відчутні для них позитивні 

психологічні зміни. Більшість змін була пов’язана з підвищенням інтимності 

сімейних стосунків, емоційним зростанням і розумінням того, наскільки 

дорогоцінною є їхня дитина [91]. Подібні реакції були встановлені 

Д. Малінаком, М. Хойт та В. Паттерсоном у дослідженнях дорослих, що 

втратили своїх батьків [183]. Приблизно половина цих осіб у ході інтерв’ю 

вказала на поглиблення своїх взаємовідносин з іншими. Досліджувані 

зазначали, що після зазнаної втрати вони зрозуміли, наскільки важливі ці 

взаємовідносини і як швидко їх можна втратити. Інший аспект поліпшення 

відносин після травматичних подій повідомили Л. Вероном та Д. Кілпатрік в 

дослідженні жертв зґвалтування [262]. Жінки, які зазнали насильства, 

відзначили, що після знущань вони зрозуміли, що повинні приймати рішення 

у свої власних інтересах, у тому числі захищаючи себе від насильства у 

відносинах. Такий підхід до відносин допоміг цим жінкам встановити 

позитивні та інтимні стосунки з деякими членами їх сімей, з якими до цього 

відносини були дещо відчуженими [262].  

Третьою сферою прояву посттравматичного зростання є поява більш 

інтегрованої життєвої філософії та світогляду, що включає підвищення 

значущості власного існування, зміцнення переконань, почуття смислу, 

цілковите оновлення світосприйняття [85; 86]. Дуже часто зміни в життєвій 

філософії виражаються у перегляді життєвих пріоритетів, появі уміння 

цінувати життя в цілому та у дрібницях, духовному зростанні та мудрості. 

Особи, що демонструють позитивні зміни такого типу, повідомляють про 

підвищення цінності власного життя і кожного нового прожитого дня. Вони 

здатні серйозно переосмислити власні пріоритети та визначити, що дійсно 

для них важливо. Крім цього, спостерігається поява нових можливостей, 

здатності і бажання здійснити позитивні зміни в житті, знайти нові інтереси. 

Так, Ш. Тейлор у своєму дослідженні встановила, що онкологічно хворі 



52 
 

жінки як основну позитивну психологічну зміну найчастіше зазначали появу 

уміння легше сприймати життя та значно більше ним насолоджуватися [246]. 

Серед осіб, які вижили після катастрофи круїзного корабля, 94% повідомили, 

що більше не сприймають життя, як щось належне, а 71% зазначили, що 

живуть кожного дня на повну [162]. У дослідженні Д. Малінака, М. Хойта та 

В. Паттерсона, відзначено, що респонденти, які зазнали втрати близької 

людини, доволі часто повідомляли про поглиблення розуміння скінченності 

життя та його цінності [183]. 

Окрім зазначеного, у цій же сфері прояву посттравматичного зростання 

можуть відображатися позитивні трансформації духовного (релігійного) 

життя особистості. Коли в одних осіб духовні переконання можуть бути 

тимчасово ослаблені пережитою трагедією, в інших вони, навпаки, здатні  

значно збагатитися і набути якісно нового змісту [97; 225]. Так, К. Паргамент 

зазначає, що у багатьох осіб зміцнення релігійних переконань призводить до 

посилення почуття контролю та знаходження нових сенсів у життєвих 

незгодах [204]. Травматична ситуація може спровокувати активніше 

опрацювання фундаментальних екзистенційних питань.  

Як правило, кожна з трьох зазначених сфер прояву посттравматичного 

зростання містить парадоксальний елемент, що є окремим випадком 

загального парадокса цієї області дослідження: «втрачаючи щось, щось 

знаходиш» [253,c.6]. Наприклад, у ситуації більшої обмеженості у наявному 

життєвому виборі (наприклад, обмеженість у мобільності через залежність 

від інвалідного візка), в людини може виникнути готовність опановувати 

можливості, які вона раніше ніколи не розглядала (наприклад, радикальні 

зміни професійного шляху). Іншими словами, коли особистість стає 

уразливою, як ніколи раніше, у неї, як це не парадоксально, підсилюється 

відчуття власної сили. Як зазначає Р. Тедескі, «з духовних сумнівів може 

виникнути більш глибока віра» [253]. Рефлексування з приводу вказаної 

парадоксальності ситуації, провокує осіб, які вижили після травми, до 

діалектичних роздумів, аналогічних тому, що описані у науковій літературі 
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під концепціями «мудрість» (P. Baltes, J. Smith, B.Paul) та «інтегративна 

складність» (C. Porter, P. Suedfeld) [212; 253]  

Однак, розглядаючи феномен посттравматичного зростання, слід також 

звернути увагу на зауваження Р. Тадескі, який зазначає, що хоча опис 

вказаного явища є позитивним проте, наявність зростання не обов’язково 

сигналізує про закінчення болю чи страждання. Дослідження цього феномену 

не має супроводжуватися точкою зору про розглядає криз, втрат, або травм 

як чогось бажаного для людини. Багато осіб, які зазнали руйнівних трагедій, 

здатні сформувати відчуття особистісного зростання з власної напруженої 

боротьби, однак такий кінцевий результат (зростання) не вказує, що вони 

розглядають травматичну подію як бажане явище [253,c.6]. 

Одним із найбільш проблематичних аспектів вивчення 

посттравматичного зростання залишається побудова відповідних та 

вичерпних теоретичних моделей цього феномену, розкриття причинно-

наслідкових зв’язків його виникнення та перебігу. 

На сьогодні у психологічній літературі для концептуалізації феномену 

посттравматичного зростання запропоновано низку теоретичних моделей, 

найбільш обґрунтованими серед яких є функціонально-описова модель 

Р. Тедескі та Л. Калхоуна, біо-психо-соціальна модель М. Крістофера, 

особистісно-центрована модель С. Джозефа [18; 20; 27; 122; 252; 253].  

У межах функціонально-описової моделі, запропонованої Р. Тедескі та 

Л. Калхоуном, посттравматичне зростання розглянуто як потенційний 

наслідок когнітивного переопрацювання та реконструювання початкових, 

дотравматичних базових уявлень людини про світ. Дослідники розглядають 

травматичну подію як серйозну загрозу для світогляду особистості, 

своєрідний «сейсмічний» зсув початкових життєвих схем. Чим значнішим є 

виклик основоположним уявленням та переконанням особи, тим імовірніша 

можливість посттравматичного зростання [86]. Згідно з положеннями 

функціонально-описової моделі шлях від травматичної події до зростання 

пролягає через когнітивну обробку набутого досвіду. Спочатку запускається 
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процес автоматичного пригадування травматичної події, у свідомість 

мимовільно втручаються думки та спогади, що супроводжуються помітними 

симптомами емоційного дистресу. Згодом, після подолання дистресу та 

досягнення певного рівня усвідомлення того, що трапилося, автоматичне 

пригадування поступається місцем довільному рефлексивному 

переосмисленню травматичного досвіду. Обробка інформації в такий спосіб 

дає змогу особистості зосереджуватися на розумінні набутого досвіду, 

віднаходити смисли, зрештою створювати новий життєвий наратив [86; 253].   

В особистісно-центрованій моделі запропонованій С. Джозефом, також 

приділено особливу увагу когнітивному виміру феномену посттравматичного 

зростання особистості. Ця модель ґрунтується на теоретичних поглядах 

гуманістичного підходу К. Роджерса і розглядає посттравматичне зростання 

як процес когнітивної інтеграції травматичного досвіду в Я-концепцію 

особистості. На думку С. Джозефа, така інтеграція набутого досвіду сприяє 

більш повноцінному функціонуванню особистості [18; 86]. 

Відповідно до положень особистісно-центрованої моделі пов’язана із 

травматичним досвідом інформація потребує когнітивної обробки, що може 

здійснюватися у два способи: по-перше, нова інформація може бути 

асимільована у межах чинної моделі світу, по-друге, чинні моделі світу 

можуть акомодувати нову інформацію. Аби досягти посттравматичного 

зростання, тобто вийти на новий порівняно з дотравматичним особистісний 

рівень, необхідно піти шляхом акомодації, тобто трансформації, оновлення 

світогляду [86; 166]. 

У розумінні когнітивної адаптації до травматичної події провідне місце 

належить концепції значення. У теоріях, де зосереджено увагу на 

дослідженні феномену посттравматичного стресового розладу, значення 

розглядається насамперед як розуміння (усвідомлення події та її причин). На 

противагу такому підходу, більшість теорій посттравматичного зростання 

сфокусовані на значенні як смислі (усвідомленні філософських, духовних, 

світоглядних імплікацій досвіду). Дослідження показують, що особи, які 
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пережили травматичну ситуацію, спочатку схильні непокоїтися стосовно 

пояснення причинно-наслідкових зв’язків руйнівної події, однак із плином 

часу більшість з них зосереджується на проблемі формування смислу 

пережитого досвіду. Зокрема С. Джозеф наголошує, що посттравматичне 

зростання передбачає когнітивну обробку травми саме у формі акомодації та 

нерозривно пов’язане із проблемою смислу [86; 166].  

Таким чином, особистісно-центрована модель передбачає три 

когнітивні результати вирішення психологічних труднощів, пов’язаних з 

травматичною подією:  

 – асиміляція досвіду і повернення до передтравматичного рівня Я-

концепції та світогляду. Таке вирішення когнітивних суперечностей робить 

особистість уразливою до повторних травматизацій;  

– акомодація досвіду у негативному напрямі, що призводять до 

психопатології та дистресу (наприклад, особистість відчуває себе 

безпорадною внаслідок неконтрольованості та випадковості подій);  

– акомодація у позитивному напрямі, що приводить до трансформації 

Я-концепції та світогляду і сприяє зростанню (наприклад, особистість вище 

цінує миттєвість життя, оскільки світ непередбачуваний та мінливий) [86]. 

Біо-психо-соціальна модель посттравматичного зростання була 

сформована у 2004 році американським дослідником М. Крістофером [105]. 

У процесі побудови моделі автор спирався на ключові постулати 

еволюційної психології та намагався обґрунтувати феномен 

посттравматичного зростання з точки зору природно-наукової парадигми. 

Окрім цього в межах цієї моделі була здійснена спроба теоретично 

концептуалізувати місце посттравматичного зростання у загальному процесі 

реагування людини на травматичний стрес. Так, М. Крістофер розглядає 

реакцію людини на травматичний стрес як еволюційно успадкований 

механізм метанаучіння, який руйнує та відновлює метасхему (концепції Я, 

суспільства та природи) [122]. Цей процес є одночасно біологічним, 

психологічним та соціальним [86]. Природна біологічна реакція на 
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травматичну подію може набути як форми ПТСР, так і форми 

посттравматичного зростання. При цьому важливим фактором, який визначає 

посттравматичний розвиток, є взаємодія із середовищем. Наприклад, з 

еволюційної точки зору надмірна уважність, когнітивна ресимуляція та 

емоційна дисоціація – основні симптоми ПТСР – є адаптивними реакціями на 

екстремальну загрозу, що у разі певних соціальних обставин стають 

патологічними. Ці ж еволюційно запрограмовані реакції можуть стати 

основою розвитку посттравматичного зростання: надмірна уважність сприяє 

уникненню у майбутньому схожих загрозливих стимулів; ресимуляція, або 

відтворення подій у свідомості, сприяє научінню та виробленню 

альтернативних відповідей на аналогічну загрозу; дисоціація допомагає 

відділити емоційний досвід від когнітивних сценаріїв, прояснити їх 

невідповідність одне одному, а в майбутньому уникнути подібних посилок і 

по-новому опрацьовувати інформацію [86;122]. 

На нашу думку, серед трьох вищезазначених теоретичних моделей 

найбільш повною та вичерпною є функціонально-описова. Така позиція 

пояснюється передусім її теоретичною обґрунтованістю та розробленістю 

детальної моделі всього процесу посттравматичного зростання, що містить 

чітку деталізацію структурних елементів та етапів. Крім цього 

функціонально-описова модель найкраще відповідає сучасності, оскільки 

регулярно зазнає оновлень та вдосконалень із появою нових емпіричних 

даних. Зокрема, з моменту першого представлення, розробниками було 

здійснено три модифікації моделі (у 1998, 2004 та 2006 роках) [252; 253; 254]. 

З огляду на зазначене саме функціонально-описову модель 

посттравматичного зростання ми використовували як базову для 

інтерпретації результатів дисертаційного дослідження. Тому розкриємо 

детальніше її основні положення.  

Функціонально-описову модель посттравматичного зростання було 

розроблено на основі теоретичних поглядів когнітивного підходу до 

психологічної травми, сформованого Р. Янов-Бульман [157]. Цей підхід 
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постулює, що у своєму щоденному функціонуванні люди керуються 

загальним набором базових переконань (basic assumptions) про світ та себе, 

які спрямовують людські дії, допомагають ставити цілі та розуміти 

причинно-наслідкові зв’язки між подіями, надають людям відчуття 

загального сенсу й мети життя [155]. Базові переконання – це глобальні 

стійкі уявлення індивіда про світ і себе, що впливають на мислення, 

емоційний стан і поведінку людини. Як висловилася Р. Янов-Бульман «мова 

йде про базові концептуальні системи, розроблені протягом тривалого часу, 

які надають нам очікування щодо себе та світу, щоб ми могли ефективно 

функціонувати» [156].  

Становлення базових переконань відбувається ще в ранньому 

дитинстві через взаємодію зі значущими дорослим та поступово 

уточнюються для підтримання стабільної суб’єктивної картини світу. 

Спираючись на теорію об’єктних відносин, Р. Янов-Бульман стверджує, що 

найважливішим моментом у становленні базових переконань є реакція 

дорослого на крик дитини. Вже у віці семи місяців дитина починає 

структурувати власний досвід, створюючи глибинні переконання про 

доброзичливість, справедливість навколишнього світу, а також про власне 

«Я» як гідне (або не гідне) любові і турботи [63].  

Під час розгляду базових переконань важливим є те, що хоча люди у 

своєму щоденному функціонуванні постійно керуються цими базовими 

концептуальними системами, однак їх постулати зазвичай не 

усвідомлюються та в більшості випадків залишаються імпліцитними [155]. 

У своїй теорії Р. Янов-Бульман, виокремлює існування трьох основних 

типів базових переконань людини, які поділяють більшість людей, і які 

особливо піддаються впливу травматичних подій:  

– про доброзичливість – ворожість зовнішнього світу; 

– про справедливість світу; 

– про цінність і значущість власного «Я». 
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Базові переконання про «доброзичливість» зовнішнього світу 

означають уявлення індивіда про навколишній світ у термінах «позитивного 

– негативного». На думку Р. Янов-Бульман, більшість людей переконані в 

тому, що світ у цілому – гідне місце для життя, а невдачі в ньому 

трапляються досить рідко. Крім цього, більшість індивідів вважають, що їх 

оточують добрі, порядні, гідні довіри люди, які у разі потреби прийдуть на 

допомогу [63]. В умовах зростання кількості негативної інформації, яку 

надають ЗМІ, відбувається певне сковування цього переконання, і особи для 

забезпечення нормального функціонування змушені відзначати відмінності 

між зовнішнім світом у цілому і світом, у якому живуть вони самі. Навіть  

коли індивід сприймає весь світ досить «об’єктивно», визнаючи, що існують 

біди, нещастя і катастрофи, уявлення про свій «особистий світ» у нього 

залишаються відносно позитивними [63]. 

Базове переконання про «справедливість» навколишнього світу 

відображає погляди індивіда на принципи розподілу удач і нещасть. З точки 

зору Р. Янов-Бульман, це переконання містить три основні характеристики: 

переконаність індивіда у тому, що розподіл подій, які трапляються з людьми, 

відбувається за принципом справедливості, тобто кожен отримує те, що 

заслуговує; переконаність індивіда в тому, що люди можуть запобігати 

тяжким подіям власними діями (діючи обережно, уважно, далекоглядно); 

переконання у справедливості навколишнього світу за принципом розподілу 

хороших і поганих подій у термінах «випадковості – закономірності». Згідно 

з останнім переконанням, ніщо не відбувається випадково, існує певна 

закономірність і особливий сенс в тих подіях, які відбуваються [63]. 

Базове переконання про «цінність і значущість власного «Я» також 

поділяється на три основні категорії:  уявлення індивіда про себе як людину, 

гідну любові та поваги, порядну, яка дотримується вимог моралі; 

переконання індивіда в можливості контролювати події, які відбуваються з 

ним, і діяти так, щоб ситуація складалася на його користь; переконаність 

індивіда щодо свого «Я» в термінах «удача – невдача». Щодо останнього, 
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навіть якщо індивід вважає, що події, які відбуваються у світі, не підвладні 

контролю і розподіляються між людьми випадково, він може вважати себе 

просто щасливою людиною і таким чином підтримувати почуття власної 

невразливості [63]. 

Базові переконання, що стосуються позитивного Я-образу, 

доброзичливості навколишнього світу і справедливих відносин між «Я» і 

навколишнім світом, найбільш чутливі до впливу психічної травми. Саме 

через вплив травматичної події на структуру цих базових уявлень людини в 

теоретичній моделі Р. Янов-Бульман описано психологічну травму та процес 

її виникнення.  

Внаслідок психотравмуючого досвіду, зумовленого різними причинами 

(участю в бойових діях, захворюванням), особа зіштовхується з жахом, 

породженим навколишнім світом, а також власною уразливістю і 

безпорадністю. Серйозна травматична подія приголомшує всю систему 

уявлень особи про світ і про себе. В особи руйнуються багато схематичних 

структур, які керували розумінням, прийняттям рішень та осмисленням світу. 

Наявна раніше впевненість у власній захищеності та неуразливості 

виявляється ілюзією, що штовхає особистість до стану дезінтеграції, 

подолання якого полягає у відновленні базових переконань [158; 159]. Для 

відображення описаної ситуації Р. Тедескі та Л. Калхоун використовують 

метафору «сейсмічного землетрусу» [253]. 

Згідно з концепцією Р. Янов-Бульман, (пізніше – і функціонально-

описової моделі Р. Тедескі та Л. Калхоун) процес подолання травми полягає 

у відновленні базових уявлень. Складний процес відновлення відбувається 

між двома полюсами: на одному полюсі знаходяться старі, комфортні для 

індивіда конструкти, які виявилися необґрунтованими; на іншому полюсі – 

нова, породжена травматичним досвідом інформація, що містить жах і 

безглуздість світу. Подолання травми означає «наведення» моста між цими  

полюсами і створення картини світу, що враховує нову травматичну 

інформацію й базується на більш функціональних базових уявленнях.  
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Через певний час після травматичної події спроби індивіда повернутися 

до старих, «комфортних» базових переконань набувають форми 

реінтерпретації травматичного досвіду. Конфронтація з травмою перестає 

бути руйнівною і починає охоплювати пошук позитивних змін, які відбулися 

після травми. У разі успіху (посттравматичного зростання) базові уявлення 

особи стають якісно іншими порівняно з тим, якими вони були до травми, 

проте відновлення відбувається не повністю, а тільки до певного рівня, що 

звільняє людину від ілюзії власної неуразливості. Таким чином, картина 

світу індивіда, який пережив психологічну травму й успішно впорався з нею, 

приблизно така: «Світ доброзичливий і справедливий до мене. Я маю право 

вибору, але так буває не завжди» [63]. 

Керуючись вищезазначеними теоретичними положеннями, Р. Тедескі та 

Л. Калхоун побудували деталізовану структуру процесу реінтерпретації 

травматичного досвіду, що приводить до якісного оновлення базових уявлень 

та, як наслідок, появи посттравматичного зростання особистості (Рис 1.3) 

[253]. Цей процес відбувається у кілька етапів і містить низку блоків 

психологічних складових.  

До першого блоку психологічних складових належить процес 

когнітивної обробки набутого досвіду (cognitive processing). На переконання 

Р. Тедескі та Л. Калхоун, когнітивна обробка травматичної події має 

першочергове значення у процесі посттравматичного зростання. У своїй 

моделі учені застосовують поняття позитивних (рефлексивних) та 

негативних  (інструзивних) румінацій, вказуючи, що обидва типи румінацій 

змінюють одне одного на різних етапах процесу посттравматичного 

зростання [253]. Сам процес когнітивної обробки має два етапи. 

Спочатку запускається процес автоматичного пригадування 

травматичної події, у свідомість мимовільно втручаються думки та спогади, 

що супроводжується помітними симптомами емоційного дистресу (негативні 

інтрузивні румінації). В кінцевому результаті цей процес може бути 

ефективним, оскільки він може посприяти звільненню від колишніх цілей і 
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базових припущень, адже стає зрозуміло, що старий спосіб життя вже 

недоречний в радикально змінених обставинах сучасного життя [253]. 

 

Рис.1.3. Функціонально-описова модель посттравматичного зростання 

 особистості Р. Тедескі та Л. Калхоуна 

 

Згодом, після подолання дистресу та досягнення певного рівня 

усвідомлення того, що трапилося, автоматичне пригадування поступається 

місцем довільному рефлексивному переосмисленню травматичного досвіду. 

Особа, яка пережила психологічну травму, усвідомлює те, що трапилося, і 

намагається виявити в безглуздому хаосі травматичного досвіду будь-який 

сенс. У нормі на цьому етапі індивід намагається позитивно 
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переінтерпретувати травматичний досвід. При цьому мотивація до 

позитивної інтерпретації набутого досвіду зазвичай не усвідомлюється [158]. 

Дані найновіших досліджень надають певну емпіричну підтримку 

гіпотетичному зв’язку між когнітивною обробкою та посттравматичним 

зростанням. Так, у дослідженні осіб, які вижили в після травми, Л. Калхоун, 

А. Кан, Р. Тедескі та Дж. Макмілан встановили, що респонденти повідомляли 

про вищий рівень посттравматичного зростання, коли відразу після 

травматичної події відзначали вищий рівень когнітивної обробки, але не тоді, 

коли когнітивний процес тривав протягом кількох років після події [119]. До 

схожих висновків дійшли Л. Калхоун і Р. Тедескі під час вивчення батьків, 

які зазнали втрати власної дитини. Зокрема пункти з різних інтерв’ю були 

використані для оцінювання п’яти видів когнітивної обробки. За 

результатами жодний вид інтрузивного мислення (як відразу після події так і 

через певний час), не був пов’язаний із посттравматичним зростанням. 

Неінтрузивні румінації які відбувалися відразу після смерті дитини були 

значуще пов’язані з посттравматичним зростанням (r = 0,38, p < 0,05) [120]. 

До другого блоку психологічних складових функціонально-описової 

моделі посттравматичного зростання належать передтравматичні 

індивідуально-психологічні характеристики особи, а також притаманні їй 

стилі управління дистресом. Дослідники зазначають, що варіації у вказаних 

психологічних складових здатні істотно збільшити ймовірність того, що 

люди будуть відчувати посттравматичне зростання у майбутньому [253]. 

Зокрема проведені в 1996 році дослідження дали змогу з впевненено 

констатувати, що як мінімум дві індивідуально-психологічні риси можуть 

вплинути на ймовірність того, що людина переживатиме позитивні здобутки 

після травматичної події: екстраверсія та відкритість досвіду [251]. Також 

багато науковців констатували важливу роль диспозиційного оптимізму як 

прогностичного чинника появи зростання в майбутньому. Зокрема у низці 

закордонних досліджень було встановлено позитивний вплив диспозиційного 

оптимізму на когнітивне опрацювання травматичного досвіду. Так, 
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Л. Ассінвол та Л. Річтер встановили, що оптимісти можуть краще 

зосереджувати увагу та ресурси на найважливіших питаннях і абстрагуватися 

від негативних або не придатних для вирішення проблем [100].  

Крім індивідуально-психологічних характеристик, у функціонально-

описовій моделі звернено увагу на важливу роль способу, яким особа керує 

своїм початковим дистресом. Зокрема Р. Тедескі та Л. Калхоун зазначають, 

що на початкових етапах реагування на травматичну ситуацію 

функціональне керування дистресом є ключовою умовою запуску 

ефективного процесу когнітивного опрацювання набутого досвіду [253].  

До третього блоку психологічних складових функціонально-описової 

моделі посттравматичного зростання належать соціально-психологічні 

чинники функціонування індивіда після травматичного досвіду. Зокрема та 

міра, якою індивід саморозкривається стосовно своїх емоцій та власної точки 

зору на травматичну подію; уявлення про те, як інші реагують на це 

саморозкриття [253]. У цьому контексті Р. Тедескі та Л. Калхоун зазначають, 

що підтримка інших може допомогти в посттравматичному зростанні, 

надаючи можливість створювати наратив про зміни, які відбулися або 

можуть відбутися. Цей наратив допомагає особі виокремити ті точки зору, 

що можуть бути інтегровані у змінені когнітивні схеми [120].  

Отже, узагальнюючи наведену у параграфі аналітичну інформацію, 

можна зробити проміжний висновок про те, що феномен посттравматичного 

зростання сутнісно відрізняється від таких широко відомих теоретичних 

концептів як, психологічна пружність, життєстійкість, диспозиційний 

оптимізм та почуття зв’язності. Всі ці психологічні концепти описують певні 

особистісні характеристики, які дають змогу людині успішно протистояти 

різноманітним негараздам. На противагу цьому концепція 

посттравматичного зростання, відображає насамперед якісну трансформацію 

функціонування людини. Посттравматичне зростання стосується змін в 

особистості, які маніфестують появу нового рівня функціонування. 

Когнітивна перебудова, що відбувається у процесі боротьби з наслідками 
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психологічної травми, допомагає людині виробити когнітивні схеми, які не 

виключають можливості травм у майбутньому, і в силу набутого досвіду, 

стати стійкішою до «психотрамуючого руйнування». 

 

1.3. Сучасний стан дослідження особистісного зростання учасників 

бойових дій у посттравматичний період 

 

Починаючи з другої половини 80-х років XX ст. у науковій літературі 

було представлено значну кількість досліджень, які, тією чи іншою мірою, 

підтверджували позитивні зміни в результаті боротьби осіб із широким 

спектром травматичних подій – від медичних захворювань до 

автотранспортних аварій і втрати дитини [253]. 

Проте емпіричні дослідження цих позитивних змін були зосереджені не 

лише на модальності психотравмувальної події (широкому спектрі 

травматичних подій), а й на специфічних групах осіб, професійна діяльність 

яких часто пов’язана з переживанням психотравмувальних подій і стресорів 

різної інтенсивності (пожежники, лікарі, рятувальники, поліціянти, 

військовослужбовці і т. п.) [208]. Так, австралійський психолог Дж. Шекспір-

Фінч після проведення низки дослідних робіт детально проаналізувала 

поширеність позитивних здобутків та посттравматичного зростання серед 

персоналу швидкої медичної допомоги і пов’язала таке зростання з низкою 

особистісних характеристик [230]. У свою чергу, ізраїльські дослідники 

Д.  Лейкін та М. Лахад детально аналізували посттравматичне зростання 

серед пожежників, які брали участь у ліквідації масштабних лісових, і 

продемонстрували взаємозв’язок цього зростання з симптоматикою 

посттравматичного стресового розладу (ПТСР) [177]. Особливості 

посттравматичного зростання в результаті травматичного досвіду виконання 

службових обов’язків серед працівників правоохоронних органів розкрито в 

ряді досліджень  Б. Чопко та Д. Патона [121; 208]. 
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Серед зазначених специфічних груп осіб, професійна діяльність яких 

пов’язана з переживанням психотравмуючих подій і стресорів різної 

інтенсивності, особливе місце займають військовослужбовці учасники –

бойових дій. Це зумовлено високим ступенем психотравмуючого впливу 

широкого спектру стрес-факторів бойової обстановки. Ці стресори 

варіюються від низькоінтенсивних – перебування далеко від дому та сім’ї, до 

високоінтенсивних, пов’язаних з досвідом бойових дій – смерть друга на полі 

бою, поранення, звірство людей в бойових умовах.  

З певною часткою впевненості можна стверджувати, що спостереження 

позитивних трансформаційних змін у військовослужбовців – учасників 

бойових дій є доволі поширеним та давнім явищем. Ще до початку 

цілеспрямованих наукових досліджень наявність подібних змін була 

відображена в сюжетах численних художніх творів, персонажі яких часто 

зазнавали кардинальних змін у своєму житті або своїх життєвих поглядів 

внаслідок безпосередньої загрози життю. Подібні сюжети були найбільш 

популярними у західноєвропейській літературі після завершення Першої 

світової війни. Так, у романі англійського письменника С. Моема «На жалі 

бритви» було проникливо зображено як один із персонажів, колишній 

військовий пілот Ларрі Даррел, внаслідок пережитої на війні «зустрічі» зі 

смертю кардинально змінив своє життя. Йому пощастило вижити, коли його 

близький товариш був убитий. Зрозумівши шанс, який випав на його долю, 

Ларрі, відкинувши пропозицію про перспективну кар’єру, вирушим на 

пошуки себе, духовних відкриттів та гармонії зі світом. Персонаж відзначає 

кардинальну зміну власного уявлення про сенс життя, уявлень про світ і 

свою роль у ньому [51]. 

Перші наукові дослідження, присвячені проявам посттравматичного 

зростання серед військовослужбовців – учасників бойових дій, почали 

з’являтися на початку 90-х років XX ст.. Знаковими в цьому контексті можна 

вважати роботи американського психолога та соціолога Г. Елдера [136; 137]. 

Він одним із перших відзначив тогочасну тенденцію ігнорування позитивних 
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наслідків травматичного досвіду учасників бойових дій, яка, на його думку, 

не давала змоги відповісти на питання «чи мають чоловіки з симптомами 

посттравматичного стресового розладу адаптаційні якості, породжені тим же 

досвідом». Учений був переконаний, що «умови війни можуть мати як 

негативні, так і позитивні наслідки для однієї й тієї ж особи» [136, с. 318]. 

Зокрема у 1989 році, Г. Елдер разом з Е. Кліпп, провів ретельне та 

масштабне дослідження психологічного здоров’я ветеранів Другої світової 

війни та війни у Кореї [136]. Під психологічним здоров’ям розумілося 

свідчення психологічного благополуччя та відсутності стресових симптомів 

(депресії, нав’язливі спогадів, нічних кошмарів). Дослідження базувалося на 

аналізі архівних даних лонгітюдного дослідження, що тривало з 1928 до 1985 

року. Кінцева вибірка складалася зі 149 американських ветеранів.  

За результатами аналізу було встановлено, що крім патогенних ефектів, 

бойовий досвід здійснює позитивний, розвивальний вплив на деяких 

військовослужбовців, і, як наслідок, може бути охарактеризований ними з 

позитивної сторони. Так, від 60% до 70% досліджених ветеранів відзначили 

такі позитивні аспекти свого досвіду участі в бойових діях, як підвищення 

рівня долаючої поведінки (копінгу), підвищення рівня самодисципліни, 

збільшення незалежності та розширення планів на майбутнє [136, с.324]. 

Зокрема особи, які пережили особливо жорстокі бої, повернулися з війни 

впевненими у підвищенні власної майстерності долання негараздів і 

переконаністю в тому, що ця навичка зміцнила їх перед майбутніми 

життєвими випробуваннями. Так, один із досліджуваних ветеранів 

повідомляв: «Я був на лінії фронту, рятуючи важко поранених та 

помираючих, працював годинами постійно ризикуючи бути вбитим, мені 

вдалося показати багато мужності та здорового глузду. Вперше в моєму 

житті я знав, що зможу впоратися з екстремальними ситуаціями» [136, с.325]. 

Ці ж ветерани повідомляли, що завдання, які вони виконували, прищепили їм 

самодисципліну та здатність контролювати себе, коли інші втрачають 

«самоконтроль». Умови військового часу навчили їх значно більше цінувати 
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життя та виявляти глибшу вдячність за життя в цілому. Половина 

досліджуваних осіб констатували підвищення навичок співпраці з іншими та 

повідомляли про емоційно ближчі відносини з бойовими товаришами 

[136, с.324]. Спостерігалися певні позитивні зміни у ставленні до власної 

родини та цінуванні неї [136, с.329]. 

На додаток до вищезазначеного, ветерани, які пережили особливо 

жорстокі бої, до середини життя стали значно наполегливішими та 

стійкішими, порівняно з ветеранами, які або мали незначний бойовий досвід, 

або не мали такого досвіду взагалі. Ступінь відмінностей за цими 

показниками між групами був надзвичайно високим [136, с.330]. Якісний 

аналіз звітів ветеранів дав змогу пояснити цю розбіжність тим, що 

військовослужбовцям, які пережили важкі бойові дії, буденні життєві 

проблеми часто здавалися незначними порівняно з  пережитими 

інтенсивними і постійними артобстрілами.  

Деякі із зазначених результатів були повторно підтверджені ще в 

одному дослідженні Г. Елдера, проведеному в 1991 році [137]. Це 

дослідження концентрувалося на вивченні психологічних наслідків 

ключових подій життя ветеранів, які мали визначальне значення та в 

багатьох випадках охарактеризувалися як поворотні життєві моменти. 

Отримані дані продемонстрували, що війна була знаковим поворотним 

моментом у житті більшості ветеранів, та як правило, мала більш 

позитивний, ніж негативний відтінок у їх ретроспективних спогадах. Три з 

чотирьох ветеранів досліджуваної вибірки стверджували, що військова 

служба певною мірою «перенаправила» їх життя. Ті, хто відзначив таку 

життєву зміну, наводили кілька причини, серед яких ключовими були 

швидке дорослішання, поява незалежності, подорожі (війська США діяли 

експедиційно) та можливість отримати високий рівень освіти (у США 

існували державні програми з отримання освіти для ветеранів) [137, с.221].  

Когорта ветеранів зі значним досвідом бойових дій паралельно з 

негативними спогадами про бойові тривоги та втрату друзів, також 



68 
 

пригадувала свій досвід воєнного часу з позитивної сторони. Ці ветерани, 

порівняно з «невоюючими» військовослужбовцями, значно частіше 

відзначали, що, перебуваючи на службі, навчилися цінувати життя [137]. 

Результати дослідження Г. Елдера також продемонстрували, що 

позитивні наслідки військової служби особливо актуальні для осіб, 

мобілізованих на службу у молодому віці (21 рік та молодше). Для багатьох з 

них (особливо матеріально незабезпечених) військова служба стала єдиним 

шляхом до адаптивного функціонування у дорослому віці (швидкої 

соціальної незалежності, доступу до державних освітніх програм). У 

структурованій обстановці військової служби вони змогли розвинути 

навички та ресурси для успішного переходу в доросле життя [137, с.227].  

Незважаючи на своє важливе місце у дослідженні посттравматичного 

зростання серед військовослужбовців, зазначені дослідні роботи Г. Елдера 

мали ряд істотних недоліків. Насамперед вони базувалися на архівних даних, 

що неминуче призводило до втрати і викривлення значної кількості 

інформації. Також через значну тривалість лонгітюдного дослідження 

розміри кінцевих вибірок військовослужбовців були значно обмеженими та 

виключали можливість перевірки деяких гіпотез.   

З огляду на зазначені обмеження низка науковців провела дослідження, 

спрямовані на уточнення картини позитивних особистісних змін в учасників 

бойових дій. Ці дослідження базувалися на кількісно розширених вибірках, у 

них використовували сучасний діагностичний інструментарій та вивчали 

ветеранів інших збройних конфліктів.  

Так, значуще дослідження в цьому контексті провела група психологів 

під керівництвом К. Елдвін [95]. Дослідники прагнули розширити 

дослідження Г. Елдера та продемонструвати роль позитивних здобутків як 

медіаторів між впливом бойових дій з одного боку та симптомів ПТСР – з 

іншого. Дані для дослідження базувалися на масштабному лонгітюдному 

дослідженні ветеранів Другої світової війни та війни в Кореї, розпочатому в 

1960-ті роки. Загальна кількість досліджених ветеранів налічувала 1287 осіб.  
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Отримані результати підтвердили висновки попередніх досліджень: 

ветерани відзначали як бажані, так і небажані аспекти свого перебування на  

військовій службі та участі у збройних конфліктах. Зокрема статистичні 

обчислення продемонстрували, що середнє значення для бажаних аспектів 

військової служби у ветеранів дослідження значно перевищувало середнє 

значення для небажаних аспектів (27,29 проти 6,82). Серед позитивних 

аспектів ветерани найчастіше відзначали отримання навичок долання 

неприємностей, підвищення самодисципліни, підвищення самостійності та 

самооцінки [95, c.36]. Чоловіки розглядали цей період життя як такий, що 

надав їм можливість швидко подорослішати, підкріпити почуття власної 

гідності та розширити свої погляди на світ. Якісний аналіз розповідей 

ветеранів про повідомлені позитивні аспекти, дав змогу дослідникам дійти 

висновку, що бойовий досвід прищеплював деяким людям певну стійкість до 

майбутніх стресорів. [95, c.42]. Чоловіки говорили про свої дії на полі бою з 

гордістю, повідомляли, що могли б успішно командувати і захищати інших 

людей, і вважали, що якщо змогли впоратися з війною, то зможуть впоратися 

з чим завгодно. 

Ще одним дослідженням, в якому апелювали до позитивної сторони 

психотравми у військовослужбовців, можна вважати працю А. Фонтани і 

Р.  Росенчека [144]. Їх дослідження, в якому було вивчено дані 1198 

колишніх військовослужбовців, стосувалося позитивних та негативних 

психологічних змін в результаті травматичного досвіду війни у В’єтнамі.  

В результаті роботи було підтверджено наявність позитивних 

особистісних змін серед учасників бойових дій у В’єтнамі. Зміни 

проявлялися у формі самовдосконалення та були позитивно пов’язаними з 

більшістю видів психотравмуючих подій у районі бойових дій. Єдиним 

винятком серед травматичних подій була участь у звірствах. Як зазначають 

автори, такі результати цілком закономірні, оскільки повсюдне моральне 

засудження військових злочинів надзвичайно ускладнювало отримання 

позитивних змін внаслідок участі у такій поведінці [144, c.494].  
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Крім вищезазначеного, було встановлено величину взаємозв’язку між 

позитивними особистісними змінами і травматичними переживаннями, 

перевірено існування лінійної залежності між психологічними змінами та 

дозою травматичного досвіду [144, с. 498]. Було продемонстровано, що 

позитивні особистісні зміни у деяких випадках відіграють важливу 

посередницьку роль між травматичним досвідом з одного боку та розвитком 

ПТСР – з іншого. Зокрема позитивні зміни могли протидіяти і до певної міри 

захищати від розвитку ПТСР [144, с.497]. 

Всі зазначені дослідження стали важливим внеском у розуміння 

позитивних особистісних змін у військовослужбовців внаслідок набутого 

бойового досвіду. Проте всі ці наукові роботи були проведені на ранніх 

етапах становлення проблематики посттравматичного зростання особистості 

у психологічній науці та не спиралися на будь-які теоретичні моделі. Для їх 

проведення не використовували стандартизованого психодіагностичного 

інструментарію, що спричинило розмитість і мінливість сфер прояву 

посттравматичного зростання, непослідовність між дослідженнями [58; 60].  

Емпіричні дослідження, проведені безпосередньо після наукової 

концептуалізації посттравматичного зростання особистості, почали 

з’являтися у науковій літературі лише з початку 2005 року. Як правило ці 

дослідження проводили американські учені стосовно ветеранів США, які 

брали участь у таких збройних конфліктах, як війна в Перській затоці 

(S. Maguen, S. Vogt D., L.King, D.King), війна в Іраку (M. Mitchell, M. 

Gallaway, A. Millikan, J. Choi, M. Shaine), операція «Нескорена свобода» 

(R. Pietrzak, M. Goldstein, J. Malley, A. Rivers, D. Johnson, C. Morgan, 

S. Southwick; B. Benetato; J. Currier, R. Lisman, J. Harris, R. Tait, C. Erbes) [105; 

131; 185; 197; 210; 211]. Щоправда, також існує кілька емпіричних робіт 

ізраїльських учених, присвячених ветеранам війни Судного дня (S. Dekel, 

T. Ein-Dor, Z. Solomon, Z. Solomon, R. Dekel), та данських учених, 

присвячених ветеранам операції «Нескорена свобода» (S. Staugaard, 

K. Johannessen, Y. Thomsen, M. Bertelsen, D. Berntsen) [133; 238; 239; 243]. 
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У контексті зазначеного, важливу дослідну роботу провела група 

американських учених на чолі з Ш. Макгвен. У цій роботі досліджено 

наявність посттравматичного зростання серед учасників війни у Перській 

затоці (83 ветерани). За результатами встановлено наявність значної частки 

посттравматичного зростання, яке проявилося в таких сферах, як поліпшення 

задоволеності життям і збільшення сили особистості [185]. У дослідженні 

Р. П’єтрзак посттравматичне зростання було зафіксовано серед 

військовослужбовців (272 ветерани), які воювали в Афганістані [210]. 

Зокрема, за даними учених 72% з опитаних ветеранів повідомили про 

значущі особистісні зміни принаймні в одній із досліджуваних сфер. Крім 

цього, враховуючи той факт, що дослідження були проведені через два роки 

після повернення військовослужбовців із зони бойових дій, вказані позитивні 

зміни відображали тривалий і стабільний характер прояву посттравматичного 

зростання серед учасників бойових дій [210]. 

Вищевказані дослідження внесли суттєвий вклад в розуміння 

посттравматичного зростання серед учасників бойових дій, однак були 

обмежені кількістю військовослужбовців, які брали в них участь. Цю 

проблему було вирішено в серії нещодавніх досліджень проведених під 

керівництвом Дж. Цая [258;259;260]. Весь емпіричний матеріал вказаних 

робіт зібрано в межах «Національного дослідження здоров’я та стійкості 

ветеранів США» – масштабного лонгітюдного дослідження репрезентативної 

вибірки ветеранів різних конфліктів, що в загальному включала 5314 

респондентів [275]. Узагальнюючи наведені вченими дані, можна 

виокремити кілька важливіших для нашого дослідження аспектів: 

1. Було встановлено, що 50,1% всіх ветеранів та 72% ветеранів, які 

продемонстрували позитивні результати стосовно наявності ПТСР, 

повідомили принаймні про «помірний» рівень посттравматичного зростання 

внаслідок суб’єктивно найбільш значущої для них травматичної події [258]. 

Більш ніж половина (59,4%) ветеранів, які повідомили про «помірний» рівень 

зростання, підтримували цей рівень зростання через 2 роки  [259].  
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2. Було виокремлено кілька моделей пролонгованого перебігу 

посттравматичного зростання в учасників бойових дій. Зокрема, через 2 роки 

після травматичної події таких моделей перебігу було п’ять: «Послідовно 

низький рівень зростання» (33,6%), «Помірне зниження рівня зростання» 

(19,4%), «Підвищення рівня зростання» (16,8%), «Різке зниження рівня 

зростання» (15,7%), «Послідовно високий рівень зростання» (14,5%) [259.]. 

Через 4 роки після травматичної події вказані моделі згрупувались у три 

основні вектори: «Зниження та низький рівень зростання» (74%), 

«Послідовно помірний рівень зростання» (12%), «Зростаючий та високий 

рівень зростання» (14%) [260]. 

3. Переживання небезпечного для життя захворювання або травми було 

найбільш тісно пов’язано з посттравматичним зростанням учасників бойових 

дій. У ході багатоаспектного аналізу в межах дослідної моделі поперечного 

перерізу вищий рівень соціального зв’язку, внутрішньої релігійності та 

наявності мети в житті були незалежно пов’язані з вищим рівнем зростання 

[258]. Під час лонгітюдного дослідження, симптоми ПТСР, медичні умови, 

наявність мети в житті, альтруїзм, почуття вдячності, релігійність та 

активний спосіб життя були найважливішими прогностичними чинниками 

підтримання або збільшення посттравматичного зростання у ветеранів через 

2 роки [259]. До групи предикторів підтримання високого рівня 

посттравматичного зростання через 4 роки належать: почуття вдячності, 

наявність мети в житті, внутрішня релігійність, соціальна підтримка [260]. 

4. Серед ветеранів з ознаками ПТСР військовослужбовці, які 

відзначали посттравматичне зростання, продемонcтрували значно краще 

психічне функціонування і загальний стан здоров’я,  ніж ті, які не відзначили 

у себе наявність посттравматичного зростання [258]. 

У дослідженнях посттравматичного зростання у військовослужбовців – 

учасників бойових дій особливу увагу науковці приділяли групі колишніх 

військовополонених, адже це ті  військовослужбовці, які зазнають найбільш 

інтенсивного психотравмуючого впливу воєнного часу. Ці особи 
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переживають ряд травматичних подій, свідомо використовуваних для 

підриву їх духу: небезпеку втрати життя, голод, психологічне насильство і 

тортури, травми і смерть товаришів, втрату підтримки родини, одиночне 

ув’язнення, систематичне позбавлення основних потреб. 

Не зважаючи на тяжкість описаного психотравмуючого досвіду, навіть 

у цій групі військовослужбовців спостерігалися певні позитивні зміни. Так, 

ще у 1980 році група військових психіатрів під керівництвом В. Следжа 

встановила, що 61,1% полонених американських пілотів під час війни у 

В’єтнамі повідомили про сприятливі психологічні зміни [236]. Ці зміни 

насамперед стосувалися сфери самооцінки та міжособистісних відносин. 

Зокрема колишні військовополонені вважали, що отримали глибше уявлення 

про себе та інших, стали здатними чітко відрізняти важливе від тривіального 

та створили більш чітку концепцію пріоритетів життя (велика частка осіб 

змінила свою думку з приводу кар’єри та сім’ї) [236, с.443]. Багато 

військовополонених стверджували про збільшення можливості 

насолоджуватися життям [236, c.442]. При цьому дослідники влучно 

зазначали, що позитивні зміни жодним чином не означають відсутність 

фактичної інвалідності [236, с.443]. 

Ще одна група військових психологів під керівництвом Н. Спід,  

аналізуючи вплив травматичного досвіду військового полону під час Другої 

світової війни, відзначили, що 47% їх вибірки повідомили, що певним чином 

скористалися своїм досвідом перебування у військовому полоні. Здобутки, 

про які вони повідомляли, носили загальний характер і включали підвищення 

цінування свободи та вдячності за її наявність, сильне почуття патріотизму. 

При цьому дослідники зазначили, що сприйняття позитивної сторони 

травматичного досвіду було більш притаманне особам з вищим військовим 

рангом на момент захоплення і значно менше виявлялося серед осіб, які мали 

алкогольні проблеми після репатріації [242, с.151]. 

Знаковими в контексті дослідження посттравматичного зростання 

військовополонених можна вважати роботи відомої ізраїльської дослідниці 
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травматичних наслідків бойових дій З. Соломон. Протягом багатьох років 

вона вивчала психологічні наслідки військового полону учасників війни 

Судного дня. Зокрема в 1999 році під її керівництвом було проведено 

дослідження позитивних та негативних змін у житті ізраїльських 

військовослужбовців, які побували у полоні, і тих, які не мали подібного 

досвіду [238]. Було встановлено, що, незважаючи на значну кількість 

повідомлених негативних наслідків військового полону (за цим показником 

полонені значно перевищували контрольну групу), полонені ізраїльські 

військові також відзначали позитивну сторону власного досвіду та вважали, 

що довгострокові наслідки їх перебування в неволі були швидше корисними 

ніж шкідливими [238, с.427]. Коли цих військовослужбовців попросили 

порівняти себе нинішнього з собою до війни значний відсоток ветеранів 

повідомив про збільшення особистої зрілості, підвищення почуття власної 

гідності та самовпевненості. Були відзначені також оптимістичніший погляд 

на життя, більша задоволеність своєю родиною та підвищення здатності 

відділяти головне від тривіального [238, с.430]. 

На відміну від висновків Н. Спід, у дослідженні З. Соломон не було 

встановлено залежності між повідомленням позитивних змін та військовим 

рангом на момент потрапляння в полон: як офіцери так і не офіцери 

повідомляли про однакову кількість позитивних здобутків [238, c.429]. Крім 

цього, дослідження продемонструвало взаємозв’язок позитивних змін з 

долаючою поведінкою під час полону та соціальною підтримкою після 

повернення на батьківщину [238].  

Таке активне вивчення посттравматичного зростання серед 

військовослужбовців – учасників бойових дій (у тому числі 

військовополонених) зумовлено низкою факторів, серед яких ключовим є 

взаємозв’язок між посттравматичним зростанням та суїцидальною 

поведінкою. Зокрема в серії нещодавніх емпіричних робіт було 

продемонстровано клінічну цінність посттравматичного зростання як 

терапевтичного компонента профілактики суїциду. Так, група американських 
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учених з Національного центру телемедицини та технологій МО США 

дослідила взаємозв’язок між посттравматичним зростанням та 

суїцидальними ідеями у вибірці 5302 ветеранів бойових дій. Контролюючи 

інші відомі фактори ризику самогубства, учені встановили, що чим про 

вищий рівень зростання повідомляли ветерани, тим менше у них з’являлося 

суїцидальних ідей та дій [115]. Ці дані цілком узгоджуються з результатами 

дослідження групи китайських учених під керівництвом Х. Н. Ху, на 

вибірковій сукупності жертв землетрусу [269]. Науковці встановили, що 

посттравматичне зростання було статистично значуще пов’язане зі 

скороченням суїцидальних думок серед студентів, які пережили землетрус.  

Попри наявність значної кількості досліджень посттравматичного 

зростання серед військовослужбовців – учасників бойових дій дослідники і 

досі констатують, що в значній кількості аспектів природа та детермінанти 

цього зростання залишаються недостатньо зрозумілими [58; 60]. Зокрема 

одним із найбільш проблематичних залишається питання про взаємозв’язок 

між інтенсивністю бойових дій і посттравматичним зростанням. Не зовсім 

зрозуміло, якої саме інтенсивності мають бути стрес-фактори бойових дій, 

щоб послугувати основою для позитивної трансформації особистості. 

Так, на сьогодні можна виокремити дві основні точки зору на це 

питання. Перша точка зору постулює наявність нелінійного співвідношення 

між інтенсивністю бойових дій та позитивними змінами внаслідок їх 

переживання. Найчастіше цю залежність розглядають в як квадратичну 

тенденцію у формі перевернутої «U», припускаючи, що найвищий рівень 

посттравматичного зростання особистості буде характерним для проміжного 

рівня інтенсивності травматичного досвіду. З огляду на це, тільки помірні 

рівні травматичного стресу здатні мобілізувати потребу у використанні 

значних копінг ресурсів і водночас не становити неподоланної проблеми для 

психіки особи та не призводити до почуття перевантаженості. Ця точка зору 

є теоретично привабливою, оскільки співвідноситься з подібними 

залежностями в інших сферах психологічного функціонування. Зокрема 



76 
 

подібне співвідношення зазвичай спостерігається між переживанням тривоги 

та рівнем продуктивності [220]. У сфері посттравматичного зростання 

особистості емпіричну підтримку цій точці зору надали дослідження 

П.  Шнура в результаті, яких було встановлено, що помірний досвід бойових 

дій призводив до більш бажаних ефектів з точки зору змін особистості, ніж 

низький чи занадто високий рівень травматичного досвіду [224]. 

Проте, незважаючи на теоретичну привабливість цього формулювання, 

низка наукових робіт не змогла емпірично підтвердити вищезазначені 

висновки. Зокрема дослідження групи психологів під керівництвом К. Елдвін 

не встановили наявності квадратичної тенденції у формі перевернутої “U” на 

вибірці ветеранів Другої світової війни [95]. Дослідники констатували, що, 

всупереч очікуванням, не було встановлено жодних нелінійних 

взаємозв’язків між позитивними змінами та бойовим стресом, на противагу 

цьому встановлено лише статистично значимі лінійні.  

Ці висновки значною мірою відображають другу точку зору на питання 

про взаємозв’язок між інтенсивністю бойових дій та посттравматичним 

зростанням, яка постулює, що вираженість позитивних змін прямо 

пропорційна силі травматичної події [95; 136]. Яскравим підтвердженням цієї 

точки зору, крім вищезазначеного дослідження К. Елдвін, можна вважати 

працю Г. Елдера та Е. Кліпп, у якій автори встановили лінійну залежність 

між бойовою експозицією та позитивними трансформаційними здобутками 

(підвищенням самодисципліни, ширшими перспективами в житті) [136].  

Важливими у цьому контексті є результати дослідження А. Фонтани та 

Р. Росершека [144]. У своїй праці дослідники прагнули остаточно з’ясувати 

залежність посттравматичного зростання військовослужбовців від 

інтенсивності бойових дій. Для цього було проаналізовано взаємозв’язок між 

різними сферами позитивних особистісних змін військовослужбовців 

(солідарності з іншими, самовдосконалення і т .п.) та різними аспектами 

психотравмуючого бойового досвіду (безпосереднє бойове зіткнення, 

сприйняття загрози, смерть інших військовослужбовців і т. п.).  
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Проведені статистичні аналізи щодо перевірки лінійних та 

квадратичних тенденцій дали змогу дійти висновку, що паралельно з 

очевидною та сильно вираженою лінійною тенденцією у взаємозв’язку 

позитивних змін і травматичного досвіду, існує ще й статистично значущий 

квадратичний взаємозв’язок між окремими сферами особистісних змін та 

певними категоріями бойового досвіду. Зокрема аналіз продемонстрував 

подібну квадратичну тенденцію взаємозв’язку в такій сфері особистісної 

зміни, як солідарність з іншими. Показники середніх значень для цієї сфери 

особистісної зміни були найвищими при помірному рівні бойового впливу 

[144]. Така специфіка взаємозв’язку дала змогу дослідникам припустити, що 

помірна загроза для власного життя і здоров’я сприяла солідарності з іншими 

людьми до певної точки, але згодом, на найвищому рівні, генерувала 

егоцентричні реакції виживання та придушувала соціоцентричні потяги. 

Ще одним важливим і водночас заплутаним аспектом дослідження 

посттравматичного зростання серед військовослужбовців є його психологічні 

детермінанти. Так, на сьогодні триває активне дослідження індивідуально-

психологічних характеристик військовослужбовців та їх впливу на 

ймовірність появи посттравматичного зростання. Зокрема численні емпіричні 

дослідження продемонстрували, що посттравматичне зростання статистично 

значуще пов’язане з екстраверсією, диспозиційним оптимізмом та 

відкритістю новому досвіду [64; 139]. У дослідженні К. Петерсон було 

продемонстровано цікавий взаємозв’язок між посттравматичним зростанням 

з одного боку та хоробрістю, силою духу і завзяттям – з іншого [209]. Значка 

кількість досліджень продемонструвала взаємозв’язок між внутрішньою 

релігійністю особистості та сприйняттям посттравматичного зростання [205; 

206; 207]. Дослідники зазначають, що міра, якою індивід черпає сили з 

яскраво вираженої системи вірувань, значно впливає на його здатність 

знаходити позитивний сенс у тяжких та негативних подіях життя. 

Внутрішньорелігійні особи часто використовують релігію як основу для 

знаходження своїх основних мотивів. 
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Що стосується соціально-психологічних детермінантів 

посттравматичного зростання особистості, то розгляд соціальної підтримки 

як детермінанту зростання особистості зумовлений кількома чинниками, 

ключовим серед яких є свідчення важливості сприйняття соціальної 

підтримки як психологічного буфера у стресових подіях життя [124]. Крім 

цього, значний обсяг досліджень неодноразово демонстрував прямі та 

опосередковані впливи соціальної підтримки на адаптивне реагування людей 

на різноманітні негаразди [238]. 

 

Висновки до першого розділу 

 

За результатами теоретичного аналізу наукових джерел з тематики 

дисертаційного дослідження встановлено, що у науковій літературі для 

концептуалізації позитивних змін, що відбулися у відповідь на широкий 

спектр травматичних подій (в тому числі участь у збройному протистоянні), 

було представлено значну кількість різноманітних понять і термінів. Аналіз 

емпіричної практики останніх 20 років дає змогу констатувати, що на 

сьогодні найпоширенішим є термін «постравматичне зростання особистості». 

На переконання низки дослідників, цей термін оптимальний і найкраще 

відображає феноменологічну сутність досліджуваного явища.  

Також аналіз емпіричних і теоретичних напрацювань в цій галузі дав 

змогу дійти таких узагальнень. 

1. Під феноменом особистісного зростання у посттравматичний 

період (посттравматичне зростання) розуміються позитивні психологічної 

зміни, що виникли внаслідок боротьби з травматичними або 

високостресовими життєвими обставинами. 

2. Феномен посттравматичного зростання особистості сутнісно 

відрізняється від таких відомих теоретичних концептів, як психологічна 

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

ці концепти описують певні особистісні характеристики, які дозволяють 
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людині успішно протистояти різноманітним негараздам. На противагу цьому 

концепція посттравматичного зростання особистості відображає насамперед 

якісну трансформацію функціонування людини (маніфестується поява 

нового рівня функціонування). Когнітивна перебудова, що відбувається у 

процесі боротьби з наслідками психологічної травми, дає змогу людині 

виробити нові когнітивні схеми і стати більш стійкою до 

психотравмувальних впливів у майбутньому.  

3. Посттравматичне зростання охоплює значну кількість аспектів 

відновлення і трансформації особистості в результаті переживання 

травматичної події. На сьогодні більшість науковців визнають наявність 

кількох широких сфер прояву посттравматичного зростання, однак 

залишається невирішеним питання про їх остаточну кількість і сутнісне 

представлення. 

У цьому розділі використано літературні джерела, що знаходяться у 

списку використаних джерел під номерами: [6; 15; 20; 21; 27; 28; 29; 31; 41; 

42; 44; 46; 51; 55; 56; 58; 60; 61; 63; 64; 85; 86; 89; 90; 91; 92; 93; 95; 96; 97; 98; 

99; 100; 105; 109; 111; 114; 115; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 124; 125; 127; 

130; 131; 133; 135; 136; 137; 139; 141; 142; 143; 144; 147; 149; 150; 152; 155; 

156; 157; 158; 159; 162; 163; 166; 175; 177; 179; 183; 185; 186; 189; 190; 191; 

194; 197; 199; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 

214; 220; 224; 225; 226; 227; 229; 230; 232; 233; 235; 236; 238; 239; 242; 243; 

245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 258; 259; 260; 262; 263; 265; 

269; 272; 275]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБІРКИ  

ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Організація роботи та характеристика основних етапів 

дослідження  

 

Для реалізації мети дисертаційного дослідження та вирішення 

визначених емпіричних завдань було проведено поетапний процес збору та 

аналізу емпіричних даних. Цей процес містив три основні етапи, які 

поділялися на структурні блоки. Кожен етап та його структурні блоки 

відповідали за вирішення конкретних завдань та визначали підґрунтя для 

подальшого емпіричного аналізу.  

1. Підготовчий етап. На цьому етапі, що містив два блоки, було 

визначено основні напрями емпіричного дослідження та опрацьовано 

організаційні елементи дисертаційного дослідження.  

У межах першого блоку було виокремлено теоретичну структуру 

детермінант особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний 

період. Ця структура опиралася на аналіз закордонних емпіричних 

досліджень, що дало змогу вибудувати логічну концепцію підбору основних 

методів дослідження, психодіагностичного інструментарію та статистичного 

аналізу емпіричних даних.  

У межах другого блоку було сформовано батарею психодіагностичних 

методик для оцінювання детермінантів особистісного зростання учасників 

АТО у посттравматичний період; адаптовано та апробовано україномовний 

психодіагностичний інструментарій для оцінювання посттравматичного 

зростання особистості. 

2. Основний етап. У ході цього етапу, що складався із чотирьох 

блоків, було реалізовано емпіричну частину дослідження.  
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У межах першого блоку було емпірично оцінено наявність 

особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період та 

встановлено структуру його проявів. Для цього було здійснено якісний та 

кількісний аналіз емпіричних даних. Це дало змогу досягти максимальної 

об’єктивності під час оцінювання особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період та врахувати всю широту його проявів. 

У межах другого блоку проведено емпіричну об’єктивізацію наявності 

особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період. Це дало 

змогу відповісти на теоретичне питання про те, чи є зазначені учасниками 

АТО позитивні психологічні зміни реальними та об’єктивними, і виявити, чи 

не є вони лише відображенням ілюзорної соціальної бажаності або 

продуктом роботи захисних механізмів травмованої особи. 

На підставі аналізу закордонної наукової літератури з тематики 

посттравматичного зростання можна виділити три шляхи об’єктивізації 

посттравматичного зростання:  

1. Лонгітюдне дослідження. 

2. Об’єктивізація через соціальні зміни. 

3. Інтерсуб’єктна валідизація. 

У дисертаційному дослідженні використано дослідницьку стратегію, 

що передбачала об’єктивізацію особистісного зростання учасників АТО 

шляхом інтерсуб’єктної валідизації. 

У межах третього блоку було емпірично оцінено роль та місце 

детермінантів особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний 

період. Для цього було емпірично оцінено вплив кожної групи чинників із 

теоретичної структури детермінантів особистісного зростання учасників 

АТО у посттравматичний період. Структура була сформована в першому 

блоці першого етапу емпіричного дослідження.  

У межах четвертого блоку було здійснено емпіричне оцінювання 

взаємозв’язку між проявами посттравматичного зростання та 



82 
 

деструктивними психологічними змінами – симптомами посттравматичного 

стресу та депресії. 

3. Теоретико-узагальнюючий етап. На цьому етапі було проведено 

аналітико-синтетичне поєднання емпіричних даних дисертаційного 

дослідження та результатів теоретичного аналізу наукової літератури. Це 

дало змогу, з одного боку, шляхом аналізу емпіричних даних окреслити 

вектори розвитку теоретичних здобутків за темою дослідження, а з іншого –

розкрити перспективи для подальшого емпіричного пошуку. 

 

2.2. Особливості проведення дослідження та характеристики 

вибіркової сукупності 

 

Будь-яке психологічне дослідження розпочинається з певного 

припущення, що потребує перевірки із застосуванням фактів. Це припущення 

– гіпотеза – формулюється у відношенні зв’язку явищ або властивостей у 

певній сукупності об’єктів. Для перевірки подібних припущень на фактах 

необхідно виміряти відповідну властивість у її носіїв. Однак через зрозумілі 

причини зробити це в усіх гіпотетичних об’єктів неможливо. Тому 

проведення дослідження обмежується лише відносно невеликою групою 

представників відповідних сукупностей людей (вибірковою сукупністю).  

Вибіркова сукупність (вибірка) – це обмежена за чисельністю група 

досліджуваних (респондентів), спеціально відібраних із генеральної 

сукупності для вивчення її властивостей [53].  

У дисертаційній роботі формування вибіркової сукупності тісно 

перепліталося з особливостями організації дослідження та здійснювалося за 

допомогою двох підходів:  

– інтернет-опитування; 

– традиційного опитування з використанням паперових бланків.  

Застосування комбінації цих двох підходів зумовлено намаганням 

досягти максимальної репрезентативності вибіркової сукупності учасників 
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АТО і, як наслідок, достовірності емпіричних результатів. Окрім того, на 

підставі аналізу наукової літератури з тематики особистісного зростання 

учасників бойових дій (таблиця 2.1) можна констатувати, що у більшості 

сучасних емпіричних досліджень використовують зазначені підходи для 

формування своїх вибіркових сукупностей [188; 258; 259; 260;172]. 

Таблиця 2.1 

Сучасні дослідження посттравматичного зростання учасників бойових 

дій та використана ними методологія формування вибіркової сукупності 
 

№ 
Автори 

дослідження 

Рік 

публікації 

Методологія формування вибіркової 

сукупності 

1 

J. Tsai, 

L.  Sippel, N. Mota,  

S. Southwick 

2016  

Інтернет-опитування, що проводили в межах 

Національного дослідження здоров’я та стійкості 

ветеранів США 

2 

J. Tsai, N.  Mota, 

S.  Southwick, 

R.  Pietrzak 

2016 Анонімне інтернет-опитування ветеранів США 

3 
E. Bloch,  

M. Gasbarrini,  

R. Mendoza 

2017 
До участі в дослідженні залучали ветеранів 

Опитування проводили у традиційний спосіб із 

використанням паперових бланків 

4 J. Tsai, 

R. Pietrzak 
2017 Анонімне інтернет-опитування ветеранів США у 

липні-серпні 2015 року  

5 
M. LaRocca, 

F. Scogin, 

M. Hilgeman 

2018 

Вербування учасників дослідження шляхом 

безпосереднього контакту з ветеранами-

студентами та ветеранськими організаціями. 

Учасники заповнювали паперові опитувальники 

6 
E. Martz, 

H. Livnehb, 

S. Southwickc 

2018 
Інтернет-опитування репрезентативної вибірки 

учасників бойових дій упродовж жовтня – 

грудня 2011 року 
 

Для кращого розуміння вищезазначених методологій формування 

вибіркової сукупності досліджуваних вважаємо за доцільне описати 

теоретичні підвалини цих підходів та їх впровадження у процес нашого 

дослідження. 

Інтернет-опитування. На сьогодні світова практика засвідчує, що 

інформаційні технології стали невід’ємною складовою психологічних 

досліджень. Більшість фахівців визнають, що мережу Інтернет можна 

використовувати в дослідницькій роботі психолога як новий ефективний 

засіб для проведення наукових досліджень. Навіть більше – Т. В. Корнілова 
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зазначає, що Інтернет можна розглядати як різновид комп’ютеризованих 

досліджень, і наголошує, що він є новим технічним середовищем, яке 

опосередковує спілкування між людьми [35].  

Кількість наукових досліджень, виконаних за допомогою Інтернету, 

невпинно зростає, тож він дедалі більше впливає і на методики науково-

дослідної роботи. Цей вплив широко визнають як вітчизняні, так і закордонні 

фахівці.  

Мережа Інтернет приваблює психологів, адже має низку переваг 

порівняно із традиційними способами проведення досліджень. Серед них, 

зокрема: 

 економія часу, коштів, людських та інших ресурсів; 

 розширення вибірки порівняно із традиційними формами 

дослідження; 

 легкість зміни методичного інструментарію на етапі його 

розроблення та апробації; 

 зменшення впливу власне дослідника; 

 поява додаткових можливостей програмного контролю за 

виконанням завдань, що дає змогу розв’язати проблему неповних відповідей, 

їх формату і послідовності виконання завдань [19]. 

Окрім зазначених переваг, у науковій літературі констатується, що 

досліджувані в Інтернеті більш відкриті та спрямовані на об’єктивність. Це 

знижує рівень викривлення даних під впливом фактора соціальної бажаності. 

Так, Дж. Крант встановив, що під час опитувань із використанням 

електронної пошти у респондентів виникає менша потреба у схваленні, аніж 

під час традиційних досліджень [171].  

Крім того, відповідаючи на відкриті запитання електронною поштою, 

досліджувані дають більш детальну та розлогу інформацію. Науковці 

пояснюють цей феномен тим, що зі зміною техніки письмової мови для 

багатьох стало простіше використати клавіатуру комп’ютера і комп’ютерний 
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редактор тексту для викладення власних думок, аніж писати їх від руки на 

папері [4].  

Як правило, валідність інтернет-досліджень є високою – більшість 

результатів збігається з результатами аналогічних робіт, виконаних 

традиційним способом. Виняток можуть становити випадки дослідження 

особливостей сприйняття, коли розміщення стимульного матеріалу в 

Інтернеті позначається на його видимих розмірах. Іноді відзначається, що під 

час проведення опитування в Інтернеті реєструють збільшення кількості 

«крайніх» суджень (що, однак, не порушує валідності  результатів). В інших 

випадках результати досліджень в Інтернеті цілком збігаються з даними, 

отриманими традиційними способами. Тобто ймовірність фальсифікації 

відповідей деякими досліджуваними недостатньо висока для того, щоб 

істотно спотворити результати роботи в цілому [19]. 

Традиційне опитування з використанням паперових бланків. 

Опитування з використанням паперових бланків належить до 

найпоширеніших форм збору емпіричного матеріалу у вітчизняній 

психології. Цей спосіб збору емпіричних даних ґрунтується на принципах 

психодіагностичного методу та застосуванні психодіагностичних методик у 

формі «олівець – папір». 

Такі психодіагностичні методики передбачають наявність окремих 

бланків або брошур, які містять інструкцію про порядок використання 

методики, приклади відповідей та власне завдання.  

Важливою перевагою традиційного опитування з використанням 

паперових бланків є можливість проводити його у груповій формі, що значно 

скорочує часові витрати на дослідження та пришвидшує процес формування 

вибіркової сукупності. 

З огляду на всі зазначені методологічні зауваження, формування 

вибірки та збір емпіричного матеріалу в дисертаційному дослідженні 

здійснювалося у два етапи. Перший етап базувався на інтернет-опитуванні, 

другий включав опитування з використанням паперових бланків. На наш 
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погляд, використання такої етапності збору емпіричного матеріалу дало 

змогу охопити максимальну кількість учасників АТО з різним бойовим 

досвідом (час та місце проходження військової служби) і матеріально-

соціальним статусом (мобілізовані, добровольці, кадрові військові). 

На першому етапі збору емпіричного матеріалу нами було 

організовано опитування учасників АТО в мережі Інтернет із застосуванням 

завчасно сформованої батареї психологічних методик. 

На сьогодні розрізняють три основні варіанти мережевого опитування: 

опитування за допомогою електронної пошти; web-опитування (онлайн-

опитування); офлайн-опитування [4]. 

Кожен з цих основних варіантів мережевого опитування має свої сильні 

та слабкі сторони. У дисертаційному дослідженні було використано web-

опитування (онлайн-опитування). Вибір цього методу збору емпіричних 

даних відповідає сучасним тенденціям із проведення закордонних 

досліджень щодо вивчення посттравматичного зростання учасників бойових 

дій. Так, у ході низки останніх масштабних державних досліджень, 

проведених у США (2017–2018 рр.), для збору емпіричного матеріалу 

використовували дані, отримані через web-опитування [258].  

Для участі в такому опитуванні респондент заходить (за власною 

ініціативою або на запрошення) на web-сторінку, що містить відповідний 

опитувальник, і відповідає на запитання. Запитання в таких анкетах 

найчастіше закриті – респондент зазначає один або кілька запропонованих 

варіантів відповіді. Потенційних респондентів інформують про опитування 

за допомогою оголошень на популярних сайтах, розісланих електронною 

поштою персональних листів, повідомлень у тематичних інтернет-групах, 

тощо. Цей метод вирізняється візуальною привабливістю оформлення 

опитувальника, простотою заповнення, оперативністю контролю заповнення 

та обробки [4]. 

Для максимальної репрезентації отриманих даних було проведено 

онлайн-опитування військовослужбовців – учасників АТО. Для цього всі 
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методики, які увійшли в психодіагностичну батарею дослідження, було 

переформатовано у вигляд «Google Docs». Ця програма дає змогу створювати 

опитувальники та формувати відповіді на них. У результаті було створено 

посилання. Використане у нашому дослідженні web-опитування 

рекламувалось та поширювалось серед учасників АТО шляхом розміщення 

відповідних посилань на сторінках громадських організацій «Київська міська 

спілка ветеранів АТО» та «Побратими». Крім того, посилання тиражувалося 

серед учасників АТО під час безпосереднього спілкування в соціальних 

мережах. Інтернет-опитування тривало з 23.10.2017 до 23.01.2018. 

Таблиця 2.2 

Вікові характеристики вибіркової сукупності web-опитування 

Категорія Чисельність Середній вік 
Стандартне 

відхилення 

Віковий 

діапазон 

Військовослужбовці-

чоловіки 
N = 144 M = 32,20 SD = 8,2 19–54 роки 

Військовослужбовці- 

жінки 
N = 16 M = 28,33 SD = 5,7 19–39 років 

 

Загалом шляхом web-опитувань було сформовано вибіркову сукупність 

учасників АТО чисельністю 160 осіб: 144 особи чоловічої статі та 16 жіночої 

статі (90% та 10% відповідно). Віковий діапазон для вибірки коливався від 19 

до 54 років (таблиця 2.2). Середній вік для чоловіків становив M = 32,20 (SD 

= 8,2); віковий діапазон коливався від 19 до 54 років. Середній вік для жінок 

становив M = 28,33 (SD = 5,7); віковий діапазон – від 19 до 39 років. 

У вибірковій сукупності, отриманій за допомогою web-опитування, 

спостерігалося таке відсоткове співвідношення категорій 

військовослужбовців: 16,8% на момент участі в АТО були чинними 

військовослужбовцями ЗС України; 31,7% були призвані до лав ЗС України 

за мобілізацією; 51,5% виявили бажання добровільно брати участь в АТО 

(рис. 2.1).  

Також було проаналізовано відсотковий розподіл досліджуваних за 

категоріями щодо військового звання на момент перебування у районі 
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проведення АТО. Встановлено, що 29,3% досліджуваних належали до 

офіцерського складу; 21,8% – до сержантського складу; 48,9% – до 

солдатського складу (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.1. Співвідношення категорій військовослужбовців  

 

Як бачимо із вищезазначених показників, отриманих за підсумками 

web-опитування, у виокремленій вибірці спостерігався диспропорційно 

низький відсотковий показник представленості чинних військовослужбовців. 

Окрім того, кількість представників офіцерського та сержантського складу 

значно поступалася кількості респондентів солдатського складу. З огляду на 

зазначене, було проведено другий етап збору емпіричних даних. 
 

 

Рис. 2.2. Розподіл категорії військовослужбовців за військовим звання 

На другому етапі збору емпіричних даних (тривав із листопада 2016 

по січень 2017 року) початкову вибіркову сукупність учасників АТО було 

доповнено емпіричними даними, отриманими в результаті традиційного 

опитування з використанням паперових бланків. Було опитано слухачів 



89 
 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та 

курсантів двох вищих військових навчальних закладів (Військовий інститут 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національна 

академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного).  

Таблиця 2.3 

Вікові характеристики вибіркової сукупності дослідження 

Категорія Чисельність Середній вік 
Стандартне 

відхилення 

Віковий 

діапазон 

Військовослужбовці- 

чоловіки 
N = 278 M = 33,99 SD = 7,03 19-54 роки 

Військовослужбовці- 

жінки 
N = 19 M = 29,06 SD = 7,05 19-46 років 

 

Кінцева вибіркова сукупність дисертаційного дослідження включала 

297 військовослужбовців – учасників АТО (278 осіб чоловічої та 19 жіночої 

статі – 93,7% і 6,3% відповідно). Віковий діапазон від 19 до 54 років. Середнє 

значення вікового показника перебувало на рівні M = 33,67 (SD = 7,12). 

Середній вік для осіб чоловічої статі становив M = 33,99 (SD = 7,03); віковий 

діапазон – від 19 до 54 років. Середній вік для осіб жіночої статі – M = 29,06 

(SD = 7,05); віковий діапазон  від 19 до 46 років. (табл. 2.3) 

Для проведення подальшого статистичного аналізу було здійснено 

перевірку нормальності розподілу вікового показника M = 33,67 (SD = 7,12) у 

вибірковій сукупності дисертаційного дослідження. Зазначену перевірку 

виконували шляхом розрахунку критерію Колмогорова – Смирнова, який 

належить до непараметричних статистичних методів і дає змогу визначити 

відмінність розподілу значень змінної від нормального (рівномірного) [39]. 

Результати перевірки нормальності розподілу за допомогою критерію 

Колмогорова – Смирнова засвідчили, що віковий розподіл вибіркової 

сукупності дисертаційного дослідження відповідає статистичній гіпотезі про 

нормальність. Зокрема, показники Статистики Z Колмогорова – Смирнова 

перебували на рівні 1,039 при асимптотичній значимості (двосторонній) на 

рівні 0,231. Цей висновок підтверджує і якісний аналіз гістограми розподілу 

вікових частот (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Гістограма розподілу вікових частот для вибірки учасників АТО 

 

У кінцевій вибірці дослідження спостерігався такий відсотковий 

розподіл досліджуваних на категорії за військовим званням на час 

перебування у районі АТО: 58,3% досліджуваних належали до офіцерського 

складу; 13,9% – до сержантського складу; 27,8% – до солдатського складу.  

 

 

Рис. 2.4. Результати аналізу періоду проходження респондентами  

служби в зоні АТО 
 

Аналіз періоду проходження респондентами служби в районі АТО 

засвідчив, що 56,7% військовослужбовців брали участь в АТО у 2014 році; 

29,4% – у 2015 році; 11,1% – у 2016 році; 1,6% – у 2017 році (рис. 2.4).  

 

2.3. Особливості використаних методів дослідження  

 

Основні методи дослідження було обрано нами з урахуванням 

ключових завдань дисертаційної роботи. Це дало змогу представити їх чітку 

структурно-логічну схему (див. рис. 2.5). 
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Рис. 2.5 Структурно-логічна схема методів дослідження 

 

До першої групи увійшли теоретичні методи, застосовані для вивчення 

та всебічного аналізу науково-теоретичного доробку, що сформувався в 

межах вивчення феномену посттравматичного зростання.  

Ця група була представлена такими методами, як аналіз, синтез та 

оглядово-аналітичний метод. Їх застосування дало змогу вивчити 

напрацювання у сфері посттравматичного зростання особистості, здійснити 

аналіз даних, отриманих іншими науковцями, для їх подальшої 

систематизації. Зокрема, у процесі обробки наукової літератури було 

проаналізовано 186 закордонних емпіричних досліджень. Це дало змогу 

виокремити найпроблемніші ділянки в науковому розумінні зазначеного 

явища, а також синтезувати комплексне розуміння процесу виникнення та 

перебігу посттравматичного зростання особистості. 

До другої групи увійшли емпіричні методи дослідження, які 

застосовувалися для збирання емпіричних даних. За своєю структурою 

кожний такий метод являє собою сукупність прийомів та операцій, 

спрямованих на вивчення реальних проявів тих чи інших психологічних 

явищ [53]. 

ОГЛЯДОВО-АНАЛІТИЧНИЙ СИНТЕЗ АНАЛІЗ 

ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ 

 

МЕТОД АНКЕТУВАННЯ 

ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ 

МЕТОД 

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ 

МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИ 
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Емпіричні методи було обрано з огляду на їх ефективність під час 

досягнення поставлених завдань дисертаційного дослідження. До цієї групи 

увійшли такі методики, як анкетування та психодіагностичний метод. 

Метод анкетування полягає в тому, що учаснику дослідження 

пропонують низку запитань, відповідаючи на які він надає дослідникові 

певну інформацію про себе. Розрізняють два види запитань: закриті та 

відкриті. У першому випадку опитуваний вибирає відповідь на запитання із 

кількох запропонованих відповідей, у другому – він сам формулює відповідь 

у довільній формі [12 .]. У дисертаційному дослідженні анкетування було 

проведено для збору демографічних відомостей про військовослужбовців, а 

також з метою отримання суб’єктивної інформації про певні позитивні 

психологічні зміни в їхньому житті в результаті участі у бойових діях і 

перебування в зоні проведення АТО. Було використано відкриту форму 

запитань, наприклад: «Незважаючи на всі можливі проблеми і турботи, 

зумовлені участю в АТО, чи бачите Ви будь-які можливі вигоди, здобутки 

або переваги в цьому досвіді? Якщо так, то які саме?». 

Психодіагностичний метод полягав у тому, що учасникам дослідження 

було запропоновано низку стандартизованих психодіагностичних методик. 

Основною особливістю цього методу є його вимірювально-дослідницька 

спрямованість, завдяки якій стає можливою кількісна та якісна кваліфікація 

досліджуваного явища. Важливою вимогою є стандартизація, в основу якої 

покладено поняття норми (середнього), оскільки оцінка індивіда 

визначається у порівнянні із результатами решти респондентів. На думку 

Л.  Бурлачука, психодіагностичний метод конкретизується у трьох підходах в 

залежності від того, що саме покладено в основу діагностування: 

об’єктивний підхід – на основі успішності  виконання діяльності; 

суб’єктивний – на основі відомостей, які повідомляє про себе досліджуваний, 

зокрема його поведінки в різних ситуаціях; проективний – на основі аналізу 

особливостей інтерпретації невизначеного (слабко структурованого) 

матеріалу, який становить основу проекції [8; 10].  
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На підставі аналізу цього методу можна виділити специфічні мотиви, 

що визначають активність суб’єкта, особливу стратегію його поведінки, 

специфіку ситуації (міжособистісна взаємодія, відношення та реагування на 

стимули) тощо [8, с. 12]. Психодіагностичний метод, окрім того, включає й 

специфічний вимірювальний інструментарій, характеристики якого задає 

теорія виміру психологічних явищ (психометрія). Це поняття свого часу ввів 

у психологію Х.  Вольф, який вказав на можливість вимірювання в 

психології; сьогодні воно включає  множину психологічних вимірів – від 

психофізіологічних до особистісних.  

Л. Бурлачук наголошував, що під час психодіагностичного опису 

особистості уявлення про індивідуально-психологічні особливості повинні 

мати свою специфіку, свій поняттєвий апарат. На його думку, різні засоби 

пізнання неминуче призводять до різного опису одного й того самого об’єкта 

і надалі, із розвитком цих засобів, до формування відносно незалежних 

предметів пізнання [8]. Кількісна (та якісна) кваліфікація явища, яке 

вимірюють за допомогою психодіагностичного методу, стає можливою 

завдяки виконанню низки вимог, однією з яких є стандартизація. В її основу 

покладено поняття норми, оскільки індивідуальну оцінку, наприклад 

успішності виконання того чи іншого завдання, можна отримати лише 

шляхом зіставлення з результатами інших досліджуваних.  

До третьої групи методів дослідження увійшли методи обробки даних. 

До них зараховують методи якісного та кількісного аналізу даних. Якісна 

обробка орієнтована переважно на змістовне, внутрішнє дослідження 

об’єкта, опис та пояснення досліджуваних явищ і апелює до методів логіки. 

Кількісна обробка спрямована на вивчення та аналіз зовнішніх характеристик 

об’єкта. При цьому первинна обробка передбачає опрацювання попередніх 

«сирих» даних зі складанням таблиць, діаграм, гістограм, графіків; вторинна 

обробка припускає використання уточнювальних процедур у вигляді 

математико-статистичних методів (кореляційного, дисперсійного, 

факторного, регресивного аналізу). 
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1. Якісний аналіз проводився за допомогою методу контент-аналізу, 

який було використано для якісної та змістовної обробки даних, що 

містилися у відповідях учасників АТО на відкриті запитання розробленої 

нами анкети. Суть методу контент-аналізу полягає у фіксації певних одиниць 

змісту, який вивчається, а також у квантифікації отриманих даних. 

2. Кількісний аналіз даних було здійснено за допомогою статистичних 

методів дослідження. Цей аналіз було використано для математико-

статистичної обробки отриманих у дослідженні даних.  

Емпіричні дані, отримані в ході дослідження, підлягали статистичній 

обробці за допомогою стандартних та апробованих програм для 

персональних електронних обчислювальних машин. Для цього 

використовували спеціалізовані пакети прикладних програм для 

психологічних досліджень (IBM SPSS Statistics 20), що забезпечили 

проведення одновимірних і багатовимірних математично статистичних 

методів, адекватних для вирішення конкретних завдань дисертаційного 

дослідження. У ході дослідження було використано такі статистичні методи: 

кореляційний аналіз, параметричний критерій t-Стьюдента, однофакторний 

дисперсійний аналіз (ANOVA), регресійний аналіз, факторний аналіз.  

 

2.4. Визначення теоретичної структури основних детермінантів 

особистісного зростання учасників АТО в посттравматичний період 

 

Як уже зазначалося у параграфі 1.3 цього дисертаційного дослідження, 

на сьогодні стан наукового вивчення особистісного зростання 

військовослужбовців – учасників бойових дій, має фрагментарний характер 

та в більшості випадків не опирається на жодну із запропонованих 

теоретичних моделей. У зв’язку з цим виникло чимало проблемних питань, 

на які не було отримано відповіді.  

Так, важливим і водночас до кінця не з’ясованим аспектом дослідження 

посттравматичного зростання серед учасників бойових дій є питання про 
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детермінанти прояву цього феномену. У більшості наявних на сьогодні 

емпіричних робіт, детермінанти посттравматичного зростання вивчалися 

виокремлено та ізольовано, без вибудовування системи їх взаємовпливів та 

взаємоіснування.  

Зокрема, автори деяких емпіричних досліджень вивчали взаємозв’язок 

між проявом посттравматичного зростання та ключовими 

характеристиками особистості. Так, Дж. Шекспір-Фінч у ході дослідження 

персоналу швидкої медичної допомоги встановила, що екстраверсія, 

відкритість для нового досвіду, доброзичливість та сумлінність були 

статистично значимо пов’язані зі сприйняттям посттравматичного зростання 

серед цієї категорії респондентів [231]. Подібні дані були встановлені 

Е. Маттсон, Л. Джеймс та Б. Енгдал у нещодавньому дослідженні (2018 рік) 

учасників бойових дій (ветеранів операцій «Нескорена свобода» та «Свобода 

Іраку») [193]. Авторами було виявлено позитивний статистично значущий 

кореляційний зв’язок між посттравматичним зростання військовослужбовців 

і такими особистісними рисами, як «екстраверсія» (r = 0,182; p < 0,01), 

«доброзичливість» (r =  0,198; p < 0,01), «відкритість новому досвіду» 

(r  =  0,237; p < 0,01) та «нейротизм» (r =  -0,135; p < 0,05). Не було 

встановлено жодного значущого зв’язку між посттравматичним зростанням і 

таким особистісним фактором, як «сумлінність». Окрім того, на підставі 

проведеного вченими регресійного аналізу встановлено, що особистісна риса 

«відкритість новому досвіду» була найбільш прогностичним чинником появи 

посттравматичного зростання серед військовослужбовців у майбутньому. 

Схожу роль особистісного фактора «відкритість новому досвіду» 

констатував у своєму дослідженні Т. Яарсмау [154]. Учений встановив, що 

цей особистісний фактор був найбільш значущим предиктором появи 

посттравматичного зростання у вибірковій сукупності онкохворих пацієнтів.  

Окрім зазначених ключових характеристик особистості, доволі активно 

як детермінант посттравматичного зростання вивчали такий психологічний 

конструкт, як диспозиційний оптимізм. Відомі американські дослідники М. 



96 
 

Шейер та Ч. Карвер визначили оптимістів як людей, які «зазвичай вірять, що 

з ними трапляться хороші, а не погані речі» [222, с. 219].  

Диспозиційний оптимізм, або генералізоване очікування позитивних 

результатів, є особливо цікавою змінною ресурсної сфери особистості в 

контексті посттравматичного зростання із трьох причин. По-перше, 

порівняно з песимістами оптимісти більш схильні до формування сенсу 

певної життєвої ситуації та пошуку переваг у життєвих незгодах [256; 110]. 

По-друге, оптимізм вважається предиктором сприйняття людиною власної 

здатності керувати й долати потенційно травматичні події [106]. По-третє, 

відомо, що оптимізм, незалежно від типу стресу, не пов’язаний із жорсткими 

шаблонами копінг-стратегій. Натомість диспозиційний оптимізм більше 

пов’язаний із гнучким використанням адаптивних стратегій копінгу стосовно 

стресорів [237].  

У контексті вищезазначеного слід зауважити, що копінг-стратегії 

також активно вивчають у науковій літературі в якості детермінантів 

посттравматичного зростання. Зокрема, за підсумками систематичного 

наукового огляду емпіричних досліджень із тематики посттравматичного 

зростання, проведеного Т. Зоелнер та А. Маеркером, було встановлено, що  у 

розвитку зростання значну роль відіграють такі дві копінг-стратегії, як 

стратегія прийняття (acceptance coping) і стратегія позитивної переоцінки 

(reappraisal coping) [272]. Науковці припустили, що здатність приймати 

ситуацію, яку не можна змінити (стратегія прийняття), у певних контекстах 

має вирішальне значення для адаптації до неконтрольованих і незмінних 

подій. Водночас переосмислення кризової події у позитивному ключі 

(позитивна переоцінка) – один із найкоротших шляхів до виникнення 

посттравматичного зростання, оскільки внутрішній вектор пошуку позитиву 

забезпечує людині різноманіття потенційних джерел його знаходження [272]. 

Так, результати лонгітюдного дослідження Ш. Сірс, у ході якого вивчали 

прояв посттравматичного зростання серед жінок із раком молочної залози, 

засвідчили, що особи, які вдавалися до стратегії позитивної переоцінки на 
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етапі першого зрізу (3 місяці після лікування), продемонстрували значно 

вищі показники зростання на етапі другого зрізу (12 місяців після лікування) 

[207]. Статистично значущий позитивний кореляційний зв’язок між 

посттравматичним зростанням та позитивною переоцінкою було зафіксовано 

і в дослідженні К. Парк на вибірковій сукупності  студентів [187].  

Не достатньо вивченим залишається питання взаємозв’язку між 

посттравматичним зростанням і типом локусу-контролю. Зокрема, у низці 

досліджень було встановлено позитивний взаємозв’язок між інтернальним 

локусом-контролю та рівнем вираженості посттравматичного зростання: 

жертви бомбардувань Дрездена (A. Maercker); студенти університетів 

(К. Park) [207; 272]. Водночас у дослідженні Дж. Каммінг та Р. Свікерт, 

проведеному на численній вибірковій сукупності травмованих респондентів, 

такої закономірності встановлено не було [129].  

Що стосується соціальної сфери функціонування особистості, то 

дослідники неодноразово констатували, що вона відіграє одну із провідних 

ролей у процесі детермінування посттравматичного зростання [16]. Так, у 

низці досліджень було продемонстровано позитивний зв’язок між рівнем 

сприйняття соціальної підтримки та рівнем прояву посттравматичного 

зростання у різних категорій респондентів. Зокрема, першими 

дослідженнями з цієї тематики можуть вважатися роботи К. Парк – 

психолога з Каліфорнійського університету [207]. У своїх працях дослідниця 

розглядала соціальну підтримку як ключову соціально-психологічну змінну у 

процесі розвитку посттравматичного зростання, а також її вплив у 

вибіркових сукупностях студентів американських коледжів. У ході цих 

досліджень було встановлено, що кінцевий рівень посттравматичного 

зростання студентів безпосередньо пов’язаний з їх задоволеністю рівнем 

соціальної підтримки після пережитих травматичних подій. На думку автора, 

таку закономірність можна пояснити тим, що соціально підтриманий індивід 

вважає себе більш потрібним та бажаним і, як наслідок, із більшою 
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ймовірністю здатний через позитивний зворотний зв’язок знайти нові шляхи 

до посттравматичного відновлення та зростання [207]. 

Окрім вищезазначеної аргументації, розгляд соціальної підтримки як 

детермінанта посттравматичного зростання зумовлений емпіричними 

свідченнями значення такої підтримки як психологічного буфера в умовах 

травматичних подій [223]. Результати великої кількості досліджень 

неодноразово демонстрували як прямий, так і опосередкований вплив 

соціальної підтримки на адаптивне реагування осіб на різноманітні життєві 

негаразди [253; 254]. Зокрема, у концептуальній моделі Ж. Шефер та 

Р.  Мооса соціальна підтримка розглядається як ключовий екологічний 

ресурс людини, що завжди передує особистісному зростанню, оскільки 

активно впливає на поведінку людини та її здатність успішно адаптуватися 

до життєвих криз [221]. 

Як важливий соціально-психологічний детермінант соціальну 

підтримку науковці часто розглядають і у дослідженнях посттравматичного 

зростання серед військовослужбовців – учасників бойових дій. Як правило, у 

цьому контексті увага акцентується на соціальній підтримці 

військовослужбовців після повернення до дому. Дослідники зазначають, що 

соціальні реакції здатні неабияк вплинути на подальшу реадаптації 

військовослужбовця та стати основою для позитивних особистісних змін. 

Так, результати дослідження З. Соломон продемонстрували, що соціальна 

підтримка і тепла зустріч військовополонених на батьківщині були прямо 

пропорційно пов’язані з повідомленими позитивними змінами [238; 239]. На 

думку автора, такі результати є цілком закономірними, оскільки реакції 

соціального середовища часто дають змогу коригувати емоційне 

переживання після перенесеного жорстокого насилля. Соціальне середовище 

здатне сприяти поступовому пристосуванню військовополонених до 

посттравматичного життя шляхом відновлення їх попередніх ролей у 

суспільстві, зміцнення почуття власної гідності й почуття приналежності, 

даючи їм можливість розслабитися і поділитися своїми переживаннями.  
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Окрім розгляду соціальної та особистісної сфер, в контексті вивчення 

детермінантів посттравматичного зростання активно досліджуються фактори 

демографічного й ситуаційного характеру. Зокрема, як зазначалося у 

параграфі 1.3, у контексті посттравматичного зростання учасників бойових 

дій чимало робіт науковців присвячено вивченню місця та ролі 

інтенсивності бойового досвіду. Щоправда, із приводу цього детермінанта 

існують певні емпіричні суперечності, що потребують теоретичного 

узгодження [95; 224]. 

У межах вивчення факторів демографічного та ситуаційного характеру 

також було встановлено статистично значущий кореляційний зв’язок між 

проявом посттравматичного зростання і такими демографічними 

особливостями, як стать особи, її вікові особливості та належність до певної 

соціальної категорії. Так, у ході низки досліджень було встановлено 

негативний зв’язок між віком учасників бойових дій та вираженістю 

посттравматичного зростання. Зокрема, група науковців під керівництвом 

Р. Пьєтрзак встановила подібну кореляцію у вибірці американських ветеранів 

операцій «Нескорена свобода» та «Свобода Іраку» (r = −0,26; p < 0,001) [211]. 

До схожих висновків дійшла група науковців під керівництвом С. Пауелл 

[214]. Вивчаючи у своєму дослідженні комбатантів війни в колишній 

Югославії, науковці застосували однофакторний дисперсійний аналіз, і 

встановили, що за загальним показником посттравматичного зростання групи 

осіб молодшого та середнього віку разом узяті статистично значуще 

відрізнялися від разом узятих груп осіб середнього та старшого віку. Таку 

саму закономірність було зафіксовано в дослідженні Д. Мерфі з вивчення 

посттравматичного зростання серед військовослужбовців збройних сил 

Великої Британії: особи віком до 35 років продемонстрували вищий середній 

показник зростання, ніж військовослужбовці старших вікових груп [220]. 

Щоправда, крім вищезазначених емпіричних результатів, існують 

дослідження, у яких не було встановлено жодного кореляційного зв’язку між 

зростанням та віковими особливостями військовослужбовців. Так, науковці 
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міжвідомчої дослідницької групи під керівництвом Дж. Цай не встановили 

статистично значущої кореляції між віком та посттравматичним зростанням 

у масштабній вибірковій сукупності (3,157 особи) ветеранів п’яти збройних 

конфліктів (Друга світова війна, Корейська війна, В’єтнамська війна, війна в 

Перській затоці, війна в Іраку) [258]. До ідентичного висновку у своїх 

дослідженнях дійшли З. Соломон, вивчаючи колишніх військовополонених, 

та Е. Ай під час вивчення учасників війни у Югославії [94; 238; 239 .]. 

Також у світовій науковій літературі представлені дані, які свідчать про 

наявність зв’язку між проявом посттравматичного зростання та належністю 

осіб до різних категорій за військовим званням. Зокрема, науковці з 

Інституту публічного здоров’я Армії США під час свого дослідження 

встановили, що серед американських ветеранів особи рядового складу (E1–

E4) демонстрували значно вищий рівень посттравматичного зростання, ніж 

військовослужбовці сержантського складу (як середнього «E5–E6», так і 

старшого «E7–E9»). Водночас не спостерігалося статистично значущих 

відмінностей між групами ворент-офіцерів та офіцерів [148]. 

У результаті проведеного вище теоретичного аналізу наукової 

літератури можна виділити певні групи детермінантів особистісного 

зростання, які тією чи іншою мірою були досліджені серед осіб, що зазнали 

травматичного досвіду. Їх можна умовно розподілити на три основні групи: 

 ситуаційно-демографічні детермінанти посттравматичного зростання; 

 індивідуально-психологічні детермінанти посттравматичного 

зростання; 

 соціально-психологічні детермінанти посттравматичного зростання 

(рис. 2.6.). 

До групи ситуаційно-демографічних детермінантів посттравматичного 

зростання відносяться: вік, соціальний статус, інтенсивність травматичної 

події. У нашому дослідженні в контексті інтенсивності травматичної події 

було вивчено інтенсивність бойового досвіду. 
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Рис. 2.6. Структура груп детермінантів особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період 
 

До групи індивідуально-психологічних детермінантів 

посттравматичного зростання відносяться: основні характеристики 

особистості, диспозиційний оптимізм, копінг-стратегії, локус контролю.  

До групи соціально-психологічних детермінантів посттравматичного 

зростання відноситься: соціальна підтримка. 

 

2.5. Обґрунтування психодіагностичного інструментарію 

емпіричного дослідження 

З огляду на виокремлені групи детермінантів особистісного зростання 

було сформовано перелік психодіагностичних методик, які було використано 

в дисертаційному дослідженні.  

Зокрема, у контексті оцінювання групи ситуаційно-демографічних 

детермінантів посттравматичного зростання було використано комбінацію 

психодіагностичних методик та демографічної анкети. Так, розроблена 

демографічна анкета містила відкриті запитання про вік, термін 

перебування у районі АТО та військове звання.  

Для оцінювання інтенсивності бойового досвіду було використано 

«Шкалу оцінки інтенсивності бойового досвіду» (Combat Exposure Scale – 

CES). Це психодіагностична методика, яка була розроблена у 1989 році 
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групою науковців з Медичного центру Адміністрації у справах ветеранів 

США, і призначена для оцінювання кількісних параметрів частоти та 

тривалості участі військовослужбовців у різних екстремальних ситуаціях 

збройного конфлікту [168]. Методика передбачає актуалізацію таких аспектів 

бойового досвіду, як: кратність перебування у бойових дозорах, виконання 

бойового завдання в умовах підвищеної небезпеки; термін перебування в зоні 

обстрілу з боку противника; кількість осіб у підрозділі комбатанта, яких було 

вбито, поранено або які зникли безвісти під час військових дій (Додаток З). 

Шкалу побудовано згідно із критеріями шкалювання за Лайкертом 

(варіанти відповіді від 1 до 5). Загальноприйнятий формат методики включає 

7 запитань. Оцінювання результатів шкали проводять у два етапи: 

обчислення «сирих балів»; конверсія показників «сирих балів» із 

використанням корегувальних коефіцієнтів. Така двоетапність процесу 

підрахунку результатів зумовлена теоретичним припущенням розробників 

про те, що відображений у кожному окремому запитанні бойовий досвід має 

різну вагу  у ході оцінювання загальної інтенсивності психотравмувального 

впливу. На етапі обрахунку «сирих балів» здійснюють звичайне сумування 

значень кожної відповіді респондента. «Сирі бали» можуть коливатися в 

діапазоні від 0 до 35 [168]. 

Після конверсії всі отримані показники сумують. Вони можуть 

коливатися від 0 до 41. Рівень інтенсивності впливу бойових стрес-факторів 

можна визначити за такою градацією: 0–8 (легкий), 9–16 (нижче середнього), 

17–24 (середній), 25–32 (вище середнього), 33–41 (високий). 

Вибір цієї методики зумовлений двома факторами. По-перше, на 

сьогодні існують відомості про високі психометричні властивості 

україномовної версії цієї методики у вибіркових сукупностях учасників АТО. 

По-друге, аналіз закордонних емпіричних досліджень з оцінювання 

взаємозв’язку між інтенсивністю бойового досвіду та посттравматичним 

зростання (табл. 2.4) продемонстрував, що саме цю методику закордонні 

фахівці використовують найчастіше [115; 139; 173; 187].  



103 
 

Таблиця 2.4 

Дослідження, у яких було використано  

Шкалу оцінки інтенсивності бойового досвіду 

 Автор Рік Вибіркова сукупність Методика 

1 C. Erbes, R. Eberly 2005 
Колишні 

військовополонені 

Combat Exposure Scale 

(Keane et al., 1989) 

2 
J. Lee, D. Luxton, 

G. Reger, G.  Gahm 
2010 

Ветерани операцій 

«Нескорена свобода» і 

«Свобода Іраку» 

Combat Exposure Scale 

(Keane et al., 1989) 

3 
N. Bush, N. Skopp,  

R. McCann, D. Luxton  
2011 

Військовослужбовці  

армії США 

Combat Exposure Scale 

(Keane et al., 1989) 

4 
S. Marotta-Walters, 

J. Choi, M. Shaine 
2015 

Ветерани операцій 

«Нескорена свобода» та 

«Свобода Іраку» 

Combat Exposure Scale 

(Keane et al., 1989) 

 

У контексті оцінювання групи індивідуально-психологічних 

детермінантів посттравматичного зростання було використано такий 

психодіагностичний інструментарій: опитувальник «Велика п’ятірка – 2» 

(ОВП-2), Тест диспозиційного оптимізму (ТДО), опитувальник «Способи 

копінг-поведінки» (ОСКП), Опитувальник рівня суб’єктивного контролю 

(ОРСК). 

Аналіз сучасної наукової літератури засвідчив, що найчастіше для 

оцінювання особистісних характеристик науковці використовують 

психодіагностичні методики, які за своєю конструкцією узгоджуються з 

положеннями лінгвістичного підходу до оцінювання особистості (концепція 

«Великої п’ятірки»). За останні 25 років науковий консенсус щодо структури 

та основних визначень «Великої п’ятірки» зробив цю концепцію однією із 

провідних у психологічній науці [240 .]. Так, якщо в середині 1980-х років 

індекс цитування «Великої пʼятірки» поступався сукупному індексу 

цитування моделей Айзенка та Кеттела більш ніж у 100 разів, то до середини 

1990-х років дві групи моделей зрівнялися за частотою цитування, а до 2009 

року частота цитування «Великої пʼятірки» перевершила застосування 

моделей Айзенка і Кеттела разом узятих більш ніж у 50 разів (засновано на 

базі даних Американської психологічної асоціації PsychINFO) [160].  



104 
 

Аналіз доступних емпіричних досліджень із тематики 

посттравматичного зростання, у ході яких автори оцінювали роль та місце 

особистості (табл. 2.5), засвідчив, що майже всі науковці як інструментарій 

використовували психодіагностичні методики саме цього підходу [154; 167; 

192; 193; 231; 251; 267; 273]. 

Таблиця 2.5 

Дослідження, у  ході яких було використано 

опитувальник «Велика пʼятірка» 

 Автор Рік Вибірка Методика 

1 
R. Tedeschi, 

L. Calhoun 
1996 Студенти коледжу 

NEO Personality Inventory 

(Costa & McCrae, 1985) 

2 
J. Shakespeare-Finch, 

K. Gow, S. Smith 
2005 

 Працівники швидкої 

медичної допомоги 

NEO-Five Factor Inventory 

(Costa & McCrae, 1992) 

3 
T. Jaarsma, G.  Pool, 

R. Sandermana  
2006 Онкохворі пацієнти  

NEO-Five Factor Inventory 

(Costa & McCrae, 1992) 

4 J. Wilson, J. Boden 2008 

Вибіркова сукупність 

студентів 

університету 

NEO Personality Inventory 

Form S 

(Costa & McCrae, 1985) 

5 
T. Zoellner, S. Rabe, 

A. Karl, A. Maercker 
2008 

Жертви дорожньо-

транспортних пригод  

NEO Personality Inventory 

Revised 

( Borkenau & Ostendorf, 1993) 

6 A. Karanci, A. Aker 2012 

Вибіркова сукупність 

турецького 

дорослого населення 

Basic Personality Traits 

Inventory 

7 
E. Mattson, L. James, 

B. Engdahl 
2018 

Ветерани операцій 

«Нескорена свобода» 

і «Свобода Іраку» 

Big Five Inventory 

(BFI) 

 

З огляду на вищезазначену вживаність психодіагностичного 

інструментарію, що базується на концепції «Великої п’ятірки», та з метою 

уніфікації отриманих даних, у нашому дослідженні було використано 

опитувальник «Велика п’ятірка – 2» (Big Five Inventory – BFI-2), який уперше 

запропонували в 2017 році американські дослідники К. Сото та О. Джон 

[240]. Вказана методика є вдосконаленням опитувальника «Велика п’ятірка», 

що містив 44 коротких і простих для розуміння фрази [161].  

Під час розроблення опитувальника ОВП-2 автори мали на меті, щоб 

методика відповідала трьом ключовим якостям: 1) була сфокусована на 
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прототипових компонентах кожної сфери «Великої п’ятірки»; 2) містила 

прикметники з уточненнями або визначеннями; 3) забезпечила високий 

рівень ефективності: кожна її шкала мала уміщувати достатню кількість 

пунктів, щоб бути надійною і водночас короткою, аби зекономити час 

дослідження та унеможливити втому респондента. Крім того, автори ОВП-2 

прагнули забезпечити ієрархічне оцінювання особистості як на рівні шкал 

доменів, так і на рівні шкал аспектів.  

ОВП-2 складається із 60 тверджень, які формують п’ять шкал першого 

порядку: Екстраверсія (Extraversion), Доброзичливість (Agreeableness), 

Сумлінність (Conscientiousness), Негативні емоції (Negative Emotionality), 

Відкритість мислення (Open-Mindedness) та 15 шкал другого порядку: 

Товариськість (Sociability), Асертивність (Assertiveness), Рівень енергії 

(Energy Level), Співчутливість (Compassion), Шанобливість (Respectfulness), 

Довірливість (Trust), Організованість (Organization), Продуктивність 

(Productiveness), Відповідальність (Responsibility), Тривожність (Anxiety), 

Депресія (Depression), Емоційна нестабільність (Emotional Volatility), 

Допитливість (Intellectual Curiosity), Естетична чутливість (Aesthetic 

Sensitivity), Творча уява (Creative Imagination). В нашому дослідженні було 

використано лише шкали першого порядку.  

Розробники засвідчили високий рівень психометричних властивостей 

методики. Зокрема, надійність за внутрішньою узгодженістю для шкал 

першого порядку перебувала на рівні: «Екстраверсія» (0,88), 

«Доброзичливість» (від 0,83 до 0,85), «Сумлінність» (від 0,86 до 0,88), 

«Негативні емоції» (0,90) та «Відкритість мислення» (від 0,84 до 0, 85). Такі 

самі високі показники були отримані під час перевірки ретестової надійності 

методики з часовим інтервалом вісім тижнів: «Екстраверсія» (r = 0,84), 

«Доброзичливість» (r = 0,76), «Сумлінність» (r = 0,83), «Негативні емоції» 

(r  = 0,81) та «Відкритість мислення» (r = 0,76). 

Для оцінювання диспозиційного оптимізму в дослідженні було 

використано «Тест диспозиційного оптимізму» (Life Orientation test – LOT), 
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який являє собою психодіагностичну методику, запропоновану 

американськими психологами М. Шейєром і Ч. Карвером у 1985 році [222]. 

На сьогодні ця методика є найпоширенішим інструментарієм для 

діагностування індивідуальних відмінностей в рівні оптимізму Аналіз 

закордонних досліджень, присвячених вивченню взаємозв’язку 

посттравматичного зростання та диспозиційного оптимізму, засвідчив, що 

практично в усіх роботах із зазначеної тематики автори використовували або 

оригінальну версію цієї методики (LOT), або її модифікацію (Life Orientation 

Test – Revised, LOT-R) [111; 132; 170; 207; 251; 273]. 

Таблиця 2.6 

Дослідження, у ході яких було використано 

Тест диспозиційного оптимізму або його модифікації 

 Автор Рік Вибірка Методика 

1 
C. Park, L.Cohen, 

 R. Murch,  
1996 

Вибіркова сукупність 

студентів 

LOT 

 (Scheier & Carver, 1985) 

2 R. Tedeschi, L. Calhoun 1996 
Вибіркова сукупність 

студентів 

LOT 

 (Scheier & Carver, 1985) 

3 
J. Bower, M. Kemeny, 

S. Taylor, J. Fahey  
1998 

Особи із синдромом 

набутого імунодифіциту 

LOT 

 (Scheier & Carver, 1985) 

4 
C. Davis, S. Nolen-

Hoeksema, J. Larson  
1998 

Особи, які втратили 

близьку людину 

LOT 

 (Scheier & Carver, 1985) 

5 
T. Zoellner, S. Rabe, 

A. Karl, A. Maercker 
2008 

Жертви дорожньо-

транспортних пригод 

LOT–R 

 (Scheier, Carver, Bridge, 

1994) 

6 
C. Knaevelsrud, 

L. Alexandra, M. Andreas 
2010 Особи із ПТСР 

LOT–R 

 (Scheier, Carver, Bridge, 

1994) 

 

З огляду на вищезазначену вживаність методики та для уніфікації 

результатів дослідження, у нашій роботі було використано російськомовний 

варіант ТДО, адаптований Т. Гордєєвою, О. Сичовою та Е. Осіним [14 .]. 

Методика складається з восьми основних тверджень – чотирьох позитивних 

та чотирьох негативних. Окрім того, опитувальник містить «чотири пункти – 

наповнювачі». 
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Для оцінювання копінг-стратегій учасників АТО було використано 

російськомовний опитувальник «Способи копінг-поведінки Р. Лазаруса» 

(Way of Coping Questionare, WCQ) в адаптації Т. Крюкової та О. Куфтяк [40 .]. 

Опитувальник «Способи копінг-поведінки Р. Лазаруса» – це методика, 

призначена для визначення способів подолання труднощів у різних видах 

діяльності. Російськомовний варіант методики містить 50 пунктів, які 

групуються у 8 шкал.  

«Конфронтація» – стратегія передбачає намагання розв’язати проблему 

шляхом нецілеспрямованої поведінкової активності; вчинення дій, 

спрямованих на зміну ситуації або на відреагування негативних емоцій у 

зв’язку з наявними труднощами 

«Дистанціювання» – стратегія передбачає намагання подолати 

негативні переживання у зв’язку із проблемою шляхом суб’єктивного 

зниження її значущості та міри емоційної долученості. 

«Самоконтроль» – стратегія передбачає намагання подолати негативні 

переживання шляхом цілеспрямованого придушення і стримування емоцій, 

мінімізації їх впливу на оцінку ситуації, високий контроль поведінки. 

«Пошук соціальної підтримки» – стратегія передбачає розв’язання 

проблем шляхом залучення зовнішніх (соціальних) ресурсів, пошук 

інформаційної, емоційної та дієвої підтримки. 

«Прийняття відповідальності» – стратегія передбачає визнання своєї 

ролі у виникненні проблеми та відповідальності за її вирішення, у низці 

випадків – із чітким компонентом самоконтролю та самозвинувачення. 

«Втеча-уникнення» – стратегія передбачає спроби подолати негативні 

переживання шляхом реагування за типом ухилення: заперечення проблеми 

та фантазування. 

«Планування розвʼязання проблеми» – стратегія передбачає спроби 

подолати проблеми шляхом цілеспрямованого аналізу ситуації та можливих 

варіантів поведінки, вироблення стратегії розвʼязання проблеми. 
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«Позитивна переоцінка» – стратегія передбачає спроби подолати 

негативні переживання шляхом позитивного переосмислення, розгляду 

ситуації як стимулу для особистого зростання. 

Для оцінювання типу суб’єктивного контролю поведінки ми 

використовували Опитувальник рівня суб’єктивного контролю Роттера 

(Rotter’s Internal-External Locus of Control Scale) [7; 218]. Цей опитувальник 

однією із перших психодіагностичних методик, спрямованих на виявлення 

локусу контролю поведінки (екстернальності-інтернальності). Методику 

запропонував у 1966 році американський психолог Дж. Роттер у межах 

концепції поведінкової психології. Під «локусом контролю» розуміють 

стійку особистісну характеристику, що відображає схильність людини 

пояснювати причини подій зовнішніми або внутрішніми факторами. 

Опитувальник містить 29 пар тверджень. Твердження кожної пари описують 

полярні варіанти ставлення до ситуації, респондент має обрати одне, яке 

співвідноситься з його станом. Шість пунктів із 29 є порожніми, тож 

максимальний підсумок по кожній шкалі може дорівнювати 23 балам. 

У контексті оцінки групи соціально-психологічних детермінантів 

посттравматичного зростання було використано Багатовимірну шкалу 

сприйняття соціальної підтримки (Multi-dimensional Scale of Perceived Social 

Support, MSPSS). Цю психодіагностичну методику розробив Д. Зімет у 1988 

році [271]. Методика включає 12 тверджень, які формують три шкали: 

«Підтримка сім’ї»; «Підтримка друзів»; «Підтримка значимих інших». Нами 

було використано російськомовну версію методики, адаптовану й 

апробовану Н. Сіротою та В. Ялтонським [69]. 

У контексті оцінювання деструктивних психологічних змін було 

використано дві методики. Для оцінювання посттравматичної симптоматики 

було застосовано Шкалу оцінки впливу травматичної події (переглянута 

версія) (Impact of Event Scale – Revised, IES-R). Ця методика спрямована на 

виявлення симптомів посттравматичного стресу та оцінювання ступеня їх 

прояву. Розробили її в 1997 році Д. Вейс та Ч. Мармер [264]. Методика 
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містить 22 пункти, що поділяються на три субшкали: вторгнення (8 пунктів), 

уникнення (8 пунктів), гіперзбудження (6 пунктів). Субшкали сформовано 

відповідно до теоретичних поглядів М. Горовіца та діагностичних критеріїв 

DSM-IV [151]. 

На сьогодні Шкала оцінки впливу травматичної події (переглянута 

версія) (IES-R) є найпоширенішою самозвітною методикою у сфері 

оцінювання посттравматичного стресу. Методику було перекладено на 

японську, іспанську, французьку, китайську та російську мови [72; 101; 113; 

268]. У нашому дослідженні використовувалась україномовна адаптація 

методики (Додаток Ж), яка продемонструвала прийнятні психометричні 

показники у вітчизняних дослідженнях [11; 84].  

Для оцінювання депресивної симптоматики ми використовували 

україномовну версію методики – Шкала депресії центру епідеміологічних 

досліджень (Center for Epidemiological Studies – Depression Scale, CES-D), яку 

в 1977 році запропонував Л. Редлоф [123; 216]. Методика надзвичайно проста 

у використанні і є однією з найпоширеніших методик для експрес-

діагностики депресивної симптоматики. У соціокультурних умовах 

українського суспільства методика була адаптована В. Осьодло і 

Д. Зубовським [57]. (Додаток Е) 

Шкала містить 20 тверджень із варіацією варіантів відповіді від 0 до 3 

(0 – «Рідко або жодного разу (менш ніж 1 день)»; 1 – «Іноді або випадково (1-

2 дні)»; 2 – «Іноді буває або час від часу (3-4 дні)»; 3 – «Майже постійно (5-7 

днів)». При цьому інформація, яку повідомляє досліджуваний, обов’язково 

має стосуватися періоду минулого тижня. Для протидії установці 

респондента не замислюючись надавати виключно позитивні (негативні) 

відповіді, твердження № 4, 8, 12 та 16 сформовано у зворотній формі. 

Отримані «сирі бали» можуть розміщуватися в діапазоні від 0 до 60 [216]. 

Під час розроблення шкали відбирали твердження, які охоплювали б 

основні симптоми синдрому депресії, встановлені на підставі факторного 

аналізу, та які активно використовувались в інших методиках діагностики 
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депресивної симптоматики. Повідомлені показники надійності за 

внутрішньою узгодженістю оригінальної версії опитувальника, отримані під 

час розроблення, варіювали на різних вибірках: коефіцієнт α-Кронбаха – від 

0,85 (для звичайної вибірки) до 0,90 (для клінічної вибірки); коефіцієнт 

Спірмена – Брауна – від 0,86 (для звичайної вибірки) до 0,92 (для клінічної 

вибірки). Встановлені показники ретестової надійності для різних часових 

інтервалів становили: 2 тижні (r = 0,51), 4 тижні (r = 0,67), 6 тижнів (r = 0,59), 

8 тижнів (r = 0,59) [216].  

Окрім вищезазначених психодіагностичних методик, для оцінювання 

впливу фактора соціальної бажаності на отримані самозвітні емпіричні 

результати було використано «Шкалу соціальної бажаності Кроуна –

 Марлоу» (Crowne-Marlowe Social Desirability Scale, CM SDS). Ця шкала 

являє собою психодіагностичну методику, розроблену в 1960 році 

Д. Кроуном і Д. Марлоу для діагностування мотивації схвалення [128]. 

Оригінальний варіант методики охоплює 33 твердження (18 соціально 

схвалюваних і 15 соціально несхвалюваних моделей поведінки), з кожним із 

яких досліджуваний має висловити свою згоду або незгоду. Кожна відповідь, 

яка збігається з «ключем», оцінюється в 1 бал. Підсумковий показник 

мотивації схвалення отримують шляхом сумування всіх балів. Цей показник 

характеризує мотиваційну структуру суб’єкта, зокрема ступінь його 

залежності від схвальних оцінок з боку інших осіб, його чутливість до 

міжособистісних впливів.  

Наявні на сьогодні дані свідчать про високу валідність та надійність 

зазначеної методики. Крім того, шкалу часто використовують в емпіричних 

дослідженнях посттравматичного зростання [219; 253; 266]. У 

дисертаційному дослідженні було використано російськомовний скорочений 

варіант методики, стандартизований Ю. Ханіним на вибірковій сукупності 

понад 800 осіб, із подальшою перевіркою валідності та надійності [83]. 
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2.6. Основні підходи до оцінювання посттравматичного зростання  

 

Попри зростання кількості наукових досліджень стосовно вивчення 

посттравматичного зростання, питання щодо оцінки та вимірювання цього 

феномену залишається одним із найбільш дискусійних. Упродовж довгого 

часу психологами не було вироблено єдиного методичного підходу до 

оцінювання та вимірювання посттравматичного зростання. Таку ситуацію 

можна пояснити тривалим періодом наукового становлення конструкта 

посттравматичного зростання, його відносною розмитістю та відсутністю 

чіткої теоретичної концептуалізації. 

На сьогодні науковці виділяють два підходи до оцінювання та 

вимірювання посттравматичного зростання – якісний та кількісний. Обидва 

підходи активно використовують у наукових дослідженнях, проте вони 

мають свої сильні й слабкі сторони, що слід обов’язково ураховувати під час 

планування та проведення дослідження. 

Першим із вищезазначених підходів для оцінювання 

посттравматичного зростання було застосовано якісний підхід. Тривалий час 

він був панівним та слугував основою для значної кількості засадничих 

досліджень із цієї проблематики. Якісний підхід представлений насамперед 

такими методиками як: письмове есе, техніка життєвої історії, експресивне 

письмо, наративні техніки [86]. До нього також відносять методичний 

інструментарій у вигляді індивідуальних формалізованих та 

неформалізованих інтерв’ю, окремих відкритих запитань та запитань із 

наведенням прикладу або загальні чи дуже короткі запитання, що стосуються 

сприйняття позитивних результатів. 

Особливого поширення серед вищезазначених методик якісного 

підходу набуло структуроване інтерв’ю. Як правило, у такому інтерв’ю 

використовують відкритий формат запитань: «Чи відчули ви якісь позитивні 

зміни в результаті … ?» і дуже часто позитивні та негативні зміни оцінюють 

одночасно [132].  
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Перші наукові дослідження в галузі позитивних наслідків 

травматичного стресу опиралися саме на якісні дані, що дало змогу 

сформувати уявлення про різноманіття проявів посттравматичного 

зростання, як-то зміни у самосприйнятті, підвищення цінності життя, 

покращення міжособистісних стосунків, світоглядні трансформації тощо. Це 

одна із суттєвих переваг якісних методик над кількісними, адже 

психодіагностичні опитувальники не здатні охопити всі сфери 

посттравматичного зростання, до того ж досліджувані не обмежені 

визначеним набором шкал, а повідомляють про існуючий та значущий для 

них досвід [86]. Утім, якісні методи мають низку недоліків, пов’язаних не 

лише зі значними витратами часу та складністю охопити велику вибірку, а й 

певною упередженістю у формулюванні запитань інтерв’ю. Крім того, деякі 

методики, наприклад наративні техніки, допомагають глибше зрозуміти 

досвід особистісного зростання, проте не забезпечують загальновизнаного 

способу порівняння отриманих індивідуальних даних [86].  

Слід зауважити, що в останні роки науковці дедалі менше 

використовують якісний підхід у дослідженнях посттравматичного 

зростання. Усе частіше вони апелюють до стандартизованих і валідизованих 

методик кількісного підходу. Значною мірою така ситуація пояснюється 

прагненням уніфікувати отримані дані різних досліджень, різних 

травматичних ситуацій та різних категорій досліджуваних.  

Дослідження посттравматичного зростання в межах кількісного підходу 

почали з’являтися в першій половині 90-х років минулого століття [59; 114; 

162]. Застосування цього підходу має низку суттєвих переваг, які слід 

обов’язково враховувати у процесі планування дослідження: 1) можливість 

дослідження чисельних вибірок різних груп населення; 2) уніфікація 

наукових уявлень про конструкт посттравматичного зростання серед 

дослідників із різних країн; 3) можливість кількісного вимірювання прояву 

посттравматичного зростання та оцінювання його за заздалегідь визначеними 

сферами; 4) швидкість отримання значного масиву даних; 5) валідизація 
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методик на значній кількості вибірок досліджуваних та встановлені 

нормативні дані для них [86]. 

На сьогодні в межах кількісного підходу опубліковано сім 

психодіагностичних методик [162; 164; 207; 251]. Більшість із них є 

авторськими розробками, які не дістали широкого поширення поза межами 

досліджень конкретного науковця. Системний аналіз сучасної наукової 

літератури з тематики посттравматичного зростання засвідчує, що 

найчастіше закордонні науковці застосовують Опитувальник змін у поглядах 

(ОЗУП) та Опитувальник посттравматичного зростання (ОПТЗ) [162; 251]. 

 

2.6.1. Опитувальник змін у поглядах 
 

«Опитувальник змін у поглядах» (Changes in Outlook Questionnaire, 

CiOQ) – методика, яка була розроблена в 1993 році групою британських 

учених на чолі із С. Джозефом [162]. Вона містить 26 тверджень, 

призначених для оцінювання позитивних і негативних реакцій респондентів 

на травматичні життєві події (Додаток Г). Методику розроблено в межах 

дослідницького проекту Інституту психіатрії Лондонського королівського 

коледжу з вивчення психологічних наслідків переживання катастроф: 

кораблетрощі судна «Вісник свободи підприємництва» (6 жовтня 1987 р.) та 

кораблетрощі судна «Юпітер» (21 жовтня 1988 р.). 

Розроблення опитувальника відбувалося за двома етапами. 

Першочерговий перелік тверджень методики був згенерований із пояснень та 

коментарів жертв кораблетрощі судна «Вісник свободи підприємництва». 

Респондентів просили відповісти на запитання: «Чи змінилися ваші погляди 

на життя за час, що минув після катастрофи? Якщо так, то як вони змінилися 

– на краще чи на гірше? Крім того, жертв кораблетрощі просили дати 

відповідь на відкрите запитання про характер їхніх змін та розлого пояснити, 

в чому саме вони проявилися. На підставі якісного аналізу відповідей 

респондентів було сформовано 40 першочергових тверджень методики [162].  
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На другому етапі розроблення кожне із 40 першочергових тверджень 

оцінювали п’ять експертів-психологів, яким належало віднести їх до однієї із 

трьох категорій: твердження, які відображають позитивні зміни; твердження, 

які відображають негативні зміни; твердження, які можуть бути розтлумачені 

двома способами. За результатами цього оцінювання були відібрані лише ті 

твердження, які всі п’ять експертів оцінили як позитивні чи негативні, і вони 

увійшли до остаточного варіанта методики. Твердження, які містили 

можливість подвійного тлумачення, були виключені із дослідження [162].  

Кінцевий варіант методики налічує 26 тверджень, що розподіляються 

за двома шкалами: 15 тверджень формують шкалу негативних змін, 11 – 

шкалу позитивних змін. До шкали негативних змін (Changes in Outlook 

Negative, CiON) належать твердження № 1, 2, 3, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 25 і 26. До шкали позитивних змін (Changes in Outlook Positive, CiOP) 

зараховують твердження № 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 23 і 24.  

Респондентові пропонують прочитати кожне твердження та оцінити, чи 

згодний він з ним за шестибальною шкалою (від 1 – «Абсолютно незгоден» 

до 6 – «Повністю згоден»). Діапазон можливих балів для шкали негативних 

змін коливається від 15 до 90, для шкали позитивних змін – від 11 до 66.  

На сьогодні методику активно використовується в різноманітних 

дослідженнях із широкою варіацією груп респондентів: свідки трагедії 11 

вересня 2001 року в Нью-Йорку (P. Linley, S. Joseph, R. Cooper), жертви 

кораблетрощі (S. Joseph, R. Williams, W. Yule), діти – жертви землетрусу 

(Y. Zang, N. Hunt, T. Cox), студенти коледжів (S. Joseph, P. Linley, M. Shevlin; 

J. Durkin, S. Joseph), медсестри (S. Joseph, P. Linley, M. Shevlin), 

психотерапевти (P. Linley, S. Joseph, K. Loumidis), співробітники бюро 

ритуальних послуг (P. Linley, S. Joseph), співробітники аварійно-рятувальних 

служб (S. Joseph, P. Linley, M. Shevlin), антарктичні експедитори (C. Moult, 

K.  Norris, D. Paton, J. Ayton) [134; 162; 164; 178; 180; 181; 198; 270]. Середні 

значення, отримані в цих вибіркових сукупностях, наведені у таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Середні значення, отримані за методикою ОЗУП 

№ Автори дослідження Рік  Група досліджуваних 

 Середнє 

значення 

CiON  

Mean (SD) 

Середнє 

значення 

CiOP 

 Mean (SD) 

1. 
S. Joseph, 

R. Williams, W. Yule 
1993 Жертви корабелетрощі 

33,52 

(13,59) 

46,97 

(9,12) 

2. 
Y. Zang, N. Hunt,  

T. Cox 
2002 Діти – жертви землетрусу 

34,13 

(12,25) 

37,31 

(9,94) 

3. 
P. Linley, S. Joseph,  

S. Harris, C. Meyed 
2003 

Свідки трагедії 

11 вересня 

23,97 

(7,97) 

28,09  

(10,29) 

4. 
P. Linley, S. Joseph, 

K. Loumidis 
2005 

Терапевти, що працюють 

із психотравмою 

23,31  

(7,24) 

44,77  

(8,30) 

5. 
S. Joseph, P. Linley, 

L. Andrews 
2005 

Дорослі особи, що 

пережили різні 

травматичні події 

32,75  

(12,02) 

45,34 

(8,56) 

6. 
S. Joseph, P. Linley, 

L. Andrews 
2005 

Студенти британських 

коледжів 

30,54 

(10,81) 

39,80 

(10, 02) 

7. 
S. Joseph, P. Linley, 

L. Andrews 
2005 Медсестри 

26,80 

(10,78) 

41,52 

(10, 63) 

8. P. Linley, S. Joseph 2005 
Співробітники бюро 

ритуальних послуг 

26,62 

 (8,60) 

47,73 

 (8,60) 

9. 
S. Joseph, P. Linley,  

M. Shevlin 
2006 

Співробітники аварійно-

рятувальних служб 

24,68  

(8,29) 

45,55  

(10,49) 

10. P. Linley, S. Joseph 2011 

Вибірка 

середньостатистичних 

жителів Великої Британії 

36,90 

(12,42) 

43,70 

(8,62) 

 

Окрім англомовної версії, існує адаптація методики на іспанську 

(E. Val, P. Linley) та китайську (Y. Zang, N. Hunt, T. Cox) мови [261; 270].  

Надійність методики. В оригінальному дослідженні зі створення 

методики і в наступних емпіричних дослідженнях як основний 

психометричний критерій перевірки надійності науковці використовували 

значення коефіцієнта α-Кронбаха. За даними різних авторів, це значення 

надійності варіювало від 0,79 (P. Linley, S. Joseph, K. Loumidis) до 0,89 

(P. Linley, S. Joseph, R. Cooper, S. Harris, C. Meyed) для шкали позитивних 

змін; та від 0,76 (E. Val, P. Linley) до 0,90 (S. Joseph, R. Williams, W. Yule) – 

для шкали негативних змін [162; 164; 178; 261].  

У науковій літературі існують дослідження, що підтверджують 

достатній рівень ретестової надійності методики. Зокрема, А. Лінлі та 
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С. Джозеф у вибірці британських рятувальників встановили ретестову 

надійність на рівні r = 0,58 (p < 0,001). Цей показник був ідентичний як для 

шкали негативних, так і для шкали позитивних змін (часовий діапазон 6 

місяців) [181]. 

Валідність методики. Починаючи з 1993 року в науковій літературі 

зʼявилася низка досліджень із перевірки конвергентної та дискримінаційної 

валідності ОЗУП. Так, у межах перевірки конвергентної валідності було 

повідомлено про доволі високий рівень взаємозв’язку між ОЗУП та іншим 

психодіагностичним інструментарієм, створеним для оцінювання позитивних 

психологічних змін. Зокрема, А. Лінлі та С. Джозеф встановили статистично 

значущу кореляцію балів методики і Шкали сприйняття переваг (Perceived 

Benefit Scales): для шкали позитивних змін кореляція перебувала на рівні від 

r = 0,42 до r = 0,63 (на різних вибірках); для шкали негативних змін – на рівні 

від r = 0,48 до r =  0,65 [164]. Дещо вищий рівень кореляції встановлено між 

балами шкали позитивних змін ОЗУП та загальним балом Шкали пов’язаного 

зі стресом зростання (Stress-Related Growth Scale): від r = 0,52 до r = 0,66. 

Майже ідентичні показники було встановлено у взаємозв’язку балів шкали 

позитивних змін ОЗУП та загального бала «Шкали процвітання» (Thriving 

Scale): від r = 0,51 до r = 0,66 (студенти) [164]. 

Існує значна кількість емпіричних досліджень, у ході яких було 

продемонстровано позитивний кореляційний зв’язок між балами шкали 

позитивних змін ОЗУП та загальним балом «Опитувальника 

посттравматичного зростання». Зокрема, у більшості випадків цей рівень 

кореляції перебував у діапазоні від r = 0,49 до r = 0,76 [164].  

 

2.6.2. Опитувальник посттравматичного зростання  

 

Опитувальник посттравматичного зростання (Posttraumatic Growth 

Inventory) – одна з перших психометричних методик для кількісного 

оцінювання посттравматичного зростання, розроблена у 1996 році Р. Тадеші 
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та Л. Колхауном [251]. Вона містить 21 твердження, призначені для 

оцінювання позитивних психологічних змін (Додаток Д).  

В основу методики покладено набір тверджень (21 твердження), 

створений Р. Тадеші та Л. Колхауном унаслідок проведення системних 

клінічних спостережень та ретельного опрацювання наукової літератури з 

тематики позитивних посттравматичних змін особистості. За базовим 

теоретичним припущенням розробників, усі виділені твердження мають 

рівномірно розподілятися за трьома основними сферами позитивних змін: 

1)  зміни в «Я» (наприклад, «У мене виникли нові інтереси»); 2) зміни сенсу 

стосунків з іншими (наприклад, «Я визнаю потребу в інших»); 3) зміни у 

філософії життя (наприклад, «Мої пріоритети стосовно того, що є важливим 

у житті змінилися») [251]. 

На сьогодні методика ОПТЗ – найпоширеніший психодіагностичний 

інструментарій для оцінювання посттравматичного зростання. Аналіз 

наукової літератури засвідчує, що ця методика була використана у 

дослідженнях практично всіх можливих категорій респондентів. 

Починаючи з 1996 року методику було адаптовано для використання в 

різних мовних та культурних середовищах, зокрема, в Німеччині 

(A. Maercker, R. Langner) [182], Федерації Боснії і Герцеговини (S. Powell, 

R. Rosner, W. Butollo) [214], Ізраїлі (R. Lev-Wiesel, M. Amir) [176], Китаї (S. 

Ho, C. Chan, R. Ho) [152.], Австралії (G. Bates, S.Trajstman, C. Jackson) [104 .], 

Великій Британії (A. Sheikh, S. Marotta) [234], Данії (T. Jaarsma, G. Pool, R. 

Sanderman, A. Ranchor) [154], Японії (K. Taku, L. Calhoun, R.Tedeschi, V. Gil-

Rivas, R. Kilmer, A. Cann) [245], Португалії (C. Resende, S. Sendas, А. Maia) 

[217.], Кореї (S. Song) [241]. 

Факторна структура методики. Факторизацію тверджень методики в 

оригінальному дослідженні було проведено на вибірці студентів факультету 

психології одного з університетів США (199 чоловіків та 405 жінок). До 

вибірки увійшли особи, які за останні пʼять років зазнали значних негативних 

потрясінь: втрату близької особи (36%); серйозну фізичну травму (16%); 
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розлучення батьків (8%); розрив стосунків (7%); кримінальне переслідування 

(5%); академічні проблеми (4%); небажану вагітність (2%) [251].  

На підставі результатів експлораторного факторного аналізу було 

виділено п’ять придатних для інтерпретації факторів методики: 

взаємовідносини з іншими; нові можливості; особистісна сила; зміни в сфері 

духовності і ставлення до життя. Вказана факторна структура пояснювала 

62% від загальної дисперсії [251]. Повторна факторизація підтвердила 

стійкість виділених факторів.  

Надійність методики. Як в оригінальному дослідженні зі створення 

методики, так і в наступних емпіричних дослідженнях як основний 

психометричний критерій перевірки надійності використовували значення 

коефіцієнта α-Кронбаха. Так, Р. Тадеші та Л. Колхаун повідомили про рівень 

внутрішньої надійності методики α = 0,90. Видалення окремих пунктів не 

призводило до зменшення показника надійності нижче α = 0,89 [251]. 

Виділені п’ять окремих факторів також продемонстрували й істотну 

внутрішню узгодженість: нові можливості (α = 0,84); взаємовідносини з 

іншими (α = 0,85); особистісна сила (α = 0,72); зміни в сфері духовності (α = 

0,85); ставлення до життя (α = 0,67). Окрім того, всі кореляції пунктів із 

загальним значенням шкали залишалися в помірному діапазоні (від r = 0,35 

до r = 0,63) [251]. 

Також методика продемонструвала й гарні психометричні показники 

внутрішньої надійності в різноманітних дослідженнях учасників бойових дій. 

Зокрема, значення коефіцієнта α-Кронбаха в цих дослідженнях коливалося 

від 0,86 до 0,94 [105; 131; 185; 239]. 

Перевірку ретестової надійності опитувальника в оригінальному 

дослідженні було проведено на вибірці студентів із часовим інтервалом два 

місяці. Ретестова надійність для методики перебувала на рівні r = 0,71; для 

більшості факторів варіювала від r = 0,65 до r = 0,74. Виняток становили такі 

фактори, як особистісна сила (r = 0,37) та ставлення до життя (r = 0,47) [252]. 
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2.7. Адаптація психодіагностичних методик для оцінювання 

посттравматичного зростання учасників АТО 

 

З огляду на цілі дисертаційного дослідження та відсутність надійного й 

валідного україномовного інструментарію для оцінювання 

посттравматичного зростання особистості, у нашому дослідженні було 

здійснено адаптацію двох закордонних методик: «Опитувальник 

посттравматичного зростання» та «Опитувальник змін у поглядах».   

Для цього було поведено низку заходів адаптації. Ці заходи мали за 

мету забезпечити адекватність використання методик у нових умовах. Вони 

базувалися на алгоритмі етапності адаптації, запропонованому 

Л. Бурлачуком. Алгоритм передбачав таку послідовність дій: 

1) підготовка попереднього варіанта перекладу з оригіналу на 

українську мову; 

2) експертна змістовна та статистична оцінка попереднього перекладу із 

залученням лінгвістів та професійних психологів, які володіють мовою 

оригіналу; 

3) психометричний аналіз перекладеної методики, що включає: а) аналіз 

внутрішньої узгодженості тверджень; б) аналіз стійкості до ретесту; 

3)  перевірка кореляції з релевантними критеріями  

4) стандартизація методики, збір відповідних норм на відповідних 

вітчизняних вибірках [9; 10]. 

Емпіричні результати адаптації та апробації методик «Опитувальник 

змін у поглядах» та «Опитувальник посттравматичного зростання» подано в 

Додатку Б і Додатку В. 

За підсумками виконання адаптації україномовна методика ОПТЗ 

продемонструвала ретестову надійність (ретестовий інтервал 3 тижні) на 

рівні: r = 0,77 (n = 30; p < 0,001). Коефіцієнт кореляції для трьох факторів 

варіювався від r = 0,69 до r = 0,79 (n = 30; p < 0,001): Фактор № 1 (r = 0,75; 

p  <  0,001); Фактор № 2 (r = 0,79; p < 0,001); Фактор № 3 (r = 0,69; p < 0,001)  
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Надійність за внутрішньою узгодженістю перебувала на рівні: 

коефіцієнт α-Кронбаха – 0,91; коефіцієнт Спірмена – Брауна – 0,88; 

коефіцієнт Гуттмана – 0,88 [25]. Перевірка зміни загального коефіцієнта α -

Кронбаха при видаленні певного твердження (запитання) засвідчила, що всі 

запитання україномовної версії методики демонструють відносно однакову 

ефективність. Видалення будь-якого із запитань (тверджень) не призвело б до 

суттєвого підвищення загального рівня коефіцієнта α-Кронбаха [25]. 

Кореляція всіх пунктів україномовної методики ОПТЗ із загальним 

показником методики жодного разу не опустилася нижче рівня r = 0,42.  

Психометрична перевірка факторної структури розподілу запитань 

україномовної версії ОПТЗ дала змогу встановити трифакторну структуру, 

що пояснювала 52,7% дисперсії відповідей досліджуваних: на Фактор № 1 

припадало 23,6% дисперсії; на Фактор № 2 – 18,7%; на Фактор № 3 – 10,3%. 

Цей відсоток пояснення дисперсії відповідей цілком узгоджується з даними, 

повідомленими в низці закордонних досліджень. Для Фактора № 1 було 

встановлено коефіцієнт α-Кронбаха 0,89, середній рівень кореляції – «пункт –

загальне» – r = 0,62 (діапазон від 0,52 до 0,73). Для Фактора № 2 – коефіцієнт 

α-Кронбаха 0,82, середній рівень кореляції r = 0,55 (діапазон від 0,41 до 0,66). 

Для Фактора № 3 – коефіцієнт α-Кронбаха 0,72, середній рівень кореляції r = 

0,50 (діапазон від 0,41 до 0,61) [24].  

Слід зазначити, що при трифакторному рішенні, отриманому в нашому 

дослідженні, спостерігалися суттєві, але не надмірні кореляції між 

утвореними факторами. Кожна інтеркореляція була статистично значуща 

(p  <  0,001) і перебувала в діапазоні від r = 0,56 до r = 0,60 

Результати аналізу валідності україномовної версії ОПТЗ дали змогу 

констатувати прийнятні психометричні показники. Зокрема, під час 

дослідження конвергентної валідності було отримано високий рівень 

кореляції між загальними балами ОПТЗ і методики «Опитувальник змін у 

поглядах» (позитивна шкала): r = 0,56 (p < 0,001); методики «Тест 

диспозиційного оптимізму» (r = 0,25; p < 0,001), а також із підсумовим балом 
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субшкали позитивних очікувань методики «Тест диспозиційного оптимізму» 

(r = 0,27; p < 0,001) [24; 25; 52]. 

Під час дослідження дискримінантної валідності було отримано 

слабкий, однак статистично значущий негативний кореляційний зв’язок між 

загальним балом ОПТЗ і сумарним балом методики «Опитувальник змін у 

поглядах» (негативна шкала) – r = –0,19 (p < 0,025) і субшкали негативних 

очікувань «Тесту диспозиційного оптимізму» r = –0,15 (p < 0,029). 

За результатами проведеної адаптації україномовна методика 

«Опитувальник змін у поглядах» продемонструвала ретестову надійність 

(ретестовий інтервал 3 тижні) на рівні: для шкали негативних змін r = 0,69 (n 

= 30, p < 0,001); для шкали позитивних змін – r = 0,71 (n = 30, p < 0,001).  

Перевірка надійності за внутрішньою узгодженістю 

продемонструвала прийнятні психометричні показники. Зокрема, для шкали 

негативних змін коефіцієнт α-Кронбаха становив 0,84; коефіцієнт Спірмена –

Брауна 0,77; коефіцієнт Гуттмана 0,77. У свою чергу, для шкали позитивних 

змін коефіцієнт α-Кронбаха становив 0,79; коефіцієнт Спірмена – Брауна – 

0,71; коефіцієнт Гуттмана – 0,71 [30]. 

Результати перевірки зміни загального коефіцієнта α-Кронбаха при 

видаленні певного твердження засвідчили, що всі твердження опитувальника 

демонструють відносно однакову ефективність. Видалення будь-якого із 

тверджень не призвело б до істотного підвищення загального рівня 

коефіцієнта α-Кронбаха [30].  

Під час дослідження конвергентної валідності шкали позитивних змін 

ОЗУП отримано високий рівень кореляції із загальним балом методики 

«Опитувальник посттравматичного зростання» r = 0,56 (p < 0,001); методики 

«Тест диспозиційного оптимізму» r = 0,25 (p < 0,001), а також із підсумковим 

балом субшкали позитивних очікувань цього ж тесту r = 0,18 (p < 0,038). 

За результатами перевірки конвергентної валідності шкали негативних 

змін отримано високий рівень кореляції із загальним балом методики 

«Шкала впливу травматичних подій» (r = 0,50; p < 0,001), методики «Шкала 
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депресії центру епідеміологічних досліджень» (r = 0,66; p < 0,001) і 

підсумковим балом шкали негативних очікувань «Тесту диспозиційного 

оптимізму» (r = 0,48; p < 0,001). 

За результатами перевірки дискримінантної валідності шкали 

негативних змін ОЗУП було отримано сильний, статистично значущий, 

негативний кореляційний взаємозв’язок між підсумковим балом шкали та 

сумарним балом методики «Тест диспозиційного оптимізму» (r = –0,53; 

p  <  0,001) та шкалою позитивних очікувань «Тесту диспозиційного 

оптимізму» (r = –0,33; p < 0,001).  

За результатами перевірки дискримінантної валідності шкали 

позитивних змін ОЗУП було отримано статистично значущий негативний 

кореляційний взаємозв’язок між підсумковим балом шкали та сумарним 

балом «Шкали депресії центру епідеміологічних досліджень» (r = –0,19; p < 

0,016) та шкалою негативних очікувань «Тесту диспозиційного оптимізму» (r 

= –0,21; p < 0,015). 

 

Висновки до другого розділу 
 

1. Для реалізації мети дисертаційного дослідження та вирішення 

визначених емпіричних завдань було здійснено поетапне збирання та аналіз 

емпіричних даних. Цей процес містив три основні етапи, які поділялися на 

структурні блоки. Кожен етап та його структурні блоки відповідали за 

вирішення конкретного завдання і визначали підґрунтя для подальшого 

емпіричного аналізу. Формування вибірки здійснювалося за допомогою двох 

підходів: а) інтернет-опитування; б) традиційного опитування з 

використанням паперових бланків. Комбінація цих підходів зумовлена 

намаганням досягти максимальної репрезентативності вибіркової сукупності 

учасників АТО і, як наслідок, достовірності емпіричних результатів. Кінцева 

вибірка дисертаційного дослідження охоплювала 297 військовослужбовців – 

учасників АТО у віковому діапазоні від 19 до 54 років (M = 33,67, SD = 7,12). 
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2. За результатами проведеного аналізу емпіричних досліджень із 

тематики посттравматичного зростання було сформовано теоретичну 

структуру можливих детермінантів особистісного зростання учасників АТО. 

Це дало змогу вибудувати логічну концепцію підбору основних методів 

дослідження, психодіагностичного інструментарію та статистичного аналізу 

емпіричних даних. Було виділено три групи детермінантів особистісного 

зростання: 1) ситуаційно-демографічні детермінанти (вік, соціальний статус, 

інтенсивність травматичної події); 2) індивідуально-психологічні (основні 

характеристики особистості, диспозиційний оптимізм, копінг-стратегії, локус 

контролю); 3) соціально-психологічні (соціальна підтримка). 

Відповідно до зазначених груп детермінантів було сформовано перелік 

психодіагностичних методик, використаних у дисертаційному дослідженні.  

3. З огляду на відсутність надійного та валідного україномовного 

інструментарію для оцінювання посттравматичного зростання особистості, у 

дослідженні було адаптовано дві закордонні психодіагностичні методики: 

«Опитувальник посттравматичного зростання» і «Опитувальник змін у 

поглядах». Було втілено комплекс заходів адаптації із метою забезпечення 

адекватності застосування методик у нових соціокультурних умовах. 

Встановлені психометричні показники україномовних версій зазначених 

методик засвідчили їх високий рівень надійності та валідності.  

У цьому розділі використано літературні джерела, що знаходяться у 

списку використаних джерел під номерами: [4; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 19; 24; 

25; 30; 40; 52; 53; 57; 59; 69; 72; 83; 84; 86; 94; 95; 101; 104; 105; 106; 110; 111; 

113; 114; 115; 123; 128; 129; 131; 132; 134; 139; 148; 151; 152; 154; 160; 161; 

162; 164; 167; 168; 170; 171; 172; 173; 176; 178; 180; 181; 182; 185; 187; 188; 

192; 193; 198; 200; 207; 211; 214; 216; 217; 218; 219; 221; 222; 223; 224; 228; 

231; 234; 237; 238; 239; 240; 241; 245; 251; 254; 256; 258; 259; 260; 261; 264; 

266; 267; 268; 270; 271; 272; 273]. 



124 
 

РОЗДІЛ 3 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ УЧАСНИКІВ АТО 

У ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ ПЕРІОД 

 

3.1.  Вивчення проявів особистісного зростання учасників АТО 

у посттравматичний період 

З огляду на друге завдання дисертаційного дослідження, було 

емпірично досліджено прояви та структуру особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період. Для цього проаналізовано 

емпіричні дані, отримані на основній вибірковій сукупності дисертаційного 

дослідження (297 військовослужбовців). 

Слід звернути увагу на те, що відповідно до аналізу наукової 

літератури, поданого у параграфі 1.2., ми розглядали феномен 

посттравматичного зростання особистості як багатовимірний конструкт. 

Такий підхід узгоджується з функціонально-описовою моделлю 

посттравматичного зростання Р. Тедескі та Л. Калхоуна, яка стала основним 

теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження. Крім того, за 

результатати масштабного методологічного дослідження посттравматичного 

зростання, яке провели у 2004 році К. Беліззі та Т. Бланк, встановлено 

емпіричні докази того, що різні сфери посттравматичного зростання мають 

унікальні патерни психологічних предикторів [107]. При цьому вони можуть 

значно відрізнятися від психологічних предикторів композитного показника 

прояву посттравматичного зростання. К. Беліззі та Т. Бланк припустили, що 

незважаючи на те, що оцінювання посттравматичного зростання як 

загального, недискретного, теоретичного конструкта в певних випадках 

корисне для теоретичних досліджень, однак багаторівневий підхід забезпечує 

додаткове оцінювання всіх варіацій зростання. Останнє є особливо корисним 

для формування практичних моделей психотерапевтичної допомоги [107]. 
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З огляду на вищезазначене, для оцінювання особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період нами було застосовано 

комплексний підхід, який передбачав проведення якісного та кількісного 

аналізу емпіричних даних. Ця комбінація дала змогу досягти максимальної 

об’єктивності в оцінюванні особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період та врахувати всю широту його проявів.  

Кількісно рівень прояву особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період оцінювали за допомогою методик «Опитувальник 

посттравматичного зростання» та «Опитувальник змін у поглядах». 

Встановлені психометричні властивості цих методик на цільовій вибірці 

дисертаційного дослідження дають змогу розглядати їх як ефективний 

психодіагностичний інструментарій для оцінювання особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період (Додаток Б, Додаток В). 

Таблиця 3.1. 

Середні значення і стандартні відхилення посттравматичного 

зростання військовослужбовців – учасників АТО 

№ 
Психодіагностична 

методика 

Середнє 

значення 

(М) 

Стандартне 

відхилення 

(SD) 

Максимальне 

значення 

Мінімальне 

значення 

1. 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

M = 61,6 SD = 17, 88 1 99 

2. 

Опитувальник змін у 

поглядах        

(позитивні зміни) 

М = 42,09 SD = 7,62 20 59 

 

Насамперед було проаналізовано дані, отримані за допомогою 

методики «Опитувальник посттравматичного зростання». Середнє значення 

загального бала методики для вибіркової сукупності учасників АТО 

перебувало на рівні M = 61,6; стандартне відхилення SD = 17, 88 (табл. 3.1).  

Аналіз відсоткового співвідношення даних продемонстрував, що у 

випадку розділення всього діапазону можливих значень ОПТЗ (від 0 до 105) 

на три рівні діапазони (від 0 до 35; від 36 до 75; від 76 до 105) лише 9,5% 
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усієї вибіркової сукупності учасників АТО повідомили про низький рівень 

прояву посттравматичного зростання (≤35), у більш ніж 70% досліджуваних 

встановлено помірний рівень посттравматичного зростання і у 20% учасників 

простежується значний рівень прояву цього феномену (рис.  3.1). Отже, 

переважна більшість респондентів відзначила у своїй особистості певні 

позитивні психологічні зміни в результаті досвіду участі у збройному 

конфлікті на сході України.  

 
 

Рис. 3.1. Співвідношення даних прояву особистісного зростання учасників 

АТО у посттравматичний період  
 

Ці результати узгоджуються з нещодавно опублікованими (2015 рік) 

даними міжвідомчої дослідницької групи військових психологів під 

керівництвом Дж. Цая. Зокрема, результати дослідження продемонстрували, 

що 50,1% опитаних ветеранів США повідомили про ознаки 

посттравматичного зростання. Найбільші прояви зростання спостерігались у 

сфері збільшення сили особистості та цінування життя [258]. 

Встановлений у дисертаційному дослідженні показник середнього 

значення загального бала ОПТЗ демонструє доволі високий рівень 

особистісного зростання учасників АТО порівняно з учасниками інших 

збройних конфліктів. Зокрема, завдяки використанню уніфікованого 

психодіагностичного інструментарію цей показник можна було легко 

порівняти з даними закордонних емпіричних досліджень.  
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Для здійснення такого порівняння було проаналізовано низку 

закордонних наукових публікацій з тематики посттравматичного зростання 

комбатантів різних збройних конфліктів. Пошук та аналіз публікацій 

здійснювався в межах електронної бібліографічної бази даних Google Scholar. 

За результатами пошуку було відібрано 14 наукових досліджень [105; 115; 

131; 138; 140; 145; 148; 173; 187; 195; 200; 203; 214]. Всі дослідження 

відповідали трьом ключовим критеріям: а) основною вибіркою дослідження 

були комбатанти певного збройного конфлікту; б) у дослідженні було 

використано повну версію методики ОПТЗ; в) у дослідженні було 

представлено інформацію про середнє значення та стандартне відхилення 

загального бала ОПТЗ (табл. 3.2). 

Як бачимо з даних таблиці 3. 2, встановлений у дисертаційному 

дослідженні показник середнього значення загального бала методики 

«Опитувальник посттравматичного зростання» (M = 62,2; SD = 17,9) 

перевищує середнє значення, отримане за цією ж методикою у більшості 

вибіркових сукупностей учасників бойових дій та комбатантів.  

Зокрема, середній рівень посттравматичного зростання учасників АТО 

істотно перевищував рівень зростання військовослужбовців США, які брали 

участь в операціях «Іракська свобода» та «Нескорена свобода». Так, дві 

незалежні дослідницькі групи під керівництвом Д. Кюрі  (J. Currier, R. 

Lisman, J. Harris, R. Tait) та С. Маротті-Волтерс (S. Marotta-Walters, J. Choi, 

M. Shaine) за підсумками своїх досліджень продемонстрували практично 

ідентичний рівень посттравматичного зростання для цих вибіркових 

сукупностей військовослужбовців: M = 47,83 (SD = 25,95) і M = 47,11 (SD = 

22,98) відповідно [131; 187]. У свою чергу, науковці з Національного центру 

телемедицини та технологій США на вибірковій сукупності із 3,537 

військовослужбовця повідомили про середнє значення посттравматичного 

зростання на рівні M = 52,04 (SD = 22,98) [173]. 

Крім того, встановлено, що середній рівень посттравматичного 

зростання учасників АТО практично у 2 рази перевищував рівень зростання 
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солдатів піхоти Королівської армії Нідерландів, які брали участь у війні в 

Іраку (М = 38,78; SD = 19,40), ветеранів збройних сил Великої Британії з 

діагнозом ПТСР (М = 32,6; SD = 3,5) та внутрішньо переміщених осіб з 

колишньої Югославії (М = 35,82; SD =18,09) [138; 200]. 

Таблиця 3. 2 

Дані закордонних досліджень стосовно рівня прояву посттравматичного 

зростання особистості комбатантів і учасників бойових дій 

№ Автори дослідження Рік  
Вибіркова сукупність 

досліджуваних 

Середнє 

значення 

Mean (SD) 

1. 
S. Powell, R. Rosner, 

W. Butollo  
2003 

Біженці та внутрішньо переміщені 

особи з колишньої Югославії 

35,82 

(18,09) 

2. 
C. Erbes, R. Eberly, T. Dikel, 

E. Johnsen  
2005 

Ветерани корейської та Другої 

світової війни  

64,45 

(23,06) 

3. 
A. Feder, S. Southwick, 

R. Goetz, Y. Wang  
2008 Ветерани в’єтнамської війни 

66,3 

(17,5) 

4. 
S. Forstmeier, P. Kuwert, 

C. Spitzer, H. Freyberger  
2009 

Діти-солдати, що брали участь у 

Другій світовій війні 

63,27 

(20,69) 

5. 
J. Lee, D. Luxton, G. Reger, 

G.Gahm 
2010 

Ветерани бойових дій в Іраку 

та Афганістані 

52,04 

(22,98) 

6. 
M. Gallaway, A. Millikan, 

M. Bell 
2011 

Ветерани США, що брали участь у 

збройних конфліктах 

41,1 

(25,8) 

7. B. Benetato  2011 
Ветерани збройних конфліктів 

з ампутованими кінцівками 

59,07 

(23,48) 

8. 
N. Bush, N. Skopp, 

R. McCann, D. Luxton 
2011 

Військовослужбовці США –

учасники бойових дій 

49,53 

(23,25) 

9. 
G. Palmer, J. Graca, 

K. Occhietti 
2012 Ветерани з діагнозом ПТСР 

39,59  

(22,39) 

10. C. McLean, S. Handa 2013 
Військово-медичний персонал 

війни в Іраку 

38,56 

(25,64) 

11. 
J. Currier, R. Lisman, 

J. Harris, R. Tait 
2013 

Ветерани операцій «Нескорена 

свобода» та «Іракська свобода» 

47,83 

(25,95) 

12. 
I. Engelhard, M. Lommen, 

M. Sijbrandij 
2014 

Військовослужбовці Нідерландів, 

що перебували в Іраку 

38,78 

(19,40) 

13. 

 

S. Marotta-Walters, J. Choi, 

M. Shaine 
2015 

Ветерани операцій «Нескорена 

свобода» та «Іракська свобода» 

47,11 

(22,98) 

14. 
D. Murphy, E. Palmer, 

R. Lock, W. Busuttil 
2016 

Ветерани збройних сил Великої 

Британії з діагнозом ПТСР 

32,6 

(3,5) 

 

Водночас встановлений у дисертаційному дослідженні рівень прояву 

посттравматичного зростання учасників АТО поступається середньому 

значенню посттравматичного зростання ветеранів корейської та Другої 

світової війни (М = 64,45; SD = 23,06), військовополонених – учасників 
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в’єтнамської війни (М = 66,3; SD = 17,5), а також дітей-солдатів, що брали 

участь у Другій світовій війні (М = 63,27; SD = 20,69) [139; 140; 145]. 

На наш погляд, встановлена варіація співвідношення рівня 

посттравматичного зростання учасників АТО й посттравматичного зростання 

ветеранів (і комбатантів) інших збройних конфліктів цілком узгоджується з 

концептуальними положеннями функціонально-описової моделі 

посттравматичного зростання Р. Тедескі та Л. Калхоуна. Ці науковці 

розглядають посттравматичне зростання як потенційний наслідок 

когнітивної спроби переоцінити початкові, дотравматичні переконання 

особистості про світ та себе. Травматичну подію вони розглядають як 

«сейсмічний» зсув початкової життєвої схеми. Чим значнішим є виклик 

основоположним уявленням та переконанням особистості, тим імовірнішою 

стає можливість посттравматичного зростання [253]. З огляду на це, логічно 

припустити, що військовополонені або ветерани таких жорстоких і 

високоінтенсивних збройних протистоянь, як Друга світова війна, корейська 

війна та війна у В’єтнамі, зазнали більш потужного порушення базових 

уявлень про світ, аніж учасники бойових дій на сході України [26, 62]. 

Разом з тим характер збройного протистояння, який спостерігається під 

час АТО, особливо на початковій фазі (враховуючи його хаотичну та 

неочікувану природу), за інтенсивністю значно перевищує локальні бойові 

зіткнення військових операцій «Нескорена свобода» та «Іракська свобода». 

За наявними аналітичними даними, ці операції відбувалися з мінімальним 

залученням піхоти та максимальним залученням авіації. Такий характер 

ведення бойових дій викликав значно менше психологічне потрясіння і, як 

наслідок, можливість вияву посттравматичного зростання особистості.  

Доволі високий рівень особистісного зростання учасників АТО 

підтверджується і середнім значенням шкали «позитивних змін» методики 

«Опитувальник змін у поглядах». Зокрема, для вибірки учасників АТО цей 

показник перебував на рівні M = 42,09 (SD = 7,62) (табл. 3.1). 
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На жаль, у закордонній науковій літературі немає емпіричних даних 

щодо використання шкали позитивних змін ОЗУП у вибіркових сукупностях 

комбатантів або учасників бойових дій, тому здійснити прямий порівняльний 

аналіз отриманих даних не вдалося. 

Для встановлення структури сфер прояву особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період було використано два підходи: 

– якісний аналіз факторних компонентів ОПТЗ, отриманих у результаті 

експлораторного факторного аналізу;  

– якісний аналіз відповідей військовослужбовців на відкрите 

запитання: «Незважаючи на всі можливі проблеми і турботи, зумовлені 

участю в АТО, чи бачите Ви будь-які можливі вигоди, здобутки або переваги 

в цьому досвіді? Якщо так, то які саме?» 

Результати експлораторного факторного аналізу та аналізу «діаграми 

осипу» (додаток Б) дали змогу виокремити три сфери (фактори) прояву 

посттравматичного зростання військовослужбовців АТО за методикою 

ОПТЗ. Кожен фактор пояснює свій відсоток дисперсії: фактор № 1 – 23,8% 

дисперсії, фактор № 2 – 16,4%, фактор № 3 – 12,6%.  

За статистичними показниками навантаження кожного твердження 

методики можна проінтерпретувати встановлену факторну структуру 

наступним чином: 

Фактор № 1 «Зміни у сприйнятті власного «Я» / нові можливості». 

Середнє значення і стандартне відхилення для цього фактора перебували на 

рівні: M = 31,54; SD = 9,6. Фактор включав твердження № 14 «Я відчуваю 

появу нових можливостей, які раніше були мені недоступними» 

(навантаження 0,80); твердження № 11 «Я можу зробити своє життя 

кращим» (навантаження 0,75); твердження № 12 «Я більшою мірою здатний 

приймати речі такими, якими вони є насправді» (навантаження 0,71); 

твердження № 7 «Я спрямував своє життя новим шляхом» (навантаження 

0,66); твердження № 17 «Я більш охоче намагаюся змінювати речі, які 

потребують змін» (навантаження 0,63); твердження № 10 «Я почав краще 
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усвідомлювати, що можу справлятися із труднощами/стресом» 

(навантаження 0,63); твердження № 3 «У мене з’явилися нові інтереси» 

(навантаження 0,60); твердження № 19 «Я з’ясував, що я сильніший, аніж 

вважав» (навантаження 0,58); твердження № 13 «Я більше ціную кожен день 

свого життя» (навантаження 0,56); твердження № 4 «Я відчув більшу 

впевненість у собі та своїх силах» (навантаження 0,55).  

Якісний аналіз тверджень дає змогу зробити висновок, що фактор № 1 

описує позитивні зміни у сфері сприйняття військовослужбовцем власного 

«Я», появу нових можливостей, збільшення сили особистості та появу 

відчуття внутрішньої цілісності.  

Слід констатувати, що зміни в самосприйнятті є доволі поширеним 

наслідком руйнування базових уявлень про світ, що цілком узгоджується із 

соціально-когнітивною теорією травми Р. Янов-Бульман [159]. Зокрема, 

значні життєві виклики, як-от збройне протистояння, здатні продукувати 

зростання відчуття того, що особа пройшла перевірк на власну силу та 

непохитність. Зваживши все, що сталося, людина здатна зрозуміти, що вона 

пережила найгірше і що тепер в її житті навряд чи виникнуть ситуації, з 

якими вона не здатна впоратись.  

Так, якісний аналіз відповідей військовослужбовців на відкрите 

запитання про позитивні зміни після участі в АТО дав змогу виокремити такі 

ідентичні за спрямуванням твердження: 1) «Став морально сильнішим»; 2) 

«Більше впевненості у своїх силах»; 3) «Набув бойового досвіду»; 4) «Це 

зробило мене сильнішим, більш стійким до стресових ситуацій»; 5) «Після 

самостійної реабілітації я став набагато більш ефективним у роботі, легко 

долаю перешкоди, які раніше мене спиняли»; 6) «Зменшив вплив слабких 

сторін свого характеру»; 7) «Війна як ініціація кожного чоловіка»; 

8)  «Виявилося, що я сміливіша, ніж думала»; 9) «Вміння працювати в 

надстресових ситуаціях і швидко приймати рішення»; 10) «У стресових 

ситуаціях можу раціонально розставити пріоритети»; 11) «Я бачу в цьому 

безцінний досвід і переконався, що не кожен може ходити в розвідку. Тобто 
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я став більш міцний духом і можу з гордістю сказати, що я захищав свою 

країну»; 12) «Ставлення до проблем змінилося: зараз критичні ситуації 

вирішую значно швидше і простіше, без паніки та стресу».  

У закордонній науковій літературі зазначається, що деякі особи після 

досвіду значних життєвих потрясінь повідомляють про появу нових 

можливостей у житті, розвиток нових інтересів та нових видів діяльності. 

Щодо учасників АТО це може характеризуватися появою чіткої соціальної та 

політичної позиції, загостренням почуття справедливості та неприйняттям 

двозначних трактувань соціальних норм. На сьогодні учасники АТО 

започаткували низку соціальних проектів та створили чимало різних 

громадських організацій [23].  

Так, аналіз відповідей військовослужбовців на відкрите запитання про 

позитивні зміни після участі в АТО дав змогу виділити такі ідентичні за 

спрямуванням твердження: 1) «Я чітко побачив мету своєї діяльності»; 2) 

«Прийняв рішення не займатися неулюбленою справою»; 3) «Зміна 

пріоритетів у житті», 4) «Жити по-новому, хочу мати свою справу»; 5) «Я 

зрозумів, чого не хочу робити. Наприклад, не хочу сидіти в офісі і працювати 

на когось. Я не виконуватиму безглузду роботу»; 6) «Зрозумів, що втрачаю 

час, що є найціннішим у житті. Не повернувся на попередню роботу. Хочу 

започаткувати соціальний бізнес». 

Фактор № 2 «Міжособистісні відносини». Середнє значення і 

стандартне відхилення для цього фактора перебували на рівні: M = 17,75; SD 

= 7,05. Фактор включав твердження № 21 «Ястав більше визнавати, що маю 

потребу в інших людях» (навантаження 0,77); твердження № 15 «У мене 

з’явилося більше співчуття до інших» (навантаження 0,74); твердження № 16 

«Я докладаю більше зусиль для налагодження та збереження відносин з 

іншими» (навантаження 0,70); твердження № 8 «Я відчуваю значну 

близькість з оточуючими» (навантаження 0,69); твердження № 20 «Я багато 

дізнався про те, якими чудовими бувають люди» (навантаження 0,62); 

твердження № 9 «Я легше виражаю свої емоції» (навантаження 0,44); 
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твердження № 6 «Я зрозумів, що можу покластися на людей у разі 

потрапляння в небезпеку» (навантаження 0,40). 

Якісний аналіз зазначених тверджень дає змогу дійти висновку, що 

фактор № 2 описує позитивні зміни у сфері міжособистісних відносин.  

Цілком зрозуміло, що у певні моменти життєві випробування здатні 

призвести до втрат та руйнування важливих міжособистісних відносин, 

однак у деяких випадках наслідки подолання травми також можуть 

продукувати значимі позитивні зміни у стосунках між людьми. Одна з таких 

змін проявляється в тому, що особа, переживши життєву кризу, починає 

цінувати наявність у її житті певних соціальних взаємовідносин. Це почуття 

яскраво ілюструють слова англійського поета Дж. Дона: «Немає людини, яка 

була б наче Острів, сама собою, кожна людина є частиною Материка, 

частиною Суходолу». У науковій літературі констатується, що особи, які 

пережили тяжкі життєві випробування, зауважують у собі здатність бачити 

справжню сутність взаємовідносин. Тобто відбувається процес перевірки й 

переформатування дотравматичних соціальних контактів: особа чітко для 

себе розуміє, хто її справжні друзі, і ті, які залишилися, стають набагато 

ближчими. Учасники АТО часто зазначають, що в результаті участі у 

збройному конфлікті зуміли переоцінити значення поняття «дружба». Багато 

хто з військовослужбовців стверджують, що дружні взаємини, які 

сформувались у них із побратимами, є найміцнішими з усіх, що існували 

колись в їхньому житті [23].  

Так, якісний аналіз відповідей військовослужбовців на відкрите 

запитання про позитивні зміни після участі в АТО дав змогу виокремити такі 

ідентичні за спрямуванням до вищевказаного твердження: 1) «Напевно, 

насамперед можна відмітити – це довіра до свого товариша, а також 

згуртованість підрозділу»; 2) «Більш об’єктивне оцінювання людей»; 

3)  «Найкращі здобутки на війні, звісно, це друзі, побратими. Таких у 

цивільному житті не знайти»; 4) «З’ясувалося, хто справді людина, а хто 

так – лише образ людини»; 5) «Відсіювання з кола спілкування тих, для кого 
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важливі інші речі»; 6) «Я почав більше цінувати сім’ю й віддавати перевагу 

сімейним цінностям»; 7) «Єдність з побратимами»; 8)  «Познайомився з 

чудовими людьми, яких у цивільному житті просто не зустрів би»; 9) «Війна 

познайомила з багатьма справжніми друзями. Відкрила очі на життя і 

показала хто є хто. Це був, мабуть, один із найяскравіших і справжніх 

періодів життя. Життя “без масок“». 

Фактор № 3 «Життєва філософія». Середнє значення і стандартне 

відхилення для цього фактора перебували на рівні: M = 12,27; SD = 4,22. 

Фактор включав твердження № 1 «У мене змінилися пріоритети стосовно 

того, що важливо в житті» (навантаження 0,66); твердження № 5 «Я почав 

краще усвідомлювати духовні цінності» (навантаження 0,64); твердження 

№  18 «Мої релігійні вірування посилилися» (навантаження 0,59); твердження 

№ 2 «Я набагато краще усвідомлюю цінність власного життя» 

(навантаження 0,56). 

Якісний аналіз тверджень дає змогу зробити висновок, що фактор № 3 

описує позитивні зміни, що стосуються філософії життя (пріоритетів, 

розуміння світу та себе, духовності).  

У науковій літературі за темою дослідження посттравматичного 

зростання часто зазначається, що зміна пріоритетів життєвих цілей є одним із 

ключових елементів зміни загальної філософії життя, яку особа може 

переживати як власний психологічний розвиток. Наприклад, в момент 

збройного протистояння через загрозу втратити життя у багатьох 

військовослужбовців можуть статися фундаментальні зміни життєвих 

пріоритетів. Наприклад, може змінитися ставлення до речей, які раніше 

вважалися незначними (прагнення накопичити мільйон доларів може 

виявитися менш важливим, аніж стосунки у сім’ї або проживання кожного 

дня на повну). Колишні цілі та завдання, які видавалися до кризи 

надзвичайно важливими, втрачають значення, а інші, навпаки, виходять на 

перший план. Більшого значення набувають внутрішні (наприклад, провести 
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більше часу зі своїми дітьми), а не зовнішні пріоритети (наприклад, заробити 

багато грошей).  

Так, якісний аналіз відповідей військовослужбовців на відкрите 

запитання про позитивні зміни після участі в АТО дав змогу виокремити такі 

ідентичні за спрямуванням твердження: 1) «Переосмислення завдань на 

майбутнє і цінності часу»; 2) «Я цілком переглянув своє ставлення до світу 

та родини. Я почав поважати себе і почав займатися спортом»; 3) 

«Навчився виживати у будь-яких умовах із відчуттям любові»; 4) «Змінився 

сенс життя»; 5) «Тепер маю змогу переглянути минуле життя і рішуче 

відкинути все, що заважало»; 6) «Життя прожив недарма»; 

7) «Переосмислення цінностей життя»; 8) «Переоцінка пріоритетів, почав 

цінувати насправді важливі речі»; 9) «Я поборов свій страх і побачив, що є 

життя і, мабуть, прийшов до розуміння, навіщо воно»; 10) «Я живу з 

чистою совістю»; 11) «Почав цінувати всі моменти життя»; 

12)  «Повернулася жага до життя». 

Істотними ознаками посттравматичного зростання є звернення особи до 

духовності чи релігії. При цьому часовий інтервал між позитивними змінами 

у цій сфері та травматичною подією може значно різнитися. Встановлено, що 

траєкторії можуть бути абсолютно різними, навіть якщо якість та зміст 

досвіду були аналогічними. Досвід, що стосується цієї сфери зростання, 

відображає збільшення почуття сенсу та мети життя, більше задоволення і 

ясність у відповідях на фундаментальні екзистенційні запитання.  

Для проведення порівняльного аналізу вираженості трьох сфер прояву 

посттравматичного зростання учасників АТО нами було уніфіковано «сирі 

бал», отримані за кожним із факторів. З огляду на те, що кожен фактор 

формувався на основі різної кількості тверджень, ми здійснили перетворення 

«сирих балів» за допомогою застосування корегувальних коефіцієнтів (2,5; 

1,7; 1), пропорційних кількості тверджень у кожному факторі. Аналіз 

вираженості трьох сфер прояву посттравматичного зростання серед 

учасників АТО показав, що найбільшого вираження досягає фактор № 1 
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«Зміни у сприйнятті власного «Я» / нові можливості». Найменшу 

вираженість проявив фактор № 2 «Міжособистісні відносини» (рис. 3. 2).  

0

50

100

Зміни в сприйнятті свого «Я»Міжособистісні відносини«Життєва філософія»

 
 

Рис. 3.2. Аналіз вираженості трьох сфер прояву  

посттравматичного зростання серед учасників АТО 

 

Зазначені емпіричні результати цілком узгоджуються з даними, 

отриманими в дисертаційному дослідженні В. Тімченка, присвяченого 

вивченню психологічних наслідків перебування рятувальників у зоні 

проведення АТО. Зокрема, найбільш вираженою ознакою посттравматичного 

зростання серед рятувальників після повернення з району збройного 

конфлікту була «сила особистості» (М = 85,15), найменш вираженим – 

фактор «міжособистісні відносини» (М = 30,50) [80]. Окрім того, встановлені 

в нашому дослідженні позитивні зміни у сфері «Зміни у сприйнятті свого 

«Я» / нові можливості» певним чином перекликають з емпіричними даними 

дослідження Л. Шестопалова, В. Кожевнікова, О. Бородавко  [88]. Зокрема, 

ці науковці під час оцінювання учасників АТО за допомогою «Шкали 

базисних переконань» встановили, що в їхній структурі базових переконань 

домінує висока оцінка цінності власного «Я». 

Встановлена у нашому дослідженні закономірність розподілу 

вираженості позитивних змін за сферами посттравматичного зростання 

узгоджується і з результатами низки закордонних емпіричних досліджень 

учасників бойових дій. Зокрема, у 2006 році група науковців із Бостонського 

університету (S. Maguen, D. Vogt, L. King, D. King, B. Litz) встановила, що у 
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структурі посттравматичного зростання ветеранів війни у Перській затоці 

домінували такі сфери позитивних змін, як «збільшення особистісної сили» 

та «збільшення цінування життя» [185].  

Для того, щоб детально відобразити структуру прояву особистісного 

зростання учасників АТО, нами також було здійснено якісний аналіз 

відповідей респондентів за шкалою позитивних змін ОЗУП. Підсумки 

опитування військовослужбовців, які хоча б частково погодилися з кожним з 

одинадцяти позитивних тверджень, подано у таблиці 3.3. і на рис.3.3. 

Таблиця 3.3  

Частка військовослужбовців, які повідомили про позитивні зміни 

№ Твердження  

1 Я відчуваю себе людиною, яка пізнала життя 86% 

2 Я тепер значно більше ціную своїх друзів та рідних 85% 

3 Тепер я більш рішуче добиваюся досягаю успіху в житті 84% 

4 Тепер я проживаю кожен день на повну силу 69% 

5 Я ставлюся до кожного дня як до подарунка 65% 

6 Я більше не відчуваю тривоги і страху, коли думаю про смерть 63% 

7 Тепер я більше ціную людей 60% 

8 Я почав краще розуміти інших і  терпиміше до них ставитись 56% 

9 Я не сприймаю людей або речі навколо мене як щось звичайне 50% 

10 Я більше не сприймаю життя як звичайну даність 45% 

11 Тепер я значно більше вірю в людей 46% 
 

Як видно з даних таблиці 3.3, понад 80% учасників АТО погодилися з 

такими позитивними змінами у поглядах, як: пізнання світу, збільшення 

цінування друзів та рідних, більш рішуче досягнення успіху в житті. Ці три 

твердження цілком відповідають факторам № 1 і № 2 з вищезазначеного 

аналізу даних методики «Опитувальник посттравматичного зростання». Крім 

того, більш ніж 60% досліджуваних погодилися з такими позитивними 

змінами у поглядах, як: початок проживання кожного дня на повну, 

ставлення до кожного дня як до подарунка, відсутність тривоги та страху, 

коли думаєш про смерть. Ці три твердження доволі тісно повʼязані з 

фактором № 3 «Життєва філософія» методики ОПТЗ. 
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Рис. 3.3. Аналіз вираженості посттравматичного зростання за шкалою 

позитивних змін методики ОЗУП 

 

Щоправда, незважаючи на зазначені дані про наявність ознак 

посттравматичного зростання серед учасників АТО та структуру його 

прояву, слід констатувати, що окремі військовослужбовці також повідомляли 

про негативні зміни у поглядах на життя. 

Зокрема, середнє значення шкали негативних змін методики ОЗУП для 

вибірки учасників АТО перебувало на рівні M = 34,85 (SD = 10,55). Це доволі 

високий показник, якщо порівнювати з даними закордонних досліджень, у 

яких ОЗУП було використано як основний інструментарій (табл. 3.4). 

Зазначимо, що у більшості наведених закордонних досліджень 

середнє значення негативних змін у поглядах було помітно нижчим, ніж 

серед учасників АТО. На нашу думку, ця різниця у середніх значеннях 

методики цілком адекватно відображає силу травматичного впливу участі в 

бойових діях. Зокрема, у закордонних дослідженнях значно нижчі показники 

негативних змін у поглядах були зафіксовані у таких вибірках, як: телевізійні 

свідки теракту (M = 23,97; SD = 7,97), терапевти, що співпрацюють із 

травмованими особами (M = 23,31; SD = 7,24), медсестри (M = 26,80; SD = 

10,78), співробітники бюро ритуальних послуг (M = 26,62; SD = 8,60), 
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студенти коледжів (M = 30,54; SD = 10,81). Ці особи не переживали 

травматичних ситуацій, що становили безпосередню загрозу для їх життя. 

Таблиця 3.4  

Емпіричні досліджень, у яких було використано  

«Опитувальник змін у поглядах» 

№ Автори дослідження Рік  Група досліджуваних 

Середнє 

значення 

Mean (SD) 

1. 
S. Joseph, 

R. Williams, W. Yule 
1993 Жертви кораблетрощі 

33,52 

(13,59) 

2. Zang Y., N. Hunt, T. Cox 2002 Діти – жертви землетрусу 
34,13 

(12,25) 

3. 
P. Linley, S. Joseph, R. Cooper, 

S. Harris, C. Meyed 
2003 Свідки трагедії 11 вересня 

23,97 

(7,97) 

4. 
P. Linley, S. Joseph, 

K. Loumidis 
2005 

Терапевти, що працюють 

із психотравмою 

23,31  

(7,24) 

5. 
S. Joseph, P. Linley, 

L. Andrews 
2005 

Дорослі особи, що пережили 

різні травматичні події 

32,75  

(12,02) 

6. 
S. Joseph, P. Linley, 

L. Andrews 
2005 

Студенти британських 

коледжів 

30,54 

(10,81) 

7. S. Joseph, P. Linley, L. Andrews 2005 Медсестри 
26,80 

(10,78) 

8. P. Linley, S. Joseph 2005 
Співробітники бюро 

ритуальних послуг 

26,62 

(8,60) 

 

У свою чергу, у дослідженнях осіб, травматична ситуація яких була 

безпосередньо пов’язана з такою небезпекою, середні значення шкали 

негативних змін ОЗУП були майже ідентичними до встановлених серед 

учасників АТО. Зокрема, для жертв кораблетрощі середні значення були на 

рівні (M = 33,52; SD = 13,59), жертв землетрусу (M = 34,13; SD = 12,25), 

дорослих осіб, що пережили різні травматичні події (M = 32,75; SD = 12,02).  

Частку учасників АТО, які хто хоча б частково погодилися з кожним із 

п’ятнадцяти негативних тверджень ОЗУП, подано у таблиці 3.5.  

Як видно з наведених даних, найчастіше до негативних змін учасники 

АТО зараховували появу жорстокості у ставленні до оточуючих і зменшення 

терпимості до них. Домінування саме цих негативних змін у поглядах є 

цілком логічним наслідком участі у збройному конфлікті.  

Вищезазначені результати цілком узгоджуються з поглядами більшості 

сучасних дослідників і свідчать про те, що одна і та сама особа здатна 
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одночасно відчувати як негативні, так і позитивні наслідки психологічної 

травми. Тобто отримані результати наочно демонструють багатовимірність 

людської реакції на травму.  

Таблиця 3.5  

Частка військовослужбовців, що повідомили про негативні зміни 

№ Твердження  

1 Я став жорсткішим з оточуючими 58% 

2 Я став менш терпимим до оточуючих 50% 

3 Тепер я не довіряю людям 35% 

4 
Я дуже хотів би відмотати час назад та перенестися туди, де 

нічого цього ще не трапилося 
32% 

5 Іноді мені здається, що бути гарною людиною безглуздо 32% 

6 Мені набагато складніше спілкуватися з оточуючими 31% 

7 Тепер я дуже боюся смерті 19% 

8 Я не очікую від майбутнього нічого хорошого 18% 

9 Мені весь час здається, що мене очікує щось погане 15% 

10 Мене більше нічого не радує 15% 

11 Мені весь час здається що я знаходжуся у підвішеному стані 15% 

12 Я більше не відчуваю в собі сил справлятися зі справами 12% 

13 Я практично не вірю в себе 9% 

14 Моє життя позбавлене сенсу 7% 

15 Мені здається, що моє тіло померло і жива лише голова   7% 

 

Таким чином, підсумовуючи наведені в параграфі дані, можна 

констатувати, що військовослужбовці – учасники АТО демонструють доволі 

високий рівень особистісного зростання у посттравматичний період. Він 

помітно перевищує показники ветеранів інших збройних конфліктів. Крім 

того, особистісне зростання учасників АТО у посттравматичний період 

проявляється в трьох основних сферах 

 

3.2. Результати емпіричної об’єктивізації особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період  

 

Найбільш дискусійним аспектом в межах вивчення посттравматичного 

зростання особистості, як зазначалося у параграфі 1.2, тривалий час було 

питання про об’єктивність та реальність наявності цього феномену в 
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постраждалих осіб. На ранніх етапах дослідження цієї тематики у багатьох 

науковців виникали сумніви стосовно того, чи є встановлені у дослідженнях 

позитивні психологічні зміни реальними та об’єктивними, чи не є ці 

позитивні здобутки лише відображенням ілюзорної соціальної бажаності або 

продуктом роботи захисних механізмів травмованої особи. 

У межах дисертаційного дослідження це питання набуло особливої 

актуальності, оскільки на сьогодні посттравматичне зростання учасників 

АТО не досліджувалося і невідомо, наскільки об’єктивними є позитивні 

зміни, висвітлені у параграфі 3.1. Окрім того, аналіз закордонної наукової 

літератури засвідчив, що на сьогодні не існує емпіричних досліджень, які 

мали на меті об’єктивізацію посттравматичного зростання учасників бойових 

дій. 

З огляду на вищезазначені теоретичні міркування, у межах цього 

параграфа будуть подані емпіричні результати: 

– об’єктивізації посттравматичного зростання учасників АТО  

– перевірки взаємозв’язку посттравматичного зростання учасників 

АТО з феноменом соціальної бажаності.  

Аналіз наукової літератури за темою посттравматичного зростання дає 

змогу виділити три шляхи об’єктивізації посттравматичного зростання: 

1)  лонгітюдне дослідження, 2) об’єктивізація через соціальні зміни, 

3)  інтерсуб’єктна валідизація [18]. 

У дисертаційному дослідженні було використано дослідницьку 

стратегію, яка передбачала об’єктивізацію особистісного зростання 

учасників АТО шляхом інтерсуб’єктної валідизації. Подібна дослідницька 

стратегія вперше була запропонована у 1996 році американською 

дослідницею К. Пак [207]. Її сутність полягає у використані суб’єктивних 

показників посттравматичного зростання, які здатні бути об’єктивно 

підтвердженими сторонніми спостерігачами. Як правило, бути такими 

спостерігачами залучають осіб із найближчого кола спілкування 

досліджуваного. Окрім К. Пак, зазначена дослідницька стратегія була 
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реалізована в роботах В. Ципі (2002 рік) та Дж. Шекспір-Фінч (2008 рік) 

[232; 263]. 

Згідно зі згаданою дослідницькою стратегією для об’єктивізації 

посттравматичного зростання було виконано додаткове дослідження із 

залученням сімейних пар ветеранів АТО [22].  

Залучені у дослідження учасники мали відповідати таким критеріям: 

1)  чоловік у сімейній парі мав бути учасником АТО; 2) пара повинна була 

бути не менше як рік одруженою до участі чоловіка у бойових діях.  

Вибіркова сукупність нараховувала 22 сімейні пари. Середній вік 

дружин становив 35,6 років (SD = 5,8; діапазон від 25 до 47 років), а 

чоловіків (ветеранів) – 36,5 (SD = 6,4; діапазон від 25 до 48 років). Середній 

вік чоловіків вибірки з дослідження об’єктивізації цілком узгоджується із 

середнім віком чоловіків з основної вибіркової сукупності дисертаційного 

дослідження. 

Відсотковий розподіл чоловіків (ветеранів) за військовими 

категоріями на момент їх участі в АТО був таким: 61,5% – солдати і 

сержанти; 34,5% – офіцери. Варіації за військовими званнями серед 

офіцерського складу – від молодшого лейтенанта до майора, серед 

солдатського складу – від солдата до старшини. Спосіб потрапляння на 

службу: за мобілізацією було призвано 46% досліджуваних, 54% були 

добровольцями (рис. 3.4).  

 

 
Рис. 3.4 Спосіб потрапляння до району АТО учасників дослідження 

з об’єктивізації посттравматичного зростання  
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За часом участі в АТО досліджувані поділялися так: 46,2% брали 

участь в 2014 році, 46,2% – у 2015 році, 7,6% – у 2016 році (рис. 3.5). Осіб, 

які проходили службу в районі АТО у 2017 або 2018 роках, у вибірковій 

сукупності представлено не було.  

 

 
Рис. 3.5. Відсотковий розподіл учасників дослідження  

за часом участі в АТО 

 

Формування вибірки відбувалося через громадські організації м. Києва, 

які надають психологічну допомогу родинам учасників АТО (громадська 

організація «Побратими»). Кожну пару ознайомили з умовами участі; тим, 

хто погодився, пояснили перебіг дослідження і запевнили в конфіденційності 

повідомлених особистих даних. 

Згідно з дослідницькою стратегією кожен член сімейної пари отримав 

на електронну пошту набір психодіагностичних методик для самостійного 

заповнення, а також супровідний лист, у якому респондентам було 

висловлено вдячність за участь у дослідженні, повідомлено про його цілі та 

орієнтовний час для заповнення методик. У листі було й прохання до 

учасників не обговорювати свої відповіді з партнерами доти, як набір 

психодіагностичних методик буде відправлено організаторам дослідження.  

До набору психодіагностичних методик входили: анкета соціально-

демографічних даних, шкала міри стресу, спричиненого участю одного із 

партнерів в АТО (для жінок) і методика оцінювання посттравматичного 

зростання у респондента та його партнера. Так, чоловіки (ветерани) отримали 
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психодіагностичну батарею, яка містила: «Опитувальник посттравматичного 

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

бажаності Кроуна – Марлоу», «Шкала оцінки інтенсивності бойового 

досвіду».  

Окрім зазначеного, до психодіагностичної батареї чоловіків (ветеранів) 

було включено відкрите запитання: «Незважаючи на всі можливі проблеми і 

турботи, зумовлені участю в АТО, чи бачите Ви будь-які можливі вигоди, 

здобутки або переваги в цьому досвіді? Якщо так, то які саме?» 

Дружини учасників дослідження отримали такий набір методик: 

«Опитувальник посттравматичного зростання», «Опитувальник змін у 

поглядах», «Опитувальник соціальної бажаності Кроуна – Марлоу».  

Ввідна інструкція до деяких психодіагностичних методик, призначена 

для дружин, була видозмінена. Так, ввідна інструкція до методики 

«Опитувальник посттравматичного зростання» набула такого вигляду: «Усі 

наведені твердження відображають зміни, які можуть відбутися в 

результаті тяжких життєвих подій. Будь ласка, оцініть для кожної зміни 

міру, в якій вона відбулася у Вашого чоловіка в результаті перебування в зоні 

бойових дій». 

Схожої зміни зазнала ввідна інструкція до методики «Опитувальник 

змін у поглядах»: «Прочитайте, будь ласка, наведені нижче твердження і 

оцініть, наскільки, на Вашу думку, Ваш чоловік з ними погоджується».  

Також дружинам було запропоновано дати відповідь на відкрите 

запитання: «Незважаючи на всі можливі проблеми і турботи, зумовлені 

участю в АТО, чи бачите Ви будь-які можливі вигоди, здобутки або переваги 

в цьому досвіді у свого чоловіка? Якщо так, то які саме?» 

Аналіз показників методики «Шкала оцінки інтенсивності бойового 

досвіду» показав, що чоловіки (ветерани) – учасники дослідження пережили 

доволі широкий діапазон бойового досвіду. Зокрема, загальний бал за цією 

методикою коливався від 2 до 35; показники інтенсивності бойового досвіду 

46% досліджуваних перебували на рівні «вище середнього» або ж високого 
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бойового досвіду; 23% мали середній рівень інтенсивності бойового досвіду; 

25% продемонстрували значення, які відповідають рівню «нижче 

середнього». Лише 6% від загальної сукупності досліджуваних 

продемонстрували показники низького рівня інтенсивності бойового досвіду. 

Результати аналізу даних, отриманих за допомогою ОЗУП (табл. 3.6.) 

показали, що, як і очікувалося, деякі чоловіки повідомили про негативні 

зміни у своїх поглядах на життя.  

Таблиця 3.6. 

Частка військовослужбовців, що повідомили про негативні зміни 

№ Твердження  

1. Я став жорсткішим з оточуючими 65% 

2. Тепер я не довіряю людям 58% 

3. 
Я дуже хотів би відмотати час назад та перенестися туди, де 

нічого цього ще не трапилося 
57% 

4. Я став менш терпимим до оточуючих 53% 

5. Мене більше нічого не радує 38% 

6. Мені значно складніше спілкуватися з оточуючими 33% 

7. Тепер я дуже боюся смерті  28% 

8. Я не очікую від майбутнього нічого хорошого 18% 

9. Мені весь час здається, що мене очікує щось погане  18% 

10. Іноді мені здається, що бути гарною людиною безглуздо 15% 

11. Я практично не вірю в себе 12% 

12. Я більше не відчуваю в собі сили справлятися зі справами 12% 

13. Мені весь час здається що я знаходжуся у підвішеному стані 9% 

14. Моє життя позбавлене сенсу 6% 

15. Мені здається, що моє тіло померло і жива лише голова   3% 
 

Зокрема, 65% учасників АТО зазначили, що стали жорсткішими у 

ставленні з оточуючими; понад 50% погодилися з тим, що вони зараз менш 

терпимі до оточуючих, менше довіряють людям та хотіли б відмотати час 

назад і перенестися туди, де нічого цього ще не трапилося. 

Ці результати загалом узгоджуються з даними основної вибіркової 

сукупності дисертаційного дослідження. Щоправда, загальні відсоткові 

показники деяких негативних змін у поглядах для вибірки дослідження з 

об’єктивізації особистісного зростання були трохи вищими. 

Утім, кількість тих, хто хоча б частково погодився з кожним із 

одинадцяти позитивних тверджень ОЗУП, була значно більшою. Так, дані, 
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наведені в таблиці 2.7 засвідчують, що серед респондентів домінували такі 

позитивні зміни, як відчуття себе людиною, яка пізнала світ, та більш рішуче 

прагнення досягти успіху в житті.  

Таблиця 3.7 

Частка військовослужбовців, які повідомили про позитивні зміни 

№ Твердження  

1. Я відчуваю себе людиною, яка пізнала життя  90% 

2. Тепер я більш рішуче добиваюся досягаю успіху в житті 89% 

3. Я ставлюся до кожного дня як до подарунка 87% 

4. Тепер я проживаю кожен день в повну силу  79% 

5. Я не сприймаю людей або речі навколо мене як щось звичайне 67% 

6. Я тепер значно більше ціную своїх друзів та рідних 65% 

7. Тепер я більше ціную людей  60% 

8. Я почав краще розуміти інших і  терпиміше до них ставитись 56% 

9. Тепер я значно більше вірю в людей 52% 

10. Я більше не сприймаю життя як звичайну даність  48% 

11. Я більше не відчуваю тривоги і страху, коли думаю про смерть 43% 

 

З цими даними узгоджуються результати якісного аналізу відповідей 

ветеранів на відкрите запитання: «Незважаючи на всі можливі проблеми і 

турботи, зумовлені участю в АТО, чи бачите Ви будь-які можливі вигоди, 

здобутки або переваги в цьому досвіді? Якщо так, то які саме?» Сто 

відсотків ветеранів (100%) відповіли ствердно, зазначивши значні позитивні 

зміни у своєму житті після досвіду участі у бойових діях. Щоправда, одна 

розгорнута відповідь мала виражену агресивну спрямованість, тому її не було 

взято до аналізу. 

Подібна картина спостерігалася серед дружин. На відкрите запитання: 

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

чи бачите Ви будь-які можливі вигоди, здобутки або переваги в цьому досвіді 

для Вашого чоловіка? Якщо так, то які саме?». 95,5% дружин повідомили 

про позитивні зміни. Не помітила таких змін у своєму чоловікові після участі 

в бойових діях лише одна учасниця. Слід зауважити, що це була єдина 

дружина, яка повідомила про відсутність довіри до неї з боку чоловіка. 

Можливо, саме це небажання до саморозкриття не дало їй змогу оцінити 

позитивні зміни в чоловікові. Щоправда, проведений аналіз відповіді 
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чоловіка з цієї пари засвідчує, що він на відкрите запитання в якості 

позитивної зміни вказав «Здобув досвід», а це доволі широке та в певній мірі 

суб’єктивне поняття, що не завжди може відобразитись в об’єктивних змінах. 

Результати об’єктивізації посттравматичного зростання 

особистості. Аналіз емпіричних даних (табл. 3.8) показав, що середнє 

значення загального бала методики ОПТЗ для чоловіків (ветеранів) 

перебувало на рівні (M = 64,64; SD = 16,94). Цей рівень посттравматичного 

зростання був значно вищим, ніж встановлений для основної вибіркової 

сукупності респондентів дисертаційного дослідження (M = 61,6; SD = 17,88). 

Таблиці 3.8 

Середні значення і стандартні відхилення посттравматичного зростання 

військовослужбовців – учасників АТО  

Методика 

Середнє 

значення  групи 

чоловіків 

Середнє 

значення групи 

дружин 

Максимум Мінімум 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

M = 64,64 

(SD = 16,94) 

M = 68,64 

(SD = 15,38) 
37 97 

Опитувальник змін у 

поглядах 

(позитивні зміни) 

M = 43,14 

(SD = 9,17) 

M = 44,05 

(SD = 7,23) 
27 59 

 

Група дружин, оцінюючи позитивні зміни у своїх чоловіків за 

методикою ОПТЗ, продемонструвала середнє значення загального бала на 

рівні (M = 68,64; SD = 15,38). 

Схожа тенденція спостерігалася при аналізі результатів (табл. 3.8), 

отриманих за допомогою методики ОЗУП (субшкала позитивних змін). 

Зокрема, чоловіки (ветерани) за цією методикою продемонстрували середнє 

значення підсумкового бала на рівні (M = 43,17; SD = 9,17). Цей показник 

також дещо вищий, ніж той, що був зафіксований для основної вибіркової 

сукупності респондентів дисертаційного дослідження (M = 42,09; SD = 7,62). 

Водночас група дружин, оцінюючи позитивні зміни у своїх чоловіків за 

допомогою методики ОЗУП (субшкала позитивних змін), знову ж значно 
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вище оцінила рівень посттравматичного зростання у своїх чоловіків, 

вказавши середнє значення підсумкового бала на рівні (M = 44,05; SD = 7,23)  

Отримані дані свідчать про те, що у жінок спостерігалася певна 

тенденція до переоцінювання позитивних змін, що відбулися в їхніх 

чоловіків у результатів участі в бойових діях. Ця тенденція є доволі стійкою, 

оскільки зустрічається за показниками відразу двох психодіагностичних 

методик [22].  

Для перевірки відсутності або наявності статистично значущих 

відмінностей у середніх значеннях оцінювання посттравматичного зростання 

між групами досліджуваних, ми використали t-критерій для залежних 

вибірок. Доцільність застосування цього критерію була підтверджена 

оцінкою одновибіркових критеріїв Колгоморова – Смирнова для розподілу 

результатів як у групі чоловіків, так і у групі їхніх дружин (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Результати одновибіркового критерію Колгоморова – Смирнова 

для розподілу результатів у групі чоловіків (ветеранів) та у групі дружин 

 Група чоловіків Група дружин 

Методик 

Статистика Z 

Колгоморова 

– Смирнова 

Асимпатична 

значущість 

 

Статистика Z 

Колгоморова 

– Смирнова 

Асимпатична 

значущість 

 

Опитувальник 

посттравматично

го зростання 

0,599 p = 0,86 0,684 p = 0,73 

Опитувальник 

змін у поглядах 

(позитивні зміни) 

0,603 p = 0,86 0,599 p = 0,86 

 

Зокрема, для розподілу балів за методикою ОПТЗ у групі чоловіків 

(ветеранів) було отримано Статистика Z Колгоморова – Смирнова (0,599), 

асимпатична значущість 0,865. У свою чергу, для розподілу балів за цією ж 

методикою у групі дружин було отримано Статистика Z Колгоморова –

Смирнова (0,684), асимпатична значущість 0,738.  

Подібна ситуація спостерігалася щодо розподілу балів за методикою 

ОЗУП (субшкала позитивних змін). Так, у групі чоловіків (ветеранів) було 

отримано Статистика Z Колгоморова-Смирнова (0,603), асимпатична 
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значущість p = 0,860. Водночас у групі дружин було отримано Статистика Z 

Колгоморова – Смирнова (0,599), асимпатична значущість p = 0,865.  

Зазначені статистичні показники показують, що розподіл балів за 

двома методиками як у групах чоловіків, так і у групах дружин відповідає 

критеріям нормальності. Тобто виконується ключова статистична вимога до 

застосування t-критерію Стьюдета для залежних вибірок [53; 54.]. 

Таблиця 3.10 

Статистичні показники середніх значень за психодіагностичними 

методиками та результати t-критерію Стьюдета для залежних вибірок 

Методика 

Середнє 

значення  групи 

чоловіків 

Середнє 

значення групи 

дружин 

t 
Значущість 

(двостороння) 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

M = 64,64 

(SD = 16,94) 

M = 68,64 

(SD = 15,38) 
–1,591 0,127 

Опитувальник змін у 

поглядах 

(позитивні зміни) 

M = 43,14 

(SD = 9,17) 

M = 44,05 

(SD = 7,23) 
–0,878 0,390 

 

Середнє значення загального бала ОПТЗ у групі чоловіків (ветеранів) 

статистично значуще не відрізнялося від середнього значення загального 

бала у групі їхніх дружин, які оцінювали ветеранів за тією ж методикою (M = 

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

(табл. 3.10). 

Подібним чином не спостерігалося статистично значущих відмінностей 

між групами за показниками підсумкових балів кожного із трьох факторів 

україномовної версії методики ОПТЗ: фактор № 1 (M = 34,45; SD = 7,61 та M 

= 35,50; SD = 7,05) для пари t(22) = 0,516); фактор № 2 (M = 19,45; SD = 6,33 

та M = 21,14; SD = 6,86) для пари t(22) = 0,116); фактор № 3 (M = 10,73; SD = 

5,04 та M = 12,00; SD = 4,45) для пари t(22) = 0,082) (табл. 3.11).  

Щоправда, слід зазначити, що статистичні показники відмінності між 

групами для фактора № 3 («Життєва філософія») перебували на гранично 

допустимому рівні. На наш погляд, таку тенденцію можна пояснити 

сутнісним наповненням цього фактора та спрямуванням тверджень, які його 
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наповнювали. Так, на відміну від інших факторів методики, фактор № 3 

насамперед відображає екзистенційні зміни у ціннісно-смисловій сфері 

особистості («Я став краще усвідомлювати духовні цінності»), які доволі 

складно помітити сторонньому спостерігачеві у певних поведінкових 

проявах . 

Таблиця 3.11 

Статистичні показники середніх значень за психодіагностичними 

методиками та результати t-критерію Стьюдета для залежних вибірок 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

Середнє 

значення групи 

чоловіків 

Середнє 

значення групи 

дружин 

t 
Значущість 

(двостороння) 

Фактор № 1 

«Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові 

можливості» 

M = 34,45 

(SD = 7,61) 

M = 35,50 

(SD = 7,05) 
–0,661 0,516 

Фактор № 2 

«Міжособистісні 

відносини» 

M = 19,45 

(SD = 6,33) 

M = 21,14 

(SD = 6,86) 
–1,625 0,116 

Фактор № 3 

«Життєва філософія» 

M = 10,73 

(SD = 5,04) 

M = 12,00 

(SD = 4,45) 
–1,826 0,082 

 

Не спостерігалося і статистично значущих відмінностей між групами 

чоловіків та дружин за результатами порівняння середніх значень загального 

бала ОЗУП (субшкала позитивних змін): (M = 43,14; SD = 9,17 та M = 44,05; 

SD = 7,23 відповідно; для пари t(22) = 0,390) (табл. 3.10). 

Окрім застосування t-критерію Стьюдета для залежних вибіркових 

сукупностей, для об’єктивізації посттравматичного зростання ми також 

розраховували показники кореляційного аналізу. 

Показники кореляційного аналізу свідчать про те, що між загальними 

балами ОПТЗ для чоловіків та загальними балами їхніх дружин за тією ж 

методикою спостерігався позитивний значущий кореляційний зв’язок (r = 

0,73; p < 0,006). Схожий зв’язок спостерігався і між загальними балами групи 

чоловіків та дружин за методикою ОЗУП (r = 0,62; p < 0,002). 

Окрім вищезазначеного, між групами чоловіків (ветеранів) та дружин 

спостерігався статистично значущий позитивний кореляційний зв’язок за 
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показниками підсумкових балів кожного із трьох факторів україномовної 

версії методики ОПТЗ (табл. 3.12): фактор № 1 (r = 0,50; p < 0,020), фактор 

№  2 (r = 0,73; p < 0,001), фактор № 3 (r = 0,73; p < 0,001).  

Таблиця 3.12. 

Показники кореляційного аналізу між групами чоловіків та дружин 

Жінки   

Чоловіки 

Фактор № 1 

«Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові 

можливості» 

Фактор № 2 

«Міжособистісні 

відносини» 

Фактор № 3 

«Життєва 

філософія» 

Фактор № 1 

«Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові 

можливості» 

0,50 

(p < 0,020) 
  

Фактор № 2 

«Міжособистісні 

відносини» 

 
0,73 

(p < 0,001) 
 

Фактор № 3 

«Життєва філософія» 
  

0,77 

(p < 0,001) 

 

Таким чином, за результатами аналізу емпіричних даних можна 

констатувати, що ознаки особистісного зростання учасників АТО у 

посттравматичний період є об’єктивною даністю, і їх відзначили не лише 

досліджувані, а й члени їхньої родини.  

Той факт, що у нашому дослідженні спостерігався доволі високий 

рівень прямолінійної кореляції між балами чоловіків (ветеранів) та їхніх 

дружин, можна пояснити близькими інтимними відносинами, які зазвичай 

складаються між чоловіком і дружиною у шлюбі. Зокрема, відповідаючи на 

відкрите запитання: «Оцініть, наскільки чоловік Вам довіряє», 96% дружин –

учасниць дослідження обрали відповідь «Дуже довіряє». Така закономірність 

сили кореляційного зв’язку, з одного боку, та інтимності відносин, з іншого, 

цілком узгоджується з висновками К. Парк, описаними в пункті 1.2 цієї 

дисертаційної роботи [207].  

Результати перевірки соціальної бажаності та 

посттравматичного зростання особистості учасників АТО.  

Для перевірки взаємозв’язку повідомлених учасниками АТО 

позитивних змін з феноменом соціальної бажаності або мотивацією 
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схвалення ми провели кореляційний аналіз середніх балів «Шкали соціальної 

бажаності Кроуна – Марлоу» (ШСБ) та загальних балів психодіагностичних 

методик для оцінювання посттравматичного зростання.  

Кореляційний аналіз відбувався в межах двох вибіркових сукупностей: 

– в основній вибірковій сукупності дисертаційного дослідження ; 

– у вибірковій сукупності військовослужбовців, які брали участь у 

дослідженні сімейних пар. 

За результатами перевірки встановлено, що рівень кореляційного 

зв’язку загального бала ШСБ та загального бала ОПТЗ (табл. 3.13) не досяг 

статистичної значущості як в основній вибірковій сукупності (r = 0,12; 

p  =  0,119), так і у вибірці сімейних пар (r = –0,18; p = 0,97). 

Таблиця 3.13 

Показники кореляційного аналізу між  

групами чоловіків та дружин 

Методика Шкала соціальної бажаності Кроуна – Марлоу 

 

Основна вибірка 

дисертаційного 

дослідження 

Вибірка, 

що брала участь 

у дослідженні сімейних пар 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

(чоловіки) 

r = 0,12 

(p = 0,119) 

r = –0,18 

(p = 0,97) 

Опитувальник змін 

у поглядах 

(чоловіки) 

r = 0,15 

(p = 0,070) 

r = 0,29 

(p = 0,190) 

 

Не спостерігалося статистично значущого кореляційного зв’язку і між 

загальним балом ШСБ та підсумковим балом ОЗУП (субшкала позитивних 

змін) Зокрема у основній вибірковій сукупності кореляція знаходилась на 

рівні (r = 0,15; p = 0,070), у вибірці сімейних пар на рівні (r = 0,29; p = 0,190).  

Також було проаналізовано рівень кореляційного зв’язку загального 

бала ШСБ та підсумкових балів кожного із трьох факторів україномовної 

версії методики ОПТЗ (табл. 3.14). Як бачимо, сила зв’язку в кожній 

кореляційній парі не досягла статистичної значущості: фактор № 1 (r = 0,08; 

p = 0,224); фактор № 2 (r = 0,12; p = 0,064); фактор № 3 (r = 0,04; p = 0,506). 
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Таблиця 3.14 

Показники кореляційного аналізу між групами чоловіків та дружин 

Фактор Шкала соціальної бажаності 

 
Основна вибіркова 

сукупність дослідження 

Вибірка, 

що брала участь 

у дослідженні сімейних пар 

Фактор № 1 

«Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові 

можливості» 

r = 0,08 

(p = 0,224) 

r = –0,14 

(p = 0,127) 

Фактор № 2 

«Міжособистісні 

відносини» 

r = 0,12 

(p = 0,064) 

r = 0,04 

(p = 0,579) 

Фактор № 3 

«Життєва філософія» 

r = 0,04 

(p = 0,506) 

r = –0,037 

(p = 0,579) 

 

Таким чином, результати кореляційного аналізу, проведеного у двох 

вибіркових сукупностях учасників АТО, свідчать про те, що вказані 

військовослужбовцями прояви посттравматичного зростання не пов’язані з 

мотивацією схвалення та не є результатом соціальної бажаності. Цей 

висновок цілком узгоджується з даними низки закордонних досліджень [219; 

251; 266]. Зокрема, Р. Тадеші та Л. Келхаун повідомили про відсутність 

статистично значущого кореляційного зв’язку між посттравматичним 

зростання та соціальною бажаністю серед студентів американських вишів 

[251]. До ідентичного висновку дійшли Н. Вайлд та С. Пайвіо (2004 р.) [266]. 

У 2009 році Д. Сальсман не встановив статистично значущого кореляційного 

зв’язку між посттравматичним зростанням та соціальною бажаністю у 

вибірковій сукупності онкохворих пацієнтів [219]. 

Підсумовуючи викладену у параграфі інформацію, можна 

констатувати, що емпіричні дані дисертаційного дослідження підтверджують 

ідею про те, що феномен посттравматичного зростання відображає фактичні 

зміни в особистості військовослужбовця, які виходять за межі простого 

відображення позитивних ілюзій або прагнення до соціального схвалення. За 

результатами аналізу емпіричних даних можна дійти висновку, що для 

учасників АТО, які повідомляють про ознаки посттравматичного зростання,  



154 
 

позитивні зміни є реальними та об’єктивно наявними. Наведені емпіричні 

дані також свідчать про те, що їхні партнери ці зміни також вважають 

реальними.  

Окрім того, подана у параграфі інформація підтверджує конвергентну 

валідність україномовних версій методик «Опитувальник посттравматичного 

зростання» та «Опитувальник змін у поглядах». 

 

3.3. Результати емпіричного дослідження ситуаційно-

демографічних детермінантів прояву посттравматичного зростання 

учасників АТО 

 

Відповідно до третього завдання дисертаційного дослідження було 

емпірично досліджено ситуаційно-демографічні детермінанти 

посттравматичного зростання учасників АТО. З огляду на теоретичну 

структуру детермінантів посттравматичного зростання учасників АТО до 

групи ситуаційно-демографічних детермінантів було віднесено: 

– вікові особливості учасників АТО; 

– належність учасників АТО до різних груп за військовим званням; 

– інтенсивність бойового досвіду учасників АТО. 

У процесі аналізу отриманих емпіричних даних кожен із 

вищенаведених ситуаційно-демографічних чинників було ретельно 

проаналізовано для максимальної деталізації його ролі в особистісному 

зростанні учасників АТО у посттравматичний період.  

На початку ми дослідили взаємозв’язок між проявом 

посттравматичного зростання та інтенсивністю бойового досвіду. Було 

поставлено завдання перевірити припущення функціонально-описової 

моделі, на якій базується дисертаційне дослідження, про те, що між силою 

травматичної події та рівнем посттравматичного зростання існує значущий 

кореляційний зв’язок [253]. Дослідники постулюють, що боротьба із травмою 

має вирішальне значення у посттравматичному зростанні оскільки в багатьох 

аспектах травматична ситуація стає каталізатором руйнування базових 
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уявлень людини про світ та себе. 

Для оцінювання інтенсивності бойових дій було використано методику 

«Шкала оцінки інтенсивності бойового досвіду» (ШОІБД), яка дає змогу 

оцінити інтенсивність бойового досвіду як за показниками «сирих балів», так 

і за скорегованими нормативними показниками розробників.  

Таблиця 3.15 

Середнє значення та стандартне відхилення інтенсивності бойового 

досвіду військовослужбовців – учасників АТО  

Методика Мінімум Максимум 
Середнє 

значення 

Стандартне 

відхилення 

Шкала оцінки інтенсивності 

бойового досвіду 

(«сирі» бали) 
7 35 М = 18,94 SD = 6,260 

Шкала оцінки інтенсивності  

бойового досвіду 

(скорегований показник) 
1 44 М = 18,75 SD = 9,930 

 

Розподіл «сирих балів» ШОІБД (табл. 3.15) у вибірковій сукупності 

учасників АТО варіюється у діапазоні від 7 до 35; середнє значення 

М = 18,94 (SD = 6,260). Скорегований нормативних показників варіюється в 

діапазоні від 1 до 44; середнє значення М = 18,75 (SD = 9,930).  

Отримане середнє значення скорегованого нормативного показника 

засвідчує, що серед учасників дисертаційного дослідження спостерігався 

середній рівень інтенсивності бойового досвіду. Щоправда, він зазнавав 

певного варіювання залежно від конкретних субвибірок.  

Так, серед військовослужбовців, які перебували в районі АТО у 2014 

році, середнє значення скорегованого показника інтенсивності бойового 

досвіду перебувало на рівні М = 21,61 (SD = 9,820); у 2015 році – М = 16,56 

(SD = 8,873); у 2016 році – М = 10,57 (SD = 7,671). (Через незначний відсоток 

військовослужбовців дані для 2017 та 2018 років не наводимо). 

Дані, подані на рисунку 3.6, вказують на те, що найвищий рівень 

інтенсивності бойового досвіду спостерігався серед військовослужбовців, які 

брали участь у бойових діях у 2014 році. Друге місце за інтенсивністю 
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бойового досвіду посідали військовослужбовці, які перебували в АТО у 2015 

році. Найнижчий рівень інтенсивності бойового досвіду спостерігався серед 

військовослужбовців, які брали участь у бойових діях у 2016 році. 
 

 
Рис. 3.6. Варіювання інтенсивності бойового досвіду залежно від 

конкретних субвибірок учасників АТО 
 

Зазначена закономірність варіювання інтенсивності бойового досвіду 

цілком узгоджується з даними про інтенсивність ведення бойових дій на 

сході України. У другій половині 2014 року відбувалося розсортування 

підрозділів ЗС України й водночас тривали запеклі бої за звільнення низки 

окупованих міст. Надалі конфлікт перетворився в позиційне протистояння з 

поступовим зменшенням кількості безпосередніх бойових дій у містах.  

Для перевірки наявності статистично значущої відмінності між 

групами за показником інтенсивності бойового досвіду було розраховано 

однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA). Перед проведенням цього 

аналізу було розраховано тест Левіна на гомогенність дисперсії, що дало 

змогу оцінити коректність виконання однофакторного дисперсійного аналізу 

для даних вибіркових сукупностей. Результати подано в таблиці 3.16. 

Як бачимо з наведених даних, критерій однорідності дисперсії Левіна 

має статистичну значущість на рівні 0,378, що свідчить про те, що дисперсія 

для кожної із трьох груп статистично значуще не відрізняється. Відповідно, 
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результати ANOVA можуть бути визнані коректними. Результати 

однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) вказують на те, що 

середній рівень інтенсивності бойового досвіду між групами статистично 

значуще відрізняється (p < 0,001).  

 Таблиця 3.16 

Враженість інтенсивності бойового досвіду військовослужбовців 

залежно від року перебування в зоні АТО 

Методика Знч. тесту Левіна F 
ANOVA  

Знч. 

Шкали оцінки інтенсивності 

бойового досвіду 
0,378 17,115 0,001 

 

Для перевірки взаємозв’язку між інтенсивністю бойового досвіду та 

проявом особистісного зростання учасників АТО було проведено 

кореляційний аналіз між результатами методик: «Опитувальник 

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

оцінки інтенсивності бойового досвіду» (табл. 3.17).  

Таблиця 3.17 

Кореляційний аналіз інтенсивності бойового досвіду 

та виваженості посттравматичного зростання учасників АТО 

Методика 

Шкала оцінки 

інтенсивності  бойового 

досвіду 

(«сирі» бали) 

Шкали оцінки 

інтенсивності  бойового 

досвіду 

(скорегований показник) 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

r = 0,15 

(p < 0,022) 

r = 0,15 

(p < 0,022) 

Опитувальник змін 

у поглядах 

r = 0,16 

(p < 0,049) 

r = 0,15 

(p = 0,064) 

 

Як можна помітити з поданих даних, спостерігався статистично 

значущий позитивний кореляційний зв’язок між середнім значенням ОПТЗ 

та середнім значенням ШОІБД (r = 0,15; p < 0,022). Коефіцієнти кореляції 

були ідентичними як для скорегованих показників, так і для «сирих балів». 

Кореляційний зв’язок між середнім значенням ОЗУП та ШОІБД 

продемонстрував подібну тенденцію, однак для скорегованих показників не 

досягнув статистичної значущості. Так, сила кореляції для «сирих балів» 
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перебувала на рівні r = 0,16 (p < 0,049), для скорегованих показників – на 

рівні r = 0,15 (p = 0,064). Незважаючи на те, що останні значення не досягли 

статистичної значущості, простежується тенденція, яка цілком узгоджується 

з попередніми статистично значущими кореляціями.  

Вищезазначені результати кореляційного аналізу узгоджуються з 

даними дослідження американських ветеранів, проведеного групою 

американських військових психологів під керівництвом М. Мітчелл [197]. 

Зокрема, вчені на масштабній вибірці (1,834 ветерана) встановили 

позитивний кореляційний зв’язок між інтенсивністю бойового досвіду та 

посттравматичним зростанням на рівні r = 0,07 (p < 0,001). Подібний 

кореляційний зв’язок був встановлений у дослідженні вчених з 

Національного центру телемедицини та технологій Міністерства оборони 

США на вибірці 5,302 військовослужбовця ( r = 0,11; p < 0,01) [115]. 

Щоправда, як зазначалося в параграфі 1.3, у деяких закордонних 

дослідженнях також висловлювалося припущення про наявність позитивної 

криволінійної залежності між інтенсивністю бойового досвіду та 

посттравматичним зростанням. Так, емпіричну підтримку ця точка зору 

дістала в дослідженнях П. Шнур, у ході яких було встановлено, що помірний 

досвід бойових дій, порівняно із низьким чи занадто високим рівнем 

травматичного досвіду, приводив до більш бажаних ефектів з точки зору змін 

особистості [224]. Найчастіше цю залежність розглядають як квадратичну 

тенденцію у вигляді перевернутої «U». 

Для перевірки цього припущення з використанням даних вибіркової 

сукупності учасників АТО було розраховано просту лінійну регресію з 

оцінкою криволінійності, а також проведено однофакторний дисперсійний 

аналіз [53]. Результати регресійного аналізу подано в таблиці 3.18. 

Як свідчать наведені дані, квадратичне рівняння не досягнуло рівня 

статистичної значущості p < 0,061. Ця закономірність була характерною як у 

випадку використання «сирих балів» як незалежної змінної, так і у випадку 

використання в цій ролі скорегованих показників.   
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Таблиця 3.18 

Результати розрахунку лінійної регресії з оцінкою криволінійності 
 

 
Рівняння 

Зведення для моделі Оцінки параметрів 

R-квадрат F Знч. Константа b1 b2 

ШOIБД      

(«сирі» бали) 
Лінійне 0,022 5,360 0,021 56,766 0,266  

Квадратичне 0,023 2,833 0,061 55,168 0,481 –0,005 

ШOIБД  

(скорегований 

показник) 

Лінійне 0,022 5,335 0,022 53,597 0,423  

Квадратичне 0,023 2,825 0,061 48,785 0,969 –0,014 

 

Для перевірки квадратичної тенденції у вигляді перевернутої «U» було 

проведено однофакторний дисперсійний аналіз. Для цього, з огляду на 

середнє значення «сирих балів» ШОІБД та його стандартне відхилення, усіх 

учасників АТО було розподілено на три групи, до яких увійшли особи з 

високим показником інтенсивності бойового досвіду; особи із середнім 

показником інтенсивності бойового досвіду; особи з низьким показником 

інтенсивності бойового досвіду. – 

Розподіл військовослужбовців за кожною із наведених груп 

здійснювали за допомогою формули: M2 – σ2 = M + σ, де М і σ – вибіркове 

середнє та вибіркове стандартне відхилення для вибіркової сукупності 

учасників АТО. Це дало змогу виділити три групи «сирих балів» для 

методики ШОІБД: діапазон № 1 (низький рівень інтенсивності) – від 7 до 13; 

діапазон № 2 (середній рівень інтенсивності) – від 14 до 25; діапазон № 3 

(високий рівень інтенсивності) – від 26 до 35. Результати однофакторного 

дисперсійного аналізу (ANOVA) подано в таблиці 3.19. 

Таблиця 3.19 

Враженість посттравматичного зростання військовослужбовців 

 залежно від інтенсивності бойового досвіду 

Методика  Середнє 

значення 

Знч. тесту 

Левіна 
F 

ANOVA 

Знч. 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

Діапазон № 1 M = 58,02 

0, 993 2,091 0,126 Діапазон № 2 M = 61,92 

Діапазон № 3 M = 66,19 
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Як можна помітити з наведених даних, критерій однорідності 

дисперсії Левіна має статистичну значущість на рівні 0, 993, що вказує на те, 

що дисперсія для кожної із трьох груп статистично значуще не відрізняється. 

Відповідно, результати ANOVA можуть бути визнані коректними.  

Результати однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) свідчать 

на те, що середній рівень інтенсивності бойового досвіду між групами 

статистично значуще не відрізнявся (p = 0,126). Щоправда, аналіз графіка 

закономірності розподілу середніх значень між групами (рис. 3.7) дає змогу 

констатувати поступове збільшення рівня посттравматичного зростання 

залежно від інтенсивності бойового досвіду. Жодних квадратичних 

закономірностей між вищезазначеними показниками не спостерігалося.  

 
 

Рис. 3.7. Графік закономірності розподілу середніх значень 

посттравматичного зростання  між групами з різним рівнем інтенсивності 

бойового досвіду 
 

Крім того, для більш глибокого розуміння взаємозв’язку між 

інтенсивністю бойового досвіду та вираженістю посттравматичного 

зростання було розраховано кореляційний аналіз між балами ШОІБД і 

трьома сферами прояву посттравматичного зростання (табл. 3.20).  

Як бачимо з наведених даних, спостерігався позитивний кореляційний 

зв’язок між середнім значенням фактора № 1 та середнім значенням 

методики ШОІБД. Зокрема, сила кореляції перебувала на рівні r = 0,25, 

статистична значущість p < 0,001 (значення були ідентичними як для 

скорегованих показникі, так і для «сирих балів»). Для фактора № 2  і фактора 
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№ 3 не було встановлено жодного статистично значущого кореляційного 

зв’язку.  

Таблиця 3.20 

Кореляційний аналіз між інтенсивністю бойового досвіду 

учасників АТО та сферами прояву посттравматичного зростання  

Сфера прояву зростання 

Шкала оцінки 

інтенсивності бойового 

досвіду 

(«сирі бали») 

Шкала оцінки 

інтенсивності бойового 

досвіду 

(скорегований показник) 

Фактор № 1 

«Зміни у сприйнятті власного 

«Я» / нові можливості» 

r = 0,25 

(p < 0,001) 

r = 0,25 

(p < 0,001) 

Фактор № 2 

«Міжособистісні відносини» 

r = –0,03 

(p = 0,685) 

r = –0,03 

(p = 0,688) 

Фактор № 3 

«Життєва філософія» 

r = –0,10 

(p = 0,106) 

r = –0,10 

(p = 0,112) 

 

Цей взаємозв’язок можна пояснити припущенням, яке сформували 

науковці П. Шнур, С. Розенберг та М. Фрідман у своєму дослідженні 

учасників в’єтнамської війни. Вчені припустили, що позитивні психологічні 

зміни ветеранів могли бути результатом щеплення від стресу, при якому 

пережиті стресові ситуації давали змогу військовослужбовцям поступово 

розвивати толерантність до подальшого збільшення стресу. Вони також 

припустили, що в деяких випадках позитивні зміни зумовлені розвитком 

адаптаційних навичок копінгу, завдяки чому особи нарощують майстерність і 

впевненість в особистій здатності ефективно долати стресові ситуації, тобто 

зростає їхній рівень особистісних сил [224].  

Також у межах нашого дослідження були перевірені теоретичні 

припущення та емпіричні результати дослідження А. Фонтани та 

Р. Росершека, що представлені у параграфі 1.3. Зокрема, статистичні аналізи 

дали змогу дослідникам дійти висновку, що паралельно з існуванням 

очевидної та сильно вираженої лінійної тенденції у взаємозв’язку позитивних 

змін та травматичним досвідом існує ще статистично значущий 
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квадратичний взаємозв’язок між окремими сферами особистісних змін та 

певними категоріями бойового досвіду [144]. 

Для перевірки цього припущення на даних вибірки учасників АТО 

нами було розраховано просту лінійну регресію з оцінкою криволінійності 

для кожної окремої сфери прояву посттравматичного зростання [53; 54]. 

Розрахунок виконували лише із «сирими» балами ШОІБД (табл. 3.21) 

Таблиця 3.21 

Результати розрахунку лінійної регресії з оцінкою криволінійності 
 

Сфери зростання 
Рівняння 

Зведення для моделі Оцінки параметрів 

R-квадрат F Знч. Конст. b1 b2 

Фактор № 1   

«Зміни у 

сприйнятті 

власного «Я» / нові 

можливості» 

Лінійне 0,061 15,779 0,001 24,323 0,383  

Квадратичне 0,062 7,953 0,001 22,451 0,596 –0,005 

Фактор № 2 

«Міжособистісні 

відносини» 

Лінійне 0,001 0,161 0,688 18,298 –0,029  

Квадратичне 0,003 0,382 0,683 15,707 0,265 –0,007 

Фактор № 3 

«Життєва 

філософія» 

Лінійне 0,010 2,542 0,112 10,976 0,069  

Квадратичне 0,011 1,281 0,280 10,627 0,109 –0,001 

 

Як свідчать наведені дані, в усіх випадках взаємозв’язок між сферами 

прояву посттравматичного зростання та інтенсивністю бойового досвіду 

повторював результати попереднього кореляційного аналізу. Для фактора 

№  2 та фактора № 3 не було встановлено статистично значущого як 

лінійного, так і квадратичного зв’язку. Щодо фактора № 1 спостерігалося 

статистично значуще як лінійне (p < 0,001), так і квадратичне рішення 

(p  <  0,001). Як свідчить R-квадрат, загальний відсоток пояснення дисперсії 

між двома рішеннями не відрізняється. 

Таким чином, узагальнюючи вищезазначені емпіричні дані, можна 

констатувати, що результати нашого дослідження підтримують припущення 

функціонально-описової моделі про залежність вираженості 

посттравматичного зростання від інтенсивності травматичної події. Як 

постулюється в основних положеннях цієї моделі, щоб отримати можливість 
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зростання, особа має зазнати потрясіння своїх дотравматичних базових 

уявлень про світ та себе; мають зруйнуватися її схематичні структури, які 

керували розумінням та осмисленням світу. Чим сильнішим є потрясіння, 

тим більша імовірність, що через певний час після травматичної події спроби 

індивіда повернутися до старих, «комфортних», базових переконань 

набудуть форми реінтерпретації травматичного досвіду. Конфронтація з 

наслідками травматичної події припинить свою руйнівну дію, і почне 

включати в себе пошук позитивних змін після перенесеної травми.  

Встановлення в ході дослідження статистично значущого 

кореляційного зв’язку між інтенсивністю бойового досвіду та проявом 

позитивних змін у сфері оцінки власного «Я» цілком підтверджує ідею 

Р. Янов-Бульман про те, що базові переконання, які стосуються позитивного 

Я-образу, доброзичливості навколишнього світу і справедливих відносин між 

«Я» і навколишнім світом, найчутливіші до впливу травматичних подій 

[157]. Цілком можливо, що чим сильнішого впливу зазнають ці ілюзорні 

уявлення, тим більш об’єктивною стає оцінка військовослужбовця своїх 

особистісних ресурсів.  

Щоправда, результати дослідження не підтримують припущення про 

наявність квадратичної тенденції у вигляді перевернутої «U» між 

інтенсивністю бойового досвіду та вираженістю посттравматичного 

зростання. Не було підтримано і припущення А. Фонтани та Р. Росершека, 

що паралельно з існуванням очевидної та сильно вираженої лінійної 

тенденції у взаємозв’язку позитивних змін та травматичного досвіду існує 

статистично значущий квадратичний взаємозв’язок між окремими сферами 

особистісних змін та певними категоріями бойового досвіду. 

Другий ситуаційно-демографічний детермінант, який було 

проаналізовано в дисертаційному дослідженні, полягав у вікових 

характеристиках військовослужбовців. Зокрема, було емпірично досліджено 

взаємозв’язок між проявом посттравматичного зростання учасників АТО та 

їх віковими характеристиками. Перевірку проводилося у два етапи. 
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На першому етапі було проведено кореляційний аналіз між загальними 

балами методик з оцінювання посттравматичного зростання та віковими 

характеристиками учасників АТО. 

Отримані дані свідчать про те, що спостерігається статистично 

значущий негативний кореляційний зв’язок між середнім значенням 

методики ОПТЗ та віком військовослужбовців (r = –0,14; p < 0,020). 

Водночас кореляційний зв’язок між середнім значенням методики ОЗУП та 

віком респондентів продемонстрував подібну тенденцію, однак не досягнув 

статистичної значущості (r = –0,13; p = 0,095). 

Наведені результати узгоджуються з даними низки закордонних 

досліджень. Зокрема, науковці під керівництвом Р. Пьєтрзак встановили 

подібний кореляційний зв’язок у вибірці американських ветеранів операцій 

«Нескорена свобода» та «Свобода Іраку» (r = –0,26; p < 0,001) [211]. 

На другому етапі дослідження взаємозв’язку між проявом 

посттравматичного зростання учасників АТО та їх віковими 

характеристиками було проведено однофакторний дисперсійний аналіз. Для 

цього вся вибірка була розподілена на три групи, до яких увійшли особи 

молодшого віку (діапазон від 19 до 26 років), особи середнього віку (діапазон 

від 37 до 40 років), особи старшого віку (діапазон від 41 до 54 років). 

Розподіл військовослужбовців за кожною із наведених груп здійснювався за 

допомогою формули: M2 – σ2 = M + σ, де М та σ – вибіркове середнє та 

вибіркове стандартне відхилення для вибіркової сукупності учасників АТО. 

Перед проведенням однофакторного дисперсійного аналізу було розраховано 

тест Левіна на гомогенність дисперсії. Результати однофакторного 

дисперсійного аналізу подано в таблиці 3.22. 

Як можна помітити з наведених даних, критерій однорідності 

дисперсії Левіна має статистичну значущість на рівні 0,081, що вказує на те, 

що дисперсія для кожної із трьох груп статистично значуще не відрізняється. 

Відповідно, результати ANOVA можуть бути визнані коректними. 
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Результати однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) свідчать 

про те, що середній рівень посттравматичного зростання між віковими 

групами відрізняється статистично значуще (p < 0,025). Найвище середнє 

значення посттравматичного зростання спостерігалося у 

військовослужбовців молодшої вікової групи M = 67,58; середній рівень 

посттравматичного зростання – у військовослужбовців середньої вікової 

групи M = 60,93; найнижчий рівень – у військовослужбовців старшої вікової 

групи M = 57,23.  

Таблиця 3.22 

Враженість посттравматичного зростання військовослужбовців 

залежно від вікових характеристик 

  Середнє 

значення 

Знч. тесту 

Левіна 
F 

ANOVA  

Знч. 

Вікові 

характеристики 

Група молодого віку M = 67,58 

0,081 3,761 0,025 Група середнього віку M = 60,93 

Група старшого віку M = 57,23 
 

 

Зазначені результати цілком узгоджуються з даними дослідження 

С. Повелл, та результатами кореляційного аналізу першого етапу вивчення 

взаємозв’язку між проявом посттравматичного зростання учасників АТО та 

їх віковими характеристиками [214]. 

Інтерпретація встановленої кореляційної закономірності може полягати 

в тому, що молодшим військовослужбовцям набагато простіше відновлювати 

зруйновані базові уявлення про світ. Військовослужбовці старшого віку, як і 

люди старшого віку в цілому, меншою мірою здатні сприймати здобутки від 

травматичної ситуації, оскільки в багатьох аспектах уже «змирилися зі своєю 

долею». Інша можлива інтерпретація стосується оцінки майбутнього особами 

різних вікових категорій: особи старшого віку, імовірно, менш здатні до 

значних адаптаційних змін у нових, змінених реаліях (опанування нової 

професії, освоєння нового).  

Також ми перевірили кореляційний звʼязок між трьома сферами 

посттравматичного зростання та віковими характеристиками учасників АТО. 
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Емпіричні дані, наведені у таблиці 3.23, засвідчують наявність 

статистично значущого негативного зв’язку між віком військовослужбовців 

та фактором № 1 (r = –0,23; p < 0,001). Не спостерігалося статистично 

значущого кореляційного зв’язку між віком респондентів та середніми 

значеннями фактора № 2  та фактора № 3. 

Таблиця 3.23 

Кореляційний аналіз між віковими характеристиками учасників АТО 

та сферами прояву посттравматичного зростання  

Сфера прояву зростання Вікові характеристики 

Фактор № 1 

«Зміни у сприйнятті власного «Я» / нові 

можливості» 

 r = –0,23 

(p < 0,001) 

Фактор № 2 

«Міжособистісні відносини» 

r = –0,02 

(p = 0,701) 

Фактор № 3 

«Життєва філософія» 

r = –0,04 

(p = 0,467) 

 

Цю закономірність можна пояснити сутнісним наповненням фактора 

№  3. Зокрема, цей фактор насамперед описує позитивні зміни у сфері 

сприйняття військовослужбовцем власного «Я» та появу нових можливостей. 

До нього входять: твердження № 14 «Я відчуваю появу нових можливостей, 

які раніше були мені недоступними»; твердження № 11 «Я здатний зробити 

своє життя кращим»; твердження № 7 «Я спрямував своє життя по новому 

шляху»; твердження № 3 «У мене з’явилися нові інтереси»; твердження № 19 

«Я з’ясував, що я сильніший, ніж вважав раніше»; твердження № 4 «Я відчув 

більшу впевненість у собі та своїх силах». Наведені твердження 

відображають появу нових можливостей, розвиток нових інтересів, нових 

видів діяльності та знаходження новий шлях у житті. Така життєва позиція 

більше властива особам молодого віку, оскільки у них попереду все життя і 

достатньо часу для нових звершень та сміливих рішень. 

Третій ситуаційно-демографічний детермінант, який було 

проаналізовано у нашому дослідженні, полягав у належності учасників АТО 

до різних груп за військовим званням. 
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У процесі аналізу емпіричних даних ми виділили три групи 

досліджуваних за військовим званням: солдати, сержанти, офіцери. Для 

перевірки наявності відмінностей між цими групами щодо прояву 

посттравматичного зростання було проведено однофакторний дисперсійний 

аналіз (табл. 3.24). 

Результати аналізу продемонстрували, що середнє значення 

посттравматичного зростання для офіцерів перебувало на рівні М = 61,48; 

для сержантів – на рівні М = 62,29; для солдатів – на рівні М = 61,52  

Таблиця 3.24 

Середнє значення та стандартне відхилення прояву 

посттравматичного зростання залежно від військового звання  

  Середнє 

значення 

Знч. тесту 

Левіна 
F 

ANOVA 

Знч. 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

Офіцерський 

склад 
М = 61,48 

0,865 0,029 0,971 
Сержантський 

склад 
М = 62,29 

Солдатський 

склад 
М = 61,52 

 

Відсутність відмінностей між групами певним чином може бути 

порівнянна з даними дослідження Інституту публічного здоров’я Армії 

США, у ході якого не спостерігалося статистично значущих відмінностей 

між групами ворен-офіцерів та офіцерів [148]. На жаль, у цьому дослідженні 

немає даних про порівняння офіцерських та солдатських вибірок, через що 

неможливо провести прямі аналогії між дослідженнями. Щоправда, у 

дослідженні З. Соломон було встановлено, що серед ізраїльських 

військовополонених, групи офіцерів та неофіцерів статистично значуще між 

собою не відрізнялися щодо показника позитивних особистісних здобутків: 

офіцери та неофіцери повідомили про аналогічну вираженість позитивних 

змін (M = 13.86; SD = 10,24 та M = 13,38, SD = 8,51 відповідно) [238]. 

Для поглибленого розуміння впливу зазначеного ситуаційно-

демографічного детермінанта на вираженість особистісного зростання також 

було виконано аналіз прояву кожного із трьох сфер посттравматичного 
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зростання залежно від військового звання. Для цього ми провели три 

однофакторні дисперсійні аналізи (табл. 3.25).  

Таблиця 3.25 

Середнє значення та стандартне відхилення прояву 

посттравматичного зростання залежно від військового звання  

  Середнє 

значення 

Знч. тесту 

Левіна 
F 

ANOVA 

Знч. 

Фактор № 1       

«Зміни у 

сприйнятті 

власного «Я» / нові 

можливості» 

Офіцерський 

склад 
М=29,98 

0,934 6,070 0,003 
Сержантський 

склад 
М= 35,63 

Солдатський 

склад 
М=32,94 

Фактор № 2 

«Міжособистісні 

відносини» 

Офіцерський 

склад 
M = 18,97 

0,771 6,509 0,002 
Сержантський 

склад 
M = 14,71 

Солдатський 

склад 
M = 16,68 

Фактор №3 

«Життєва 

філософія» 

Офіцерський 

склад 
М=12,53 

0,062 0,648 0,524 
Сержантський 

склад 
М=11,94 

Солдатський 

склад 
М=11,90 

 

Отримані дані свідчать про те, що критерій однорідності дисперсії 

Левіна демонструє коректність однофакторного дисперсійного аналізу для 

всіх трьох сфер прояву посттравматичного зростання: фактор № 1 (p = 0,934), 

фактор № 2 (p = 0,771), фактор № 3 (p = 0,062). 

Результати однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) 

засвідчили, що вираженість посттравматичного зростання за фактором № 3 

«Життєва філософія» статистично значуще не відрізнялася між групами 

військовослужбовців різних категорій (p = 0,524). Це дає стверджувати, що 

позитивні зміни у духовній та екзистенційній сфері учасники АТО 

переживають однаково незалежно від військового звання. 

У свою чергу, стосовно фактора № 1 «Зміни у сприйнятті власного «Я» 

/ нові можливості» та фактора № 2 «Міжособистісні відносини» 

спостерігалися статистично значущі відмінності. Так, статистичний аналіз 
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продемонстрував, що фактор № 1 для офіцерів перебував на рівні М = 29,98; 

для сержантів – на рівні М = 35,63; для солдатів – на рівні М = 32,94. 

Водночас фактор № 2 для офіцерів перебував на рівні М = 18,97; для 

сержантів – на рівні М = 14,71; для солдатів – на рівні М = 16,68. 

 

 
 

Рис. 3.8. Графік закономірності розподілу середніх значень 

посттравматичного зростання за фактором № 1 між групами з різним 

військовим званням 
 

Аналіз графіка закономірності розподілу середніх значень за 

фактором № 1 засвідчує, що найбільші значення цієї сфери прояву 

посттравматичного зростання були властиві сержантському складу, на 

другому місці – група солдатського складу (рис. 3.8). На наш погляд, цю 

закономірність можна пояснити віковими характеристиками осіб, які 

сформували групу сержантського та солдатського складу. Результати 

статистичного аналізу засвідчили, що середній вік двох досліджуваних груп 

осіб становив M = 33,14 років та M = 29,96 років відповідно, тоді як середній 

вік осіб офіцерського складу становив М = 35,97 років.  

Учасникам АТО сержантського та солдатського складу було значно 

простіше відчути позитивні особистісні зміни у сфері появи нових 

можливостей, оскільки вони молодші і їм набагато простіше адаптуватися до 

нових умов, сформувати нові цілі в житті та більш перспективні шляхи 

особистої реалізації.  
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Аналіз поданого на рисунку 3.9 графіка середніх значень засвідчив, що 

за фактором № 2 «Міжособистісні відносини» найвищі середні значення 

зростання зафіксовано у групі офіцерського складу. Це середнє значення 

зростання суттєво відрізнялося від середнього значення осіб солдатського та 

сержантського складу.  

 
Рис. 3.9 Графік закономірності розподілу середніх значень 

посттравматичного зростання за фактором № 2 між групами з різним 

військовим званням 
 

Цілком можливо, що з огляду на вікові особливості, офіцерам більш 

властиво переосмислювати своє ставлення до родини після перенесеного 

травматичного досвіду та бачити справжню сутність взаємовідносин з 

оточуючими. 

 

3.4. Результати емпіричної перевірки індивідуально-психологічних 

детермінантів прояву посттравматичного зростання учасників АТО 

 

Задля вирішення третього завдання дисертаційного дослідження ми 

емпірично дослідили індивідуально-психологічні детермінанти 

посттравматичного зростання учасників АТО. З огляду на теоретичну схему 

детермінантів посттравматичного зростання учасників АТО, у групу 



171 
 

індивідуально-психологічних чинників було віднесено: 

– основні характеристики особистості учасників АТО; 

– диспозиційний оптимізм; 

– копінг-стратегії; 

– локус контролю. 

 

3.4.1. Взаємозв’язок посттравматичного зростання та основних 

характеристик особистості учасників АТО 
 

Як було зазначено у розділі 1.3., на сьогодні встановлення надійних 

індивідуально-психологічних детермінантів прояву посттравматичного 

зростання учасників бойових дій є вкрай актуальною проблемою. З огляду на 

це, на початку нами було розраховано кореляційний аналіз між результатами  

опитувальника «Велика п’ятірка – 2» (ОВП-2) та методик для оцінювання 

посттравматичного зростання. (таблиці 3.26) 

Таблиця 3.26 

Показники кореляційного аналізу між результатами опитувальника 

ОВП-2 та методик для оцінювання посттравматичного зростання 

«Велика п’ятірка – 2»  

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

Опитувальник змін у 

поглядах 

«Екстраверсія» 
r = 0,09 

(p = 0,143) 

r = 0,08 

(p = 0,302) 

«Доброзичливість» 
r = 0,24 

(p < 0,001) 

r= 0,26 

(p < 0,001) 

«Сумлінність» 
R = 0,13 

(p < 0,045) 

r= 0,20 

(p < 0,012) 

«Негативні емоції» 
r = –0,03 

(p < 0,597) 

r = –0,19 

(p < 0,022) 

«Відкритість мислення» 
r = 0,10 

(p = 0,115) 

r= 0,09 

(p=0,271) 
 

Як видно з наведених у таблиці даних, середнє значення ОПТЗ було 

статистично значуще пов’язано з такими шкалами ОВП-2, як 

«доброзичливість» (r = 0,24; p < 0,001) та «сумлінність» (r = 0,13; p < 0,045). 
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Ідентична закономірність спостерігалася для середнього значення 

шкали позитивних змін методики ОЗУП. Зокрема, сила кореляції для шкали 

«доброзичливість» перебувала на рівні r = 0,26 (p < 0,001); для шкали 

«сумлінність»  на рівні r = 0,20 (p < 0,012). 

Утім, щодо методики ОЗУП, окрім вищезазначених кореляцій, було 

встановлено і статистично значущий негативний кореляційний зв'язок зі 

шкалою «негативні емоції» (r = –0,19; p < 0,022). Стосовно «Опитувальника 

посттравматичного зростання» вищезазначений взаємозв’язок не досягав 

статистичної значущості.  

Встановлені у нашому дослідженні кореляційні зв’язки узгоджуються з 

низкою результатів закордонних робіт. Зокрема, Дж. Шекспір-Френч у 

дослідженні працівників швидкої медичної допомоги встановила значущий 

кореляційний зв'язок між вираженістю посттравматичного зростання та 

фактором «доброзичливість» на рівні r = 0,14 (p < 0,01); ідентичну силу 

кореляції було констатовано для фактора «сумлінність» (r = 0,14; p < 0,01) 

[231].  

Статистично значущий взаємозв’язок посттравматичного зростання із 

зазначеними факторами також було зафіксовано у дослідженні Р. Тадеші та 

Л. Келхауна на вибірці студентів коледжу: «сумлінність» (r = 0,16; p < 0,01), 

«доброзичливість» (r = 0,18; p < 0,01) [251]. Про таку ж закономірність 

повідомляв А. Каранчи у дослідженні посттравматичного зростання 

турецьких громадян (969 дорослих): «сумлінність» (r = 0,19; p < 0,05), 

«Доброзичливість» (r = 0,21; p < 0,05) [167]. 

Встановлені у нашому дослідженні взаємозв’язки між вираженістю 

посттравматичного зростання та особистісними рисами учасників АТО є 

цілком логічними з точки зору сутнісного наповнення останніх. Зокрема, як 

зазначали у своїх наукових роботах Р. МакКрай та О. Джон, «сумлінність» як 

особистісна риса передбачає високий рівень саморегуляції, наполегливості, 

контролю імпульсивності, орієнтації на досягнення та самодисципліну [196]. 

Було встановлено, що ці риси істотно пов’язані з проблемно-орієнтованими 
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копінг-стратегіями та схильністю до когнітивної реструктуризації [126]. Як 

наслідок, цілком імовірно, що військовослужбовцям із вираженими 

особистісними рисами за фактором «Сумлінність» значно простіше 

опрацьовувати свій травматичний досвід і безпосередньо долати його 

наслідки. Такі військовослужбовці меншою мірою застосовують 

малоефективну копінг-стратегію уникнення та більшою мірою орієнтовані на 

сприйняття зростання в усіх його проявах. Зокрема, у деяких закордонних 

дослідження було встановлено, що сумлінність доволі тісно пов’язана з 

кількістю позитивних подій у житті [184]. Також цілком імовірно, що ті 

військовослужбовці, які вже мають схильність до дисциплінованості та 

твердий характер, у результаті пережитих бойових дій починають іще більше 

цінувати в собі ці якості та розвивати їх у майбутньому.  

Що стосується фактора «доброзичливість», то згідно з Р. МакКрайом та 

О. Джоном він відображає такі особистісні риси, як довірливість, альтруїзм 

та поступливість [196]. У деяких дослідженнях було встановлено, що ці риси 

особистості пов’язані з високим рівнем як суб’єктивно сприйнятої, так і 

об’єктивно наданої соціальної підтримки [112; 257]. Як наслідок, цілком 

розумно припустити, що ця риса особистості значно полегшує прояв 

посттравматичного зростання, стає поштовхом до прийняття травматичної 

події та пошуку соціальної підтримки для її подолання.  

Доволі суперечлива для інтерпретації ситуація склалася з фактором 

«негативні емоції» (нейротизм, за деякими авторами). Цей фактор 

представлений такими рисами, як негативна емоційність, фізіологічна 

реактивність на стрес, тривожність та дратівливість [196]. Той факт, що у 

випадку використання однієї методики на оцінку посттравматичного 

зростання спостерігався негативний кореляційний зв’язок з фактором 

«негативні емоції», а у випадку використання іншої жодного зв’язку не було, 

є ознакою доволі складного співвідношення цієї особистісної риси із проявом 

особистісного зростання.  
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Аналіз закордонної емпіричної літератури засвідчує, що у більшості 

досліджень не було встановлено значущих взаємозв’язків між 

посттравматичним зростанням та нейротизмом. Зокрема, такі дані 

зафіксовані у дослідженнях Р. Тадеші та Л. Салхаун, а також Дж. Шекспір-

Френч [231; 251]. Ці науковці дійшли висновку, що така закономірність 

свідчить про те, що нейротизм, як правило, не пов'язаний із психологічним 

здоров'ям та являє собою окрему психологічну конструкцію. Позитивні й 

негативні впливи травмуючих подій, ймовірно, можуть співіснувати в одній 

особі. Тобто коли певна особа сприймає переваги свого досвіду, вона не 

обов’язково заперечує наявність певних психологічних труднощів [251].  

Для поглиблення розуміння зв’язку між особистісними рисами 

учасників АТО та проявом посттравматичного зростання також було 

розраховано кореляційний аналіз між результатами ОВП-2 і трьома 

факторами ОПТЗ (табл. 3.27). 

Таблиця 3.27 

Показники кореляційного аналізу між результатами ОВП-2 та сферами 

прояву посттравматичного зростання учасників АТО  
 

 

«Велика пʼятірка – 2» 

Фактор № 1 

«Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові 

можливості» 

Фактор № 2 

«Міжособистісні 

відносини» 

Фактор № 3 

«Життєва 

філософія» 

«Екстраверсія» 
r = 0,11 

(p=0,084) 

r = 0,01 

(p=0,861) 

r = 0,13 

(p < 0,045) 

«Доброзичливість» 
r = 0,09 

(p = 0,164) 

r = 0,38 

(p < 0,001) 

r = 0,16 

(p < 0,045) 

«Сумлінність» 
r = 0,11 

(p = 0,092) 

r = 0,10 

(p = 0,113) 

r = 0,13 

(p < 0,045) 

«Негативні емоції» 
r = -0,07 

(p = 0,252) 

r = - 0,01 

(p = 0,846) 

r = 0,08 

(p = 0,474) 

«Відкритість 

мислення» 

r = 0,20 

(p < 0,002) 

r= - 0,03 

(p = 0,662) 

r = 0,03 

(p = 0,682) 

 

Як можна помітити з наведених даних, фактор № 1 статистично 

значуще корелював лише з фактором «Відкритість мислення» (r = 0,20; p < 

0,002). Жоден інший фактор особистості не продемонстрував значущого 

зв’язку із зазначеною сферою посттравматичного зростання учасників АТО.  
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Слід зауважити, що подібний взаємозв’язок було зафіксовано в низці 

закордонних емпіричних робіт. Зокрема, Р. Тадеші та Л. Келхаун у своєму 

дослідженні встановили, що кореляційний зв'язок між фактором «нові 

можливості» англомовної версії ОПТЗ та шкалою «Відкритість досвіду» 

(методика «NEOPI») перебував на рівні r = 0,25 (p < 0,01) [251]. З огляду на 

те, що пункти вищезазначеної оригінальної шкали при факторизації 

україномовної версії методики сформували фактор № 1 «Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові можливості», зазначені результати можна вважати 

взаємодоповнюючими. Щоправда, у дослідженні Р. Тадеші та Л. Келхаун 

вказана сфера зростання також статистично значуще корелювала з шкалою 

«Екстраверсія» (r = 0,16; p = 0,01). У нашому дослідженні цей зв’язок не 

досягнув необхідної значущості: r = 0,11 (p = 0,084) (тенденція зберігалась). 

Згідно з Р. МакКрайом та О. Джоном особи з вираженим фактором 

відкритості новому досвіду є інтелектуально допитливими, винахідливими та 

емоційно чуйними [196]. З огляду на те, що когнітивна обробка є вкрай 

важливою для посттравматичного зростання (про це йшлося в розділі 1.2), 

цілком логічно очікувати, що військовослужбовців, які проявляють 

відкритість мислення, з більшою ймовірністю будуть готові опрацьовувати 

травматичний досвід. Вони здатні застосовувати свій травматичний досвід 

для навчання та особистісного розвитку. Крім того, відкритість мислення 

зумовлює інтерес військовослужбовців до нових ситуацій, нових вражень та 

ідей. Цей природний інтерес представлений: твердженням № 14 «Я відчуваю 

появу нових можливостей, які раніше були мені недоступними»; 

твердженням № 11 «Я можу зробити своє життя кращим»; твердження 

№  7 «Я спрямував своє життя по новому шляху»; твердження № 17 «Я 

більш охоче намагаюся змінювати речі, які потребують змін»; твердження 

№ 3 «У мене з'явилися нові інтереси». 

Також у ході нашого дослідження було встановлено позитивний 

кореляційний зв'язок між фактором № 2 «Міжособистісні відносини» та 

особистісним фактором «Доброзичливість» (r = 0,38; p < 0,001). Жоден інший 
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фактор особистості не продемонстрував статистично значущу кореляцію із 

вказаною сферою посттравматичного зростання учасників АТО. 

Слід зазначити, що подібний кореляційний зв'язок між зазначеними 

факторами був встановлений і у низці інших емпіричних досліджень. 

Зокрема, про таку взаємозалежність повідомили у своїх дослідженнях 

А. Каранчи (r = 0,18; p < 0,01) та Р. Тадеші (r = 0,18; p < 0,01) [167; 251]. 

Дещо сильніший кореляційний зв’язок був зафіксований у дослідженні 

Дж. Шекспір-Френч (r = 0,22; p < 0,001) [231]. 

Встановлений у нашому дослідженні кореляційний зв’язок цілком 

очікуваний з точки зору сутнісного наповнення фактора «Доброзичливість» 

та фактора № 2 «Міжособистісні відносини». Як уже зазначалося, особи, з 

домінуючим, фактором «Доброзичливість» схильні до висловлення запиту та 

сприйняття соціальної підтримки, саморозкриття та отримання розуміння. Це 

робить вказаних осіб особливо схильними до знаходження позитивних змін 

за фактором № 2 «Міжособистісні відносини», який представляють: 

твердження № 6 «Я зрозумів, що можу покластися на людей, якщо потраплю 

в небезпеку»; твердження № 9 «Я легше виражаю свої емоції»; твердження № 

20 «Я багато дізнався про те, якими чудовими бувають люди». Окрім 

зазначеного, така риса особистості підштовхує військовослужбовців до 

знаходження позитивних здобутків у сфері родини та оточення: твердження 

№ 21 «Я став більше визнавати, що маю потребу в інших людях»; 

твердження № 15 «У мене з'явилося більше співчуття до інших»; твердження 

№ 16 «Я докладаю більше зусиль для налагодження та збереження 

взаємовідносин з іншими»; твердження № 8 «Я відчуваю значну близькість з 

оточуючими».  

Окрім зазначеного, у нашому дослідженні спостерігався статистично 

значущий кореляційний зв'язок між фактором № 3 «Життєва філософія» і 

такими факторами особистості. як «Екстраверсія» (r = 0,13; p < 0,045), 

«Доброзичливість» (r = 0,16; p < 0,045) та «Сумлінність» (r = 0,13; p < 0,045). 
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Існування зв'язку між цією сферою посттравматичного зростання та 

екстраверсією цілком очікуване, оскільки екстраверти здатні краще 

переносити збудження та використовувати соціальну підтримку. 

Подібна закономірність кореляційного зв’язку також була зафіксована 

у дослідженні Р. Тадеші та Л. Келхауна. Зокрема, науковці встановили 

статистично значущий кореляційний зв'язок між екстраверсією та факторами 

«Духовні зміни» і «Ставлення до життя» англомовної методики ОПТЗ [251]. 

З огляду на те, що твердження вищезазначених оригінальних шкал в 

україномовній методиці наповнювали фактор № 3 «Життєва філософія», ці 

результати можна вважати ідентичними.  

 

3.4.2. Взаємозв’язок посттравматичного зростання та 

диспозиційного оптимізму учасників АТО 

 

Для емпіричної перевірки взаємозв’язку між диспозиційним 

оптимізмом та вираженістю посттравматичного зростання учасників АТО 

було розраховано кореляційний аналіз між середнім значенням «Тесту 

диспозиційного оптимізму» (ТДО) та методиками оцінки посттравматичного 

зростання (табл. 3.28). 

Таблиця 3.28 

Показники кореляційного аналізу між результатами ПДО 

та методик для оцінювання посттравматичного зростання 

Методика 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

Опитувальник змін 

у поглядах 

Тест диспозиційного оптимізму 

(загальний бал) 

r = 0,25 

(p < 0,001) 

r = 0,25 

(p < 0,004) 

Тест диспозиційного оптимізму 

(субшкала негативних очікувань) 

r = –0,15 

(p < 0,029) 

r = –0,21 

(p < 0,015) 

Тест диспозиційного оптимізму 

(субшкала позитивних очікувань) 

r = 0,27 

(p < 0,001) 

r = 0,18 

(p < 0,038) 

 

Отримані дані засвідчили, що середнє значення методики ОПТЗ 

статистично значуще пов’язано із загальним балом ТДО (r = 0,25; p < 0,001), 

а також субшкалою позитивних очікувань (r = 0,27; p < 0,001). Окрім того, 
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між середнім значенням ОПТЗ та субшкалою негативних очікувань ТДО 

спостерігалася статистично значуща негативна кореляція (r = –0,15; 

p  <  0,029). 

Ідентична закономірність спостерігалася для середнього значення 

методики ОЗУП. Зокрема, сила кореляції із загальним балом ТДО  

перебувала на рівні r = 0,25 (p < 0,004); із субшкалою позитивних очікувань 

ТДО – на рівні r = 0,18 (p < 0,038). Як і у попередньому випадку, між 

середнім значенням ОЗУП та субшкалою негативних очікувань ТДО 

спостерігався негативний кореляція: r = –0,21 (p < 0,015). 

Встановлені у нашому дослідженні кореляційні зв’язки узгоджуються з 

низкою результатів закордонних досліджень. Зокрема, про зазначену 

залежність у своїх дослідженнях повідомляли Р. Тадеші та Л. Келхаун 

(r = 0,25; p < 0,01) і С. Пак (r = 0,27 p < 0,01) [207; 251]. Китайський психолог 

С. Хо встановив таку ж закономірність у дослідженні онкохворих пацієнтів 

(r = 0,31; p < 0,05) [153]. Серед учасників бойових дій позитивний 

кореляційний зв'язок (r = 0,54; p < 0,01) між диспозиційним оптимізмом та 

особистісним зростанням був зафіксований у дослідженні A. Фебер [140].  

Окрім вищезазначеного, у низці емпіричних досліджень було 

встановлено, що диспозиційний оптимізм часто виступає як прогностичний 

чинник появи посттравматичного зростання в майбутньому. Зокрема, така 

закономірність була констатована у вибірках пацієнтів з артритом та у 

студентів, які пережили низку травматичних ситуацій [174; 255]. 

Для більш глибокого вивчення взаємозв’язку між диспозиційним 

оптимізмом та посттравматичним зростанням нами було розраховано 

кореляцію результатів ТДО та трьох факторів ОПТЗ (табл. 3.29). 

Як видно з наведених у таблиці даних, загальний бал ТДО був значуще 

пов’язаний з усіма сферами посттравматичного зростання: фактор №  1 

(r  =  0,18; p < 0,006); фактор № 2 (r = 0,24; p < 0,001); фактор № 3 (r = 0,22; 

p < 0,001). Ідентична закономірність була характерною для взаємозв’язку із 

субшкалою позитивних очікувань ТДО: фактор № 1 ( r = 0,18; p < 0,009); 
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фактор № 2 (r = 0,26; p < 0,001); фактор № 3 (r = 0,32; p < 0,001). Негативний 

кореляційний зв'язок спостерігався між субшкалою негативних очікувань 

ТДО та фактором № 2 «Міжособистісні відносини» (r = –0,14; p < 0,035). 

Таблиця 3.29 

Показники кореляційного аналізу між результатами ТДО 

та сферами прояву посттравматичного зростання учасників АТО  
 

 

Фактор № 1 

«Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові 

можливості» 

Фактор № 2 

«Міжособистісні 

відносини» 

Фактор № 3 

«Життєва 

філософія» 

Тест диспозиційного 

оптимізму 

(загальний бал) 

r = 0,18 

(p < 0,006) 

r = 0,24 

(p < 0,001) 

r = 0,22 

(p < 0,001) 

Тест диспозиційного 

оптимізму 

(позитивні очікування) 

r = 0,18 

(p < 0,009) 

r = 0,26 

(p < 0,001) 

r = 0,32 

(p < 0,001) 

Тесту диспозиційного 

оптимізму 

(негативні очікування) 

r = –0,13 

(p < 0,057) 

r = –0,14 

(p < 0,035) 

r = –0,08 

(p < 0,211) 
 

 

Такий позитивний кореляційний зв'язок між усіма сферами прояву 

посттравматичного зростання та загальним балом ТДО також був 

встановлений у дослідженні Р. Тадеші і Л. Келхаун: рівень кореляційного 

зв’язку коливався від r = 0,14 до r = 0,22 [251]. На схожу тенденцію під час 

дослідження колишніх військовополонених звертав увагу A. Фебер [140]. 

Встановлений у дисертаційному дослідженні статистично значущий 

кореляційний зв'язок між диспозиційним оптимізмом та посттравматичним 

особистісним зростанням учасників АТО є цілком зрозумілим та очікуваним 

з точки зору наявних сьогодні наукових відомостей про психологічну 

сутність феномену диспозиційного оптимізму. Так, у науковій літературі 

констатується визначне місце диспозиційного оптимізму у структурі 

психологічної стійкості особистості [108; 174]. Зазначається, що оптимісти 

постійно намагаються відшуковувати та підкреслювати позитивні аспекти у 

складних життєвих ситуаціях, що дає їм змогу переспрямовувати свою увагу 

на релевантні проблемно-орієнтовані копінг-стратегії [223]. На наш погляд, 
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такий пошук позитиву значно підвищує ймовірність формування позитивних 

психологічних змін у військовослужбовців після перебування в зоні бойових 

дій. Оптимістичні військовослужбовці здатні доволі швидко помітити певні 

позитивні тенденції у своїй особистості ще на початку їх формування і за 

допомогою природної схильності розвинути ці позитивні зміни в особистісні 

психологічні ресурси.  

Також, на наш погляд, диспозиційний оптимізм може бути пов'язаний 

із посттравматичним зростанням учасників АТО завдяки його впливу на 

процес когнітивного опрацювання травматичного досвіду. Зокрема, 

Л. Ассінвол, Л. Річтер та Р. Хоффман встановили, що оптимісти здатні краще 

зосереджувати свою увагу та ресурси на найважливіших питаннях і 

абстрагуватися від негативних або не придатних для розв’язання проблем 

[100]. Це вміння може бути особливо важливим для когнітивної переробки, 

що відбувається після травми. У закордонній психотравматології часто 

констатується, що особи, які пережили психологічну травму, схильні 

рефлексувати про конфлікт цілей та когнітивних схем, що склався у їхньому 

житті. Вони починають поділяти своє життя на відрізки «до» та «після» 

кризової життєвої події (ситуація кардинального життєвого повороту). 

Життєві цілі та схеми, які були актуальними до вказаного життєвого 

повороту, могли бути актуальними колись, але не актуальні зараз. Це 

особливо часто трапляється у випадку, коли поставлені цілі або схеми є 

надзвичайно високого порядку (пов’язаними з ідентичністю та метою). Свого 

часу вказані цілі й когнітивні схеми вважалися правильними та цілковито 

досяжними, але тепер, після травматичної події, є практично недосяжними. 

Звільнення від недосяжних цілей або світогляду, які не можуть умістити 

реальність після травми, може дозволити особам, які її пережили, 

сформувати нові цілі та світогляд. Це дасть їм змогу усвідомити, що вони 

рухаються до досягнення своєї мети у тому світі і в тих умовах, у яких це 

можливо зараз.  
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Негативний кореляційний взаємозв’язок між субшкалою негативних 

очікувань ТДО та проявом посттравматичного зростання учасників АТО 

можна пояснити тим фактом, що особи з песимістичним складом характеру 

нечасто переживають позитивні очікування стосовно подолання труднощів і 

частіше реагують на них пасивною або звикаючою поведінкою.  

Окрім зазначеного, слід зауважити, що в нашому дослідженні між 

проявом посттравматичного зростання та диспозиційним оптимізмом завжди 

спостерігалася доволі помірна кореляція: для двох методик вона перебувала в 

діапазоні від (r = 0,25). На нашу думку, це підтримує твердження Р. Тадеші 

(наведене в параграфі 1.2) про те, що посттравматичне зростання та оптимізм 

є різними психологічними концептами [253]. 

 

3.4.3. Взаємозв’язок посттравматичного зростання та копінг-

стратегій учасників АТО 

 

Окрім диспозиційних характеристик особистості, у дослідженні також 

вивчали роль та місце типу копінг-поведінки в детермінації 

посттравматичного зростання учасників АТО. Як основний показник типу 

копінг-поведінки було застосовано опитувальник «Способи копінг-поведінки 

Р. Лазаруса» (ОСКП).  

На початковому етапі дослідження було проаналізовано домінуючі 

типи копінг-стратегії учасників АТО. Для цього обчислювалось середнє 

значення сумарних показників кожної субшкали ОСКП та їх стандартне 

відхилення (табл. 3.30). 

Отримані дані засвідчили, що найвищі показники було зареєстровано 

щодо таких копінг-стратегій, як «планування вирішення проблем» 

(М  =  73,16; SD = 15,588) і «cамоконтроль» (М = 60,42; SD = 14,988). Таким 

чином, потрапивши у складну ситуацію, більшість учасників АТО 

намагаються не демонструвати свої почуття і приховують від оточуючих 

поганий стан своїх справ. Окрім того, більшість учасників АТО намагаються  
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подолати негаразди, вдавшись до їх цілеспрямованого аналізу, вироблення 

стратегії вирішення проблеми, планування власних дій з урахуванням 

об’єктивних умов попереднього досвіду та наявних на цей час ресурсів. 

Таблиця 3.30 

Показники копінг-стратегій військовослужбовців – учасників АТО 

№ Показники  копінг-стратегій 
Середнє значення 

(М) 

Стандартне 

відхилення (SD) 

1. Конфронтаційний копінг М = 49,68 SD = 16,467 

2. Дистанціювання М = 46,28 SD = 15,049 

3. Самоконтроль М = 60,42 SD = 14,988 

4. Пошук соціальної підтримки М = 56,31 SD = 17,431 

5. Прийняття відповідальності М = 51,39 SD = 19,971 

6. Втеча – уникнення М = 40,83 SD = 17,840 

7. Планування вирішення проблем М = 73,16 SD = 15,588 

8. Позитивна переоцінка М = 58,46 SD = 15,393 

 

Найнижчі значення відзначаються щодо стратегії «втеча – уникнення» 

(М = 40,83; SD = 17,840). Це свідчить про те, що більшість 

військовослужбовців – учасників АТО не надто часто застосовують пасивні 

та неконструктивні способи подолання труднощів (втеча від реальності у світ 

фантазій, сподівання на чудо, на те, що ситуація вирішиться сама). 

Для емпіричної перевірки взаємозв’язку між типом копінг-стратегій та 

вираженістю посттравматичного зростання учасників АТО було розраховано 

кореляцію між «сирими балами» субшкал ОСКП та методиками оцынки 

посттравматичного зростання (табл. 3.31). 

Як видно з наведених даних, лише одна копінг-стратегія – стратегія 

позитивної переоцінки – продемонструвала статистично значущий 

кореляційний зв'язок із посттравматичним зростанням учасників бойових дій. 

Зокрема, сила кореляційного зв’язку із середнім значенням методики ОПТЗ 

перебувала на рівні r = 0,23 (p < 0,007). Із середнім значенням ОЗУП сила 

кореляційного зв’язку перебувала на рівні r = 0,27 (p < 0,001).  

Встановлена нами закономірність кореляційного зв’язку є цілком 

очікуваною з огляду на сутнісне наповнення стратегії позитивної переоцінки. 
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Військовослужбовці – учасники АТО, які застосовують цю стратегію, 

намагаються подолати негативні переживання за рахунок їх позитивного 

переосмислення, розглядають її як стимул до особистісного зростання. Для 

таких військовослужбовців характерна орієнтованість на надособистісне, 

філософське осмислення проблемної ситуації, включення її у більш широкий 

контекст роботи особистості щодо саморозвитку. Як зазначала К. Пак, особи, 

у яких домінує копінг-стратегія позитивної переоцінки, ставлять перед собою 

завдання «навчитися чогось нового в результаті свого досвіду» і насамперед 

«зрости як особистість» [207, c. 97]. Окрім того, цілком можливо, що зусилля 

військовослужбовця, спрямовані на позитивну інтерпретацію травматичного 

досвіду, можуть спрацьовувати як самоздійснюване пророцтво і, як наслідок, 

пришвидшувати перебіг процесу позитивних особистісних змін.  

Таблиця 3.31 

Показники кореляційного аналізу ОСКП  

Опитувальник  

копінг-поведінки 

Опитувальник 

посттравматичного зростання 

Опитувальник змін у 

поглядах 

Конфронтаційний 

копінг 

r = –0,11 

(p=0,081) 

r = 0,05 

(p=0,510) 

Дистанціювання 
r = 0,05 

(p=0,573) 

r = 0,02 

(p=0,737) 

Самоконтроль 
r = –0,01 

(p=0,855) 

r = –0,02 

(p=0,730) 

Пошук соціальної 

підтримки  

r = –0,01 

(p=0,878) 

r = -0,05 

(p=0,424) 

Прийняття 

відповідальності 

r = –0,05 

(p=0,565) 

r = –0,01 

(p=0,906) 

Втеча – уникнення 
r = –0,07 

(p=0,416) 

r = –0,04 

(p=0,541) 

Планування 

вирішення проблем 

r =  0,10 

(p=0,230) 

r = 0,02 

(p=0,743) 

Позитивна переоцінка 
r = 0,23 

(p < 0,007) 

r = 0,27 

(p < 0,001) 

 

Доцільно також зазначити, що встановлений у ході нашого 

дослідження взаємозв’язок між копінг-стратегією позитивної переоцінки та 

посттравматичним зростанням цілком узгоджується з результатами двох 

метааналітичних досліджень, нещодавно проведених закордонними 
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науковцями. У найбільш загальному вигляді метааналіз можна визначити як 

метод асиміляції, узагальнення та інтеграції результатів множини 

досліджень. Так, за результатами метааналітичного дослідження 

В.  Гелгесона і К. Рейнольдс, проведеного у 2006 році на семи емпіричних 

роботах, встановлено статистично значущий вплив стратегії позитивної 

переоцінки на рівень посттравматичного зростання [149]. До подібного 

висновку в 2009 році дійшли також Г. Праті та Л. Пітрантоні на розширеній 

вибірковій сукупності досліджень [215]. 

Для поглиблення розуміння зв’язку між копінг-стратегіями та проявом 

посттравматичного зростання нами було розраховано кореляційний аналіз 

між підсумковими значеннями субшкал ОСКП і трьома факторами ОПТЗ. 

Результати подано в таблиці 3.32. 

Таблиця 3.32 

Показники кореляційного аналізу  
 

 

 

Фактор № 1 

«Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові 

можливості» 

Фактор № 2 

«Міжособистісні 

відносини» 

Фактор № 3 

«Життєва 

філософія» 

Конфронтаційний 

копінг 

r = –0,02 

(p=0,750) 

r = –0,15 

(p < 0,028) 

r = –0,11 

(p=0,084) 

Дистанціювання 
r = 0,02 

(p=0,771) 

r = 0,03 

(p=0,617) 

r = –0,01 

(p=0,933) 

Самоконтроль 
r = 0,02 

(p=0,751) 

r = 0,02 

(p=0,723) 

r = 0,01 

(p=0,888) 

Пошук соціальної 

підтримки  

r = 0,03 

(p=0,619) 

r = 0,08 

(p=0,226) 

r = 0,01 

(p=0,818) 

Прийняття 

відповідальності 

r = 0,03 

(p=0,587) 

r = –0,01 

(p=0,806) 

r = –0,02 

(p=0,735) 

Втеча – уникнення 
r = –0,01 

(p=0,799) 

r = –0,04 

(p=0,519) 

r = –0,06 

(p=0,343) 

Планування 

вирішення проблем 

r =  0,06 

(p=0,355) 

r =  0,03 

(p=0,627) 

r =  0,01 

(p=0,927) 

Позитивна переоцінка 
r =  0,23 

(p < 0,001) 

r =  0,21 

(p < 0,002) 

r = 0,27 

(p < 0,001) 

 

Отримані дані засвідчили, що копінг-стратегія позитивної переоцінки 

продемонструвала статистично значущий кореляційний зв'язок з усіма 

сферами прояву посттравматичного зростання учасників АТО. Зокрема, для 
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фактора № 1 кореляційний зв'язок становив r = 0,23 (p < 0,001); для фактора 

№  2 – r = 0,21 (p < 0,002); для фактора № 3 – r = 0,27 (p < 0,001). 

Наведені статистичні дані вказують на те, що копінг-стратегія 

позитивної переоцінки є фундаментальним детермінантом 

посттравматичного зростання, який позитивно впливає на його появу 

незалежно від сфери прояву. 

Окрім вищезазначеного, було встановлено, що фактор № 2 негативно 

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

На нашу думку, таку закономірність можна пояснити сутнісним змістом 

даного типу копінг-стратегії. Зокрема, зазвичай конфронтуючий копінг 

характеризується спробами розв’язати проблему шляхом поведінкової 

активності, що часто спрямована на відреагування негативних емоцій у 

зв’язку з негараздами. У разі домінування цієї копінг-стратегії у 

військовослужбовців може спостерігатися імпульсивність у поведінці, іноді з 

елементами ворожості та конфліктності. Це, у свою чергу, не дає змогу 

військовослужбовцю відкритися оточуючим (родині, друзям), поділитися з 

ними своїми переживаннями та попросити про підтримку. Тобто 

створюються умови, що унеможливлюють залучення соціального оточення 

як психологічного ресурсу для особистісного зростання.  

 

3.4.4. Взаємозв’язок посттравматичного зростання та типу локус 

контролю учасників АТО 

 

Для емпіричної перевірки взаємозв’язку між типом локусу контролю та 

вираженістю посттравматичного зростання учасників АТО було розраховано 

кореляцію між середнім значенням «Тесту локусу контролю Роттера» та 

психодіагностичними методиками посттравматичного зростання (табл. 3.33). 

Як можна помітити із наведених даних, спостерігався статистично 

значущий позитивний кореляційний зв'язок між середнім значенням шкали 

«Інтернальність» та середнім значенням ОПТЗ: r = 0,15 (p < 0,026), а також 

існував статистично значущий негативний зв'язок між шкалою 
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«Екстернальності» та середнім значенням ОПТЗ: r = –0,15 (p < 0,026). 

Взаємозв’язок з методикою ОЗУП продемонстрував ідентичну тенденцію, 

однак не досягнув статистичної значущості.  

Таблиця 3.33 

Показники кореляції між результатами та методик для оцінювання 

посттравматичного зростання 

Тест «Локусу контролю 

Роттера» 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

Опитувальник змін  

у поглядах 

Шкала «Екстернальність» 
r = –0,15 

(p < 0,026) 

r = –0,17 

(p = 0,058) 

Шкала «Інтернальність» 
r = 0,15 

(p < 0,026) 

r = 0,17 

(p = 0,058) 

 

Встановлена у нашому дослідженні закономірність взаємозв’язку типу 

локусу контролю та посттравматичного зростання може бути інтерпретована 

в декількох площинах. Так, позитивний взаємозв’язок між інтернальним 

локусом контролю та рівнем зростання можна пояснити тим, що 

інтернальний локус контролю опосередковано впливає на застосування 

ефективних проблемно-сфокусованих копінг-стратегій, які, як було 

продемонстровано в попередньому пункті, сприяють особистісному 

зростанню. Емпіричну підтримку такій точці зору було знайдено в 

дослідженні А. Меркер [182]. Науковець встановив, що посттравматичне 

зростання було позитивно пов’язане з інтернальним локусом контролю на 

рівні r = 0,34 (p < 0,05).  

У свою чергу, екстернальний локус контролю негативно пов’язаний із 

посттравматичним зростанням через те, що такий тип локусу контролю 

зазвичай характерний для осіб з такими особистісними рисами, як: 

невпевність у своїх можливостях, неврівноваженість, прагнення відкласти 

реалізацію намірів на невизначений термін, тривожність, підозріливість, 

конформність та агресивність. За неможливості впливати на перебіг подій в 

осіб із зовнішнім локусом контролю зазвичай формується безпорадність та 

знижується пошукова активність, що не дає змогу виявити позитивні 

здобутки в результаті набутого досвіду. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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3.5. Результати емпіричної перевірки соціально-психологічних 

детермінантів прояву посттравматичного зростання учасників АТО 

 

Для перевірки взаємозв’язку між соціальною підтримкою та 

вираженістю посттравматичного зростання в учасників АТО було проведено 

кореляційний аналіз між балами «Багатомірної шкали сприйняття соціальної 

підтримки» (БШСП) та балами методик оцінювання посттравматичного 

зростання (табл. 3.34).  

Як бачимо з наведених даних, спостерігався позитивний кореляційний 

зв’язок між середніми значеннями ОПТЗ та БШСП (r = 0,36; p < 0,001). 

Кореляційний зв'язок між середніми значеннями методики ОЗУП та БШСП 

продемонстрував подібну тенденцію (r = 0,27; p < 0,002). 

Таблиця 3.34 

Показники кореляційного аналізу між результатами  

Методика  

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

Опитувальник змін 

у поглядах 

Багатовимірна шкала 

сприйняття соціальної 

підтримки 

r = 0,36 

(p < 0,001) 

r = 0,27 

(p < 0,002) 

«Підтримка сім'ї» 
r = 0,30 

(p < 0,001) 

r = 0,20 

(p < 0,022) 

«Підтримка друзів» 
r = 0,30 

(p < 0,001) 

r = 0,26 

(p < 0,006) 

«Підтримка значимих інших» 
r = 0,29 

(p < 0,001) 

r = 0,19 

(p < 0,029) 

 

Окрім того, обидві методики оцінювання позитивних особистісних 

змін продемонстрували статистично значущий кореляційний зв’язок із 

трьома субшкалами БШСП. Так, середнє значення ОПТЗ корелювало із 

субшкалою «Підтримка сім'ї» на рівні r = 0,30 (p < 0,001); «Підтримка друзів» 

r = 0,30 (p < 0,001); «Підтримка значимих інших» r = 0,29 (p < 0,001). 

Водночас ОЗУП продемонстрував кореляційний зв'язок на рівні: «Підтримка 

сім'ї» r= 0,20 (p < 0,022); «Підтримка друзів» r = 0,26 (p < 0,006); «Підтримка 

значимих інших» r = 0,19 (p < 0,029). 
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Встановлений у дослідженні рівень кореляційного зв’язку цілком 

узгоджується з даними нещодавнього дослідження турецьких психологів. 

Застосувавши у своєму дослідженні ідентичний з нашим психодіагностичний 

інструментарій (турецькомовна версія методики БШСП), науковці 

Б. Багламаа та І. Атакб встановили позитивний кореляційний зв'язок 

посттравматичного зростання із соціальною підтримкою на рівні r = 0,47; 

p  < 0,007 [102]. 

Для поглиблення розуміння зв’язку між соціальною підтримкою 

учасників АТО та проявом посттравматичного зростання ми розрахували 

кореляційний аналіз між результатами шкали сприйняття соціальної 

підтримки і трьома факторами ОПТЗ (табл. 3.35). 

Таблиця 3.35 

Показники кореляційного аналізу між сприйняттям соціальної 

підтримки та сферами посттравматичного зростання  
 

 

 

Фактор № 1 

«Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові 

можливості» 

Фактор № 2 

«Міжособистісні 

відносини» 

Фактор № 3 

«Життєва 

філософія» 

Багатовимірна шкала 

сприйняття соціальнї 

підтримки 

r = 0,37 

(p < 0,001) 

r = 0,26 

(p < 0,001) 

r = 0,23 

(p < 0,001) 

«Підтримка сім'ї» 
r = 0,31 

(p < 0,001) 

r = 0,19 

(p < 0,004) 

r = 0,23 

(p < 0,001) 

«Підтримка друзів» 
r = 0,32 

(p < 0,001) 

r = 0,22 

(p < 0,001) 

r = 0,18 

(p < 0,006) 

«Підтримка 

значимих інших» 

r = 0,28 

(p < 0,001) 

r = 0,25 

(p < 0,001) 

r = 0,17 

(p < 0,013) 

 

Отримані дані вказують на наявність позитивного кореляційного 

зв’язку між середнім значенням БШСП та всіма трьома сферами прояву 

посттравматичного зростання: фактор № 1 r = 0,37 (p < 0,001); фактор № 2  

r  = 0,26 (p < 0,001); фактор № 3 r = 0,23 (p < 0,001). Така ж закономірність 

була характерна для трьох субшкал БШСП.  

Підсумовуючи отримані емпіричні результати, можна констатувати, 

що встановлений у нашому дослідженні позитивний кореляційний зв'язок 
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між соціальною підтримкою та вираженістю посттравматичного зростання 

цілком відповідає сучасним уявленням про процес утворення та перебігу 

посттравматичного зростання. Як зазначалося у пункті 2.4, соціальна 

підтримка у багатьох аспектах може виступати в ролі психологічного буфера 

у стресових життєвих подіях [223]. У концептуальній моделі Ж. Шефер та 

Р. Мооса соціальна підтримка вважається ключовим екологічним ресурсом 

для позитивних психологічних змін після життєвих негараздів і 

травматичних подій [221.]. 

На нашу думку, такий взаємозв’язок можна пояснити тим, що 

військовослужбовці, які мають достатній рівень соціальної підтримки, 

відчувають себе потрібними, у них з’являється більше можливостей, щоб за 

допомогою позитивного зворотного зв'язку знайти шляхи до відновлення та 

особистісного зростання. Реакції соціального середовища нерідко здатні 

впливати на коригування емоційного переживання після травматичного 

стресу. Соціальне середовище може сприяти та заохочувати поступове 

пристосування військовослужбовців до нової реальності шляхом підтримки 

відновлення їх попередніх ролей у суспільстві та зміцнення почуття власної 

гідності. 

 

3.6. Результати регресійного аналізу предикторів 

посттравматичного зростання особистості учасників АТО 

 

Мета цього параграфу дисертаційного дослідження полягала в тому, 

щоб побудувати регресійну модель предикторів прояву посттравматичного 

зростання учасників АТО, а також трьох основних сфер цього феномену. Для 

досягнення поставленої мети було використано множинний регресійний 

аналіз. Ця статистична процедура дає змогу визначити найбільш суттєві та 

важливі показники («незалежні змінні») для прогнозування зростання, а 

також встановити черговість їхнього місця у моделі прогнозування. 
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Відбір незалежних змінних було здійснено відповідно до результатів 

попередніх кореляційних аналізів. До регресійного аналізу були включені 

лише ті конструкти, які продемонстрували значущий кореляційний зв'язок 

або із загальним показником посттравматичного зростання або з певною 

сферою прояву цього феномену. Як метод виокремлення предикторів було 

застосовано метод покрокового включення змінних із перевіркою на 

значущість їх окремої кореляції із критерієм. Цей метод дає змогу виключити 

із розгляду психологічні конструкти, які вносять у прогноз «стабільний 

шум». У результаті до рівняння регресійного аналізу було включено всі 

змінні, що мають значущу окрему кореляцію із залежною змінною [53]. 

Таблиця 3.36 

Регресійна модель для загального показника посттравматичного 

зростання учасників АТО як залежної змінної 

Регресійна модель 

Нестандартизовані 

коефіцієнти  

Стандартизовані 

коефіцієнти  
t Знч. 

B 
Стд.  

Помилка 
Бета 

Константа 23,014 10,938  2,104 0,037 

Загальний рівень 

соціальної підтримки 
1,594 0,355 0,281 4,493 0,000 

Рівень диспозиційного 

оптимізму 
0,977 0,491 0,134 1,989 0,048 

Вік 

військовослужбовців 
-0,461 0,145 -0,197 -3,174 0,002 

Доброзичливість 0,501 0,234 0,154 2,140 0,034 

Копінг-стратегія 

позитивної переоцінки 
1,200 0,358 0,224 3,352 0,001 

Копінг-стратегія 

конфронтаці 
-1,028 0,390 -0,175 -2,635 0,009 

Рівень інтенсивності 

бойового досвіду 
0,241 0,108 0,139 2,234 0,027 

 

Обробка даних методом регресійного аналізу (табл. 3.36). дала змогу 

виділити рівняння регресії (1) для прогнозування загального показника 

посттравматичного зростання учасників АТО (залежна змінна), що включало 

сім ключових предикторів: а – загальний рівень соціальної підтримки; b –

 копінг-стратегія позитивна переоцінка; c – вік військовослужбовців; d – копінг-
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стратегія конфронтація; e – доброзичливість; f – рівень інтенсивності бойового 

досвіду; g – рівень диспозиційного оптимізму. 

 

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

Коефіцієнт множинної кореляції R, який відображає зв'язок залежної 

змінної із сукупністю незалежних змінних, перебуває на рівні 0,576. 

Значення R2 становить 0,331 і демонструє, що 33,1% дисперсії загального 

показника посттравматичного зростання учасників АТО зумовлена впливом 

виділених предикторів.  

Аналіз черговості предикторів у моделі прогнозування 

посттравматичного зростання (рис. 3.10) засвідчує, що вони розташовувалися 

у такому порядку: а – загальний рівень соціальної підтримки; b – копінг-

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

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

 рівень диспозиційного оптимізму. 

 

Рис. 3.10. Предиктори посттравматичного зростання учасників АТО 

 

Встановлена у нашому дослідженні значуща роль соціальної підтримки  

як ключового предиктора посттравматичного зростання серед учасників 

бойових дій узгоджується з низкою закордонних досліджень. Зокрема, 

С. Магуен констатував таку ж роль соціально підтримки у прогнозуванні 

посттравматичного зростання серед ветеранів війни у Перській затоці [185]. 
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Вікові особливості як негативний предиктор рівня посттравматичного 

зростання узгоджується з даними дослідження групи науковців під 

керівництвом Р. Пьєтрзак. У ході дослідженні у вибірці ветеранів операцій 

«Нескорена свобода» та «Свобода Іраку» було встановлено, що молодший 

вік був найважливішим предиктором посттравматичного зростання [211].  

Той факт, що в кінцеву регресійну модель увійшов такий показник, як 

інтенсивність бойового досвіду (з негативним значення), також є цілком 

очікуваним. Дослідження, у яких було констатовано таку ж тенденцію, 

проаналізовані в параграфі 3.4.1. 

Процедура множинного регресійного аналізу також була проведена для 

кожної сфери прояву посттравматичного зростання серед учасників АТО. 

Зокрема, результати регресійного аналізу для фактора № 1 «Зміни у 

сприйнятті власного «Я» / нові можливості» подано в таблиці 3.6.2.  

Таблиця 3.37 

Регресійна модель для показника зростання учасників АТО у сфері 

«Зміни у сприйнятті власного «Я» / нові можливості» 

Регресійна модель 

Нестандартизовані 

коефіцієнти  

Стандартизовані 

коефіцієнти  
t Знч. 

B Стд.  

Помилка 

Бета 

Константа 11,456 5,623  2,037 0,043 

Загальний рівень 

соціальної підтримки 
0,992 0,187 0,322 5,307 0,000 

Вік 

військовослужбовців 
-0,347 0,079 -0,273 -4,391 0,000 

Відкритість мислення 0,372 0,100 0,230 3,736 0,000 

Рівень диспозиційного 

оптимізму 
0,577 0,238 0,145 2,418 0,017 

Рівень інтенсивності 

бойового досвіду 
0,137 0,058 0,145 2,357 0,019 

 

Як видно з наведених даних, отримана регресійна модель (2) включала 

п’ять предикторів: a – загальний рівень соціальної підтримки, b – війкові 

характеристики, c – відкритість мислення, d – рівень диспозиційного 

оптимізму, e – рівень інтенсивності бойового досвіду: 

W = 11,456  + 0,322a – 0,273b  + 0,230c + 0,145d + 0,145e                    (2) 
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Коефіцієнт множинної кореляції R, який відображає зв’язок залежної 

змінної із сукупністю незалежних змінних, перебуває на рівні 0,559. 

Значення R2 становить 0,312 і демонструє, що 31,2% дисперсії показника 

посттравматичного зростання учасників АТО у сфері «Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові можливості» зумовлені впливом виділених предикторів. 

Логічний порядок значущості предикторів відображений на рисунку 3.11. 

Аналіз значущості предикторів у моделі прогнозування 

посттравматичного зростання засвідчує, що вони розташовувались у такому 

порядку: a – загальний рівень соціальної підтримки, b – війкові 

характеристики, c – відкритість мислення, d – рівень диспозиційного 

оптимізму, e – рівень інтенсивності бойового досвіду. Таким чином, 

найважливішим предиктором позитивних змін у сфері «Зміни у сприйнятті 

власного «Я» / нові можливості» є соціальна підтримка.  

 

 

Рим. 3.11. Предиктори посттравматичного зростання учасників АТО 

 

Цей результат цілком узгоджується з даними дослідження науковців 

Бостонського університету. В ході дослідження ветеранів війни у Перській 

затоці було встановлено, що соціальна підтримка після повернення із району 

бойових дій була єдиним статистично значущим предиктором позитивних 

змін у сфері особистісної сили [185]. 

Результати регресійного аналізу для фактора № 2 «Міжособистісні 

відносини» подано в таблиці 3.38. Наведені емпіричні дані показують, що 
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отримана регресійна модель (3) включала п’ять предикторів: a – 

доброзичливість, b – загальний рівень соціальної підтримки, c – копінг-

стратегію конфронтації, d – копінг-стратегію позитивної переоцінки, e –

війкові характеристики: 

W = 5,045  + 0,331a + 0,190b – 0,182c + 0,159d – 0,132e                    (3) 
 

Коефіцієнт множинної кореляції R, який відображає зв'язок залежної 

змінної із сукупністю незалежних змінних, перебуває на рівні 0,515. 

Значення R2 становить 0,265 і демонструє, що 26,5% дисперсії показника 

посттравматичного зростання учасників АТО у сфері «Міжособистісні 

відносини» зумовлені впливом виділених предикторів. 

Таблиця 3.38 

Регресійна модель для показника посттравматичного зростання 

учасників АТО у сфері «Міжособистісні відносини» 

Регресійна модель 

Нестандартизовані 

коефіцієнти  

Стандартизовані 

коефіцієнти  
t Знч. 

B Стд.  

Помилка 

Бета 

Константа 5,045 3,702  1,363 0,175 

Доброзичливість 0,441 0,091 0,331 4,846 0,000 

Загальний рівень 

соціальної підтримки 
1,173 0,399 0,190 2,939 0,004 

Вік 

військовослужбовців 
-0,126 0,060 -0,132 -2,092 0,038 

Копінг-стратегія 

конфронтації 
-0,436 0,165 -0,182 -2,649 0,009 

Копінг-стратегія 

позитивної переоцінки 
0,348 0,151 0,159 2,311 0,022 

 

Логічний порядок значущості предикторів відображений на рисунку 

3.12. Він має такий вигляд: a – доброзичливість, b – загальний рівень 

соціальної підтримки, c – копінг-стратегію конфронтації, d – копінг-

стратегію позитивної переоцінки, e –війкові характеристики. 

Як видно з наведених даних, найважливішим предиктором 

посттравматичного зростання у сфері «Міжособистісні відносини» є 
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особистісна характеристика «доброзичливість». Негативними предикторами 

є: копінг-стратегія конфронтації та вікові характеристики.  

 

 
 

Рис. 3.12. Предиктори посттравматичного зростання учасників АТО 

 

Результати регресійного аналізу для фактора № 3 «Життєва філософія» 

подано в таблиці 3.39.  

Таблиця 3.39 

Регресійна модель для показника посттравматичного зростання 

учасників у сфері «Життєва філософія» 

Регресійна модель 

Нестандартизовані 

коефіцієнти  

Стандартизовані 

коефіцієнти  
t Знч. 

B Стд.  

Помилка 

Бета 

Константа 0,223 2,215  0,101 0,920 

Диспозиційний оптимізм 0,455 0,114 0,261 3,980 0,000 

Копінг-стратегія 

позитивної переоцінки 
0,345 0,089 0,270 3,872 0,000 

Соціальна підтримка від 

родини  
0,548 0,219 0,163 2,508 0,013 

Інтенсивність бойового 

досвіду 
0,062 0,026 0,151 2,372 0,019 

Копінг-стратегія 

конфронтації 
-0,225 0,096 -0,161 -2,357 0,019 

 

Отримана регресійна модель (4) включала п’ять предикторів: a – 

копінг-стратегію позитивної переоцінки, b – диспозиційний оптимізм, с – 

рівень соціальної підтримки від родини, d – копінг-стратегію конфронтації, f 

–інтенсивність бойового досвіду: 

W = 0,223  + 0,270a + 0,261b + 0,163c – 0,161d + 0,151e                    (4) 
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Коефіцієнт множинної кореляції R, який відображає зв'язок залежної 

змінної із сукупністю незалежних змінних, перебуває на рівні 0,491.  

Значення R2 становить 0,241 і демонструє, що 24,1% дисперсії показника 

посттравматичного зростання учасників АТО у сфері «Життєва філософія» 

зумовлені впливом виділених предикторів.  

Логічний порядок значущості предикторів відображений на рисунку 

3.12. Він має такий вигляд: a – копінг-стратегію позитивної переоцінки, b – 

диспозиційний оптимізм, с – рівень соціальної підтримки від родини, d – 

копінг-стратегію конфронтації, f –інтенсивність бойового досвіду: 

 

 

Рис. 3.12. Предиктори посттравматичного зростання учасників АТО 

 

Ключовими предикторами для прояву посттравматичного зростання у 

сфері «Життєва філософія» є диспозиційний оптимізм та копінг-стратегія 

позитивної переоцінки. 

 

3.7. Результати емпіричної перевірки взаємозв’язку між проявами 

посттравматичного зростання та деструктивними психологічними 

змінами 

 

Задля вирішення п’ятого завдання дисертаційного дослідження нами 

було здійснено емпіричну перевірку взаємозв’язку між проявами 

посттравматичного зростання учасників АТО та деструктивними 



197 
 

психологічними змінами. Під деструктивними психологічними змінами 

розуміли симптоматику посттравматичного стресу та депресії.  

Як зазначає О. Толкачова, на сьогодні серед дослідників не існує 

єдиної думки щодо наявності або відсутності зв’язку між посттравматичною 

стресовою симптоматикою та посттравматичним зростанням [81; 202]. Одні 

науковці наводять емпіричні свідчення на користь незалежності стресу та 

зростання після травматичної події, а відповідно, неправомірності розгляду 

цих станів як континуальних протилежностей травматичного переживання 

[103; 253]. Інші дослідники повідомляють про зворотний кореляційний 

зв'язок між стресом та особистісним зростанням, що вказує на 

«конструктивно-долаючу» функцію феномену посттравматичного зростання 

[81]. Деякі вчені наводять дані про позитивний кореляційний зв’язок між 

вираженістю особистісного зростання і стресу після травматичної події, що 

може бути аргументом на користь теорії про ілюзорно-захисну функцію 

посттравматичного зростання. Ця функція являє собою комплекс уявлень, які 

в момент стресу допомагають підтримати самооцінку травмованої особи. Як 

наслідок, чим інтенсивніший стрес, тим інтенсивніші спроби особи 

впоратися з його наслідками за допомогою заперечення деструктивних 

аспектів травматичної реальності [133; 207; 272]. 

Стосовно взаємозв’язку між депресивною симптоматикою та 

посттравматичним зростанням також існують певні варіації узагальнень. 

Зокрема, Т. Зеллер та А. Маеркер у своєму оглядовому дослідженні 

констатували, що з дев’яти проаналізованих ними емпіричних робіт у трьох 

було встановлено негативний зв'язок між депресією та зростанням, а в шести 

дослідженнях такого зв’язку встановлено не було [272]. Така ж 

закономірність спостерігається у більш пізніх емпіричних дослідженнях, 

безпосередньо сконцентрованих на вибіркових сукупностях учасників 

бойових дій. У жодному з них не було виявлено позитивного кореляційного 

зв’язку між депресивною симптоматикою та вираженістю посттравматичного 

зростання. 
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Для перевірки взаємозв’язку між проявом посттравматичного 

зростання особистості учасників АТО та деструктивними психологічними 

змінами нами було проаналізовано дані, отримані за допомогою таких 

методик: «Шкала оцінки впливу травматичних подій» (переглянута версія) 

(ШОВТП), «Шкала депресії центру епідеміологічних досліджень» (ШД-

ЦЕД). 

Аналіз «сирих балів», отриманих за ШД-ЦЕД, засвідчив, що в 

середньому для вибіркової сукупності дисертаційного дослідження 

депресивна симптоматика перебуває на рівні М = 10,96; SD = 7,876. Бали 

розподілялися в діапазоні від 0 до 36.  

Зазначене середнє значення відображає той факт, що серед 

військовослужбовців вибіркової сукупності у більшості випадків немає ознак 

депресії. Зокрема, у закордонних дослідженнях встановлено, що 

«відсікаючий бал» на рівні «16» можна використовувати як мірило 

середнього рівня депресивної симптоматики; бали від «27» та вище можуть 

свідчити про підозру наявності клінічної форми депресії [216]. У 

вітчизняному дослідженні В. Осьодло і  Д. Зубовського було встановлено, що 

«відсікаючим балом» для україномовної версії «Шкали депресії центру 

епідеміологічних досліджень» може бути значення «17» [57].  

Для більш коректного відображення депресивної симптоматики серед 

учасників АТО вибірку було розподілено на три групи: військовослужбовці 

без ознак депресивної симптоматики (від 0 до 17 балів); військовослужбовці 

із середнім рівнем депресивної симптоматики (від 18 до 26 балів); 

військовослужбовці з ознаками клінічної депресії (від 27 балів і вище).  

Отримані результати показали, що 77,3% учасників АТО не 

продемонстрували депресивної симптоматики; 10,8% мали середній рівень 

вираженості депресивної симптоматики; 6,4% мали ознаки клінічної депресії.  

Для перевірки взаємозв’язку між особистісним зростанням учасників 

АТО та депресивною симптоматикою було розраховано показник кореляції 
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загального бала ШД-ЦЕД та результатів методик оцінки позитивних 

посттравматичних змін. 

За результатами кореляційного аналізу було встановлено статистично 

значущий негативний кореляційний зв'язок між вираженістю 

посттравматичного зростання та депресивною симптоматикою. Зокрема, сила 

кореляції значень ШД-ЦЕД та «Опитувальника посттравматичного 

зростання» перебувала на рівні r = –0,13 (p < 0,044). Дещо сильніший 

негативний кореляційний зв'язок було зафіксовано для середніх значень 

«Опитувальника змін у поглядах»: r = –0,19 (p < 0,020).  

Крім того, було проаналізовано взаємозв’язок депресивної 

симптоматики із трьома сферами прояву посттравматичного зростання 

учасників АТО. Результати представлені в таблиці 3.40. 

Наведені статистичні результати демонструють наявність негативного 

кореляційного зв’язку між депресивною симптоматикою та вираженістю 

зростання у сфері міжособистісних відносин: r = –0,170; p < 0,009. Для двох 

інших сфер посттравматичного зростання жодних статистично значущих 

зв’язків встановлено не було (для сфери змін у життєвій філософії 

спостерігалася суттєва тенденція, яка майже досягла рівня значущості).  

Таблиця 3.40 

Результати кореляції взаємозв’язку особистісного зростання 

та депресивної симптоматики серед учасників АТО 

Сфера зростання 
Шкала депресії центру 

епідеміологічних досліджень 

Фактор № 1 

«Зміни у сприйнятті власного «Я» / нові 

можливості» 

r = –0, 064 

(p = 0,328) 

Фактор № 2 

«Міжособистісні відносини» 

r = –0,170 

(p < 0,009) 

Фактор № 3 

«Життєва філософія» 

r = –0,127 

(p = 0,051) 
 

Встановлена нами закономірність кореляційного зв’язку 

посттравматичного зростання та депресивної симптоматики суперечить 

даним низки закордонних досліджень бойових дій. Зокрема, в ході 
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емпіричного дослідження під керівництвом М. Ларокане не було встановлено 

жодної кореляції між депресією та зростанням у вибірковій сукупності 130 

ветеранів сухопутних військ, які брали участь у бойових діях [172]. 

Водночас статистично значущий негативний кореляційний зв’язок між 

депресивною симптоматикою та посттравматичним зростанням було 

зафіксовано у нещодавньому дослідженні фахівців Національного центру 

телемедицини та технологій МО США, проведеному на вибірці 5,302 

учасників бойових дій: r = −0,24 (p < 0,01) [115]. Схожі емпіричні дані 

констатувала у своєму дослідженні К. Алвін, встановивши негативний 

кореляційний зв'язок між депресією та позитивними змінами у вибірці 

ветеранів Другої світової війни та війни у Кореї: r = −0,10; p < 0,01 [95]. 

Таким чином, можна припустити, що військовослужбовці, які 

відчувають вищий рівень позитивних психологічних змін у результаті 

досвіду перебування в районі АТО, меншою мірою демонструють 

деструктивні психологічні зміни у вигляді депресивної симптоматики. Як 

припустила О. Толкачова, таку закономірність можна пояснити тим, що у 

формуванні посттравматичного зростання і депресії після травматичної події 

беруть участь одні й ті самі, але різні за валентністю когнітивно-афективні 

процеси [81]. Під цими процесами дослідниця насамперед розуміє злоякісні 

когнітивні румінації, що властиві розвиткові депресії (змістом яких є ідеї 

самозвинувачення та песимізму), та доброякісні румінації, що сприяють 

внутрішнім змінам та посттравматичному зростанню. Емпіричні дослідження 

цих двох типів румінацій продемонстрували, що депресивні румінації 

споріднені із втечею в себе, замкнутістю та соціальною ізоляцією, тоді як 

румінації які сприяє особистісному зростанню по’вязані із саморозкриттям та 

соціально-психологічною підтримкою у вигляді спілкування зі значимими 

близькими, а також із долученням до соціально-прийнятних способів 

подолання негараздів, таких як релігія, групова підтримка тощо [81]. 

Негативний кореляційний зв’язок між зростанням у сфері 

міжособистісних відносин та депресивною симптоматикою засвідчує, що 
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військовослужбовці, які демонструють закритість та прагнення до 

ізольованості (найтиповіші прояви депресії), меншою мірою здатні 

позитивно переосмислити взаємовідносини з іншими та якісно змінити своє 

ставлення до соціального оточення.  

Нами також було здійснено аналіз взаємозв’язку посттравматичної 

симптоматики та прояву посттравматичного зростання учасників АТО. 

Аналіз «сирих балів», отриманих за методикою ШОВТП, показав, що в 

середньому симптоматика посттравматичного стресу для вибіркової 

сукупності учасників АТО перебуває на рівні M = 28,58; SD = 22,83 (табл. 

2.41). Загальний показник посттравматичного стресу є помірним. 

Таблиця 3.41. 

Середнє значення та стандартне відхилення прояву посттравматичної 

симптоматики військовослужбовців – учасників АТО  

Методика Мінімум Максимум 
Середнє 

значення 

Стд. 

відхилення 

Шкала оцінки впливу 

травматичних подій 
0 94 М=28,58 SD=22,83 

Cубшкала «вторгення» 0 35 М=10,07 SD=8,933 

Cубшкала «уникнення» 0 32 М=10,41 SD=8,096 

Cубшкала «фізичне збудження» 0 33 М=8,11 SD=7,884 

 

Стосовно представленості симптоматики за трьома діагностичними 

кластерами, то результати статистичного аналізу свідчать, що середнє 

значення за шкалою «вторгнення» перебувало на рівні M = 10,07; SD = 8,933; 

за шкалою «уникнення» M = 10,41; SD = 8,096; за шкалою «фізичне 

збудження» M = 8,11; SD = 7,884. Наведені результати дають змогу 

констатувати, що у структурі прояву посттравматичного стресу переважають 

симптоми уникнення (M = 10,07) та вторгнення (M = 10,07). Частка 

симптомів гіперзбудження порівняно з ними є значно меншою (M = 8,11).  

Така закономірність представленості симптоматики узгоджується з 

результатами емпіричного дослідження О. Кокуна , І. Пішко, Н. Лозінської, 

проведеного з військовослужбовцями, які були задіяні в АТО впродовж 

травня – серпня 2014 року. Зокрема, у цьому дослідженні показники були 
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розподілені так: уникнення (М = 14,75); вторгнення (М = 11,25); фізіологічне 

збудження (10,78) [32]. Тобто можна констатувати, що саме такий розподіл 

симптоматики є стійким для більшості учасників АТО.  

Результати аналізу гістограми розподілу балів (рис. 3.13) вказують на 

те, що чисельність – учасників АТО поступово зменшується відповідно до 

збільшення інтенсивності прояву посттравматичної стресової симптоматики. 

Така закономірність цілком логічна та узгоджується з міжнародними даними 

про відсоткове представлення осіб із діагнозом ПТСР. 

 

 

Рис. 3.13. Гістограма розподілу балів за ШОВТП 
 

 

Крім вищезазначеного, кореляційний аналіз (табл. 3. 42) дав змогу 

констатувати наявність прямолінійного статистично значущого 

кореляційного зв’язку між інтенсивністю бойового досвіду та вираженістю 

симптоматики посттравматичного стресу: r = 0,26 (p < 0,001). 

Подібна закономірність була характерна для трьох діагностичних 

кластерів посттравматичної симптоматики: шкали «вторгнення» (r = 0,29; p < 

0,001); шкали «уникнення» (r = 0,17; p < 0,006); шкали «фізичне збудження» 

(r = 0,24; p < 0,001). Такий взаємозв’язок є цілком очікуваним, з огляду на 

відомий факт безпосереднього впливу інтенсивності травматичної ситуації на 

деструктивні психологічні зміни, що розвиваються після неї.  

 

Таблиця 3. 42 
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Кореляційний аналіз інтенсивності бойового досвіду та виваженості 

симптомів посттравматичного стресу 

 
Шкала оцінки 

інтенсивності бойового 

досвіду 

Шкала депресії центру 

епідеміологічних 

досліджень 

Шкала оцінки впливу 

травматичних подій 

r =  0,26                                   

(p < 0,001) 
r = 0,51 

(p < 0,001) 

Cубшкала «вторгення» 
r =  0,29 

(p < 0,001) 

r = 0,46 

(p < 0,001) 

Cубшкала «уникнення» 
r = 0,17 

(p < 0,006) 

r = 0, 037 

(p < 0,001) 

Cубшкала «фізичне 

збудження» 

r = 0,24  

(p < 0,001) 

r = 0, 57 

(p < 0,001) 
 

Також було встановлено наявність прямолінійного зв’язку між 

депресивною симптоматикою та вираженістю симптоматики 

посттравматичного стресу (r = 0,51; p < 0,001).  

Для виявлення взаємозв’язку між проявами посттравматичного 

зростання та симптоматикою посттравматичного стресу було проведено 

кореляційний аналіз між результатами методик «Опитувальник 

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

оцінки впливу травматичних подій» (табл. 3.43). 

Таблиця 3.43 

Результати кореляції психодіагностичних методик 

Шкала оцінки впливу 

травматичних подій 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

Опитувальник зміну 

у поглядах 

Інтегральний показник 

за методикою 

r = 0,02 

(p = 0,701) 

r = 0,09 

(p = 0,701) 

Шкала «вторгення» 
r = 0,03 

(p = 0,608) 

r = 0,09 

(p = 0,266) 

Шкала «уникнення» 
r = 0,05 

(p = 0,384) 

r = 0,11 

(p = 0,155) 

Шкала «фізичне 

збудження» 

r = 0,02 

(p = 0,717) 

r = 0,03 

(p = 0,687) 

 

Як свідчать наведені емпіричні дані, посттравматичне зростання та 

посттравматична стресова симптоматика не корелювали між собою на 

статистично значущому рівні. Така закономірність була характерною як для 
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інтегративного показника ШОВТП, так і для кожного із трьох діагностичних 

кластерів посттравматичної симптоматики.  

Нами також було перевірено взаємозв’язок між трьома сферами 

особистісного зростання учасників АТО та посттравматичною стресовою 

симптоматикою. Як видно з результатів кореляційного аналізу не існувало 

жодного статистично значущого взаємозв’язку сферами посттравматичного 

зростання та посттравматичною стресовою симптоматикою (табл. 3.44).  

У низці емпіричних досліджень було встановлено існування 

квадратичного кореляційного зв’язку між посттравматичною симптоматикою 

та посттравматичним зростанням [195]. Для перевірки вищевказаного 

припущення на даних вибіркової сукупності учасників АТО нами було 

розраховано просту лінійну регресію з оцінкою криволінійності для 

загального показника посттравматичного зростання, а також для кожної 

окремої сфери прояву посттравматичного зростання (табл. 3.45). 

Таблиця 3.44 

Результати кореляції психодіагностичних методик 

Шкала оцінки впливу 

травматичних подій 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

Фактор 

№ 1 

Фактор 

№ 2 

Фактор 

№ 3 

Інтегральний показник 

за методикою 

r = 0,02 

(p = 0,701) 

r = 0,08 

(p = 0,211) 

r = –0,06 

(p = 0,300) 

r=0,03 

(p=0,614) 

Шкала «вторгення» 
r = 0,03 

(p = 0,608) 

r = 0,10 

(p = 0,102) 

r = - 0,07 

(p=0,225) 

r= 0,31 

(p=0,630) 

Шкала «уникнення» 
r = 0,05 

(p = 0,384) 

r = 0,08 

(p = 0,207) 

r= - 0,01 

(p=0,922) 

r=0,06 

(p=0,331) 

Шкала «фізичне 

збудження» 

r = 0,02 

(p = 0,717) 

r = 0,03 

(p = 0,632) 

r= - 0,10 

(p=0,127) 

r= - 0,01 

(p=0,936) 

 

Як бачимо з наведених даних, в усіх випадках взаємозв’язок між 

проявом посттравматичного зростання та посттравматичною стресовою 

симптоматикою повторював результати попереднього кореляційного аналізу. 

Не було встановлено статистично значущого як лінійного, так і 

квадратичного зв’язку.  

 

Таблиця 3.45 
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Результати розрахунку лінійної регресії з оцінкою криволінійності 
 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 
Рівняння 

Зведення для моделі Оцінки параметрів 

R-

квадрат 
F Знч. Конст. 

b1 b2 

Інтегральний показник 

за методикою 

Лінійне 0,001 0,148 0,701 60,934 0,020  

Квадратичне 0,003 0,387 0,680 59,692 0,134 -0,002 

Фактор № 1 «Зміни у 

сприйнятті власного 

«Я» / нові можливості» 

Лінійне 0,006 1,576 0,211 30,564 0,034  

Квадратичне 0,008 0,920 0,400 30,126 0,075 -0,001 

Фактор № 2 

«Міжособистісні 

відносини» 

Лінійне 0,004 1,077 0,300 18,265 -0,021  

Квадратичне 0,009 1,047 0,353 17,643 0,037 -0,001 

Фактор № 3 «Життєва 

філософія» 
Лінійне 0,001 0,256 0,614 12,105 0,006  

Квадратичне 0,002 0,247 0,782 11,923 0,023 0,000 

 

Таким чином, узагальнюючи вищезазначені емпіричні дані, можна 

констатувати, що результати нашого дослідження підтримують припущення 

низки науковців про відносну незалежність посттравматичної стресової 

симптоматики та посттравматичного зростання, а відповідно, 

неправомірність розгляду цих станів  як континуальних протилежностей 

травматичного переживання [214; 253; 272 .;]. Як зазначали у своєму 

оглядовому дослідженні Т. Зеллер та А. Маеркер, «у більшості емпіричних 

робіт, які досліджували взаємозв’язок між посттравматичним зростанням та 

симптомами посттравматичного стресового розладу в межах 

експериментального дизайну поперечного перерізу, жодного взаємозв’язку 

встановлено не було» [272]. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Встановлений у дослідженні показник середнього значення 

загального бала «Опитувальника посттравматичного зростання» вказує на 

високий рівень особистісного зростання учасників АТО порівняно з 

учасниками інших збройних конфліктів. Аналіз відсоткового співвідношення 

отриманих даних продемонстрував, що лише 9,5% всієї вибіркової 
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сукупності учасників АТО повідомили про низький рівень прояву 

посттравматичного зростання. Більш ніж 70% вибіркової сукупності 

учасників АТО повідомили про помірний рівень посттравматичного 

зростання, 20% учасників АТО продемонстрували  значний рівень прояву 

цього феномену. Таким чином, переважна більшість досліджуваних 

зазначила у своїй особистості певні позитивні психологічні зміни в 

результаті досвіду участі у збройному конфлікті на сході України. 

2. Результати факторного аналізу дали змогу виділити три сфери 

(фактори) прояву посттравматичного зростання учасників АТО: а) фактор 

№  1 «Зміни у сприйнятті власного «Я» / нові можливості; б) фактор № 2 

«Міжособистісні відносини»; в) фактор № 3 «Життєва філософія». Аналіз 

вираженості трьох сфер посттравматичного зростання серед учасників АТО 

засвідчив, що найбільшого вираження досягає сфера змін у сприйнятті 

власного «Я» та появи нових можливостей, найменшого – міжособистісних 

відносин. 

3. Результати емпіричної об’єктивізації особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період засвідчили, що цей феномен 

включає певні фактичні зміни в особистості військовослужбовця, які 

виходять за межі простого відображення позитивних ілюзій або прагнення до 

соціального схвалення. Для тих учасників АТО, які повідомляють про ознаки 

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

наявними.  

4. Емпіричне дослідження ситуаційно-демографічних детермінантів 

посттравматичного зростання учасників АТО дало змогу встановити 

залежність посттравматичного зростання від вікових особливостей 

військовослужбовців та інтенсивності бойового досвіду. Не було встановлено 

відмінностей у вираженості посттравматичного зростання залежно від 

належності осіб до солдатського, сержантського або офіцерського складу.  

5. Емпіричне дослідження індивідуально-психологічних 

детермінантів прояву посттравматичного зростання учасників АТО дало 
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можливість встановити залежність вираженості посттравматичного 

зростання від низки характеристик особистості учасників АТО; рівня 

диспозиційного оптимізму; типу локусу контролю та деяких функціональних 

видів копінг-стратегій.  

6.  Обробка даних методом регресійного аналізу дозволила виділити 

рівняння регресії для прогнозування загального показника 

посттравматичного зростання учасників АТО, що включало сім ключових 

предикторів: загальний рівень соціальної підтримки, рівень диспозиційного 

оптимізму, вік військовослужбовців, «доброзичливість», копінг-стратегію 

позитивноїа переоцінки, копінг-стратегію конфронтації, рівень інтенсивності 

бойового досвіду. Зазначене рівняння регресії пояснювало 33,1% дисперсії 

загального показника посттравматичного зростання учасників АТО. 

7.  За результатами перевірки взаємозв’язку між проявом 

посттравматичного зростання учасників АТО та деструктивними 

психологічними змінами було встановлено негативний кореляційний зв'язок. 

Посттравматичне зростання та симптоми посттравматичного стресу не 

корелювали між собою на статистично значущому рівні.  

У цьому розділі використано літературні джерела, що знаходяться у 

списку використаних джерел під номерами: [22; 23; 26; 32; 53; 54; 57; 62; 80; 

81; 88; 95; 100; 102; 103; 105; 107; 108; 112; 115; 126; 131; 133; 138; 139; 140; 

144; 145; 148; 149; 153; 157; 159; 167; 172; 173; 174; 182; 184; 185; 187; 195; 

196; 197; 200; 202; 203; 207; 211; 214; 215; 216; 219; 221; 223; 224; 231; 232; 

238; 251; 253; 255; 257; 258; 263; 266; 272]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та емпіричне вивчення 

феномену особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період, 

визначено його структуру та основні детермінанти. Результати проведеного 

дослідження показали ефективність вирішення поставлених завдань і дали 

підстави для формулювання таких висновків. 

1. Проведений теоретичний аналіз наукових джерел з тематики 

дисертаційного дослідження дав змогу констатувати, що під феноменом 

особистісного зростання у посттравматичний період (посттравматичне 

зростання) розуміються позитивні психологічної зміни, що виникли внаслідок 

боротьби з травматичними або високостресовими життєвими обставинами. 

Феномен посттравматичного зростання сутнісно відрізняється від таких відомих 

теоретичних концептів як психологічна пружність, життєстійкість, 

диспозиційний оптимізм та почуття зв’язності. Всі зазначені  психологічні 

поняття описують певні особистісні характеристики, що дають змогу людині 

успішно протистояти негараздам різної природи. На противагу цьому концепція 

посттравматичного зростання особистості, відображає насамперед якісну 

трансформацію функціонування людини (появу нового рівня функціонування). 

Когнітивна перебудова, що відбувається у процесі боротьби з наслідками 

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

більш стійкою до психотравмувальних впливів у майбутньому.  

2. Результати адаптації та апробації комплексу україномовних 

психодіагностичних методик для оцінювання рівня прояву особистісного 

зростання учасників АТО у посттравматичний період («Опитувальник 

посттравматичного зростання», «Опитувальник змін у поглядах») показали, що 

україномовні версії обраних методик мають високий рівень надійності і 

валідності. Зокрема обрані методики продемонстрували показники як 

внутрішньої так і ретестової надійності, що цілком зіставні з  показниками  їх 

розробників. Крім цього, отримана у нашому дослідженні трифакторна структура 

розподілу тверджень методики «Опитувальник посттравматичного зростання» 
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цілком узгоджується з низкою закордонних досліджень, що констатували 

подібну тенденцію у своїх цільових вибіркових сукупностях. 

3. Результати емпіричного дослідження психологічних особливостей 

особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період показали 

високий рівень прояву та поширеності цього феномену серед 

військовослужбовців – учасників АТО порівняно з учасниками інших сучасних 

збройних конфліктів. Аналіз відсоткового співвідношення отриманих даних 

продемонстрував, що лише у 9,5% учасників АТО спостерігався низький рівень 

прояву зростання, більш ніж 70% учасників АТО повідомили про помірний 

рівень посттравматичного зростання, 20 % учасників  АТО  продемонстрували 

значний рівень прояву цього феномену. Таким чином, переважна більшість 

досліджуваних відзначила у своїй особистості певні позитивні психологічні 

зміни внаслідок здобуття досвіду участі у збройному конфлікті на південному 

сході України. 

4. Результати експлораторного факторного аналізу дали змогу 

виокремити три сфери (фактори) прояву посттравматичного зростання учасників 

АТО. Якісний аналіз наповнення кожного з факторів дав змогу 

проінтерпретувати їх так: а) фактор № 1 «Зміни у сприйнятті власного «Я»/нові 

можливості» описує позитивні зміни у сфері сприйняття військовослужбовцем 

власного «Я», появу нових можливостей та збільшення сили особистості, появу 

відчуття внутрішньої когерентності; б) фактор № 2 «Міжособистісні відносини» 

описує позитивні зміни у сфері міжособистісних відносин, збільшення цінності 

дружби; в) фактор № 3 «Життєва філософія» описує позитивні зміни, які 

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

Аналіз вираженості трьох сфер посттравматичного зростання серед учасників 

АТО показав, що найбільшого вираження досягає сфера змін у сприйнятті свого 

«Я» та появі нових можливості. Найменшу вираженість проявили позитивні 

зміни у сфері міжособистісних відносин. 

Емпіричне дослідження ситуаційно-демографічних детермінантів 

посттравматичного зростання учасників АТО дало змогу встановити залежність 
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вираженості посттравматичного зростання від вікових особливостей 

військовослужбовців та інтенсивності бойового досвіду. Зокрема встановлено 

негативний взаємозв’язок між рівнем посттравматичного зростання  та віковими 

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

зростання й інтенсивності бойового досвіду.  Не було встановлено відмінностей 

у вираженості посттравматичного зростання залежно від належності 

військовослужбовців до солдатського, сержантського або офіцерського складу.  

Емпіричне дослідження індивідуально-психологічних чинників прояву 

посттравматичного зростання учасників АТО дало змогу встановити залежність 

вираженості цього феномену від низки характеристик особистості, рівня 

диспозиційного оптимізму, інтернального локусу контролю та деяких 

функціональних видів копінг-стратегій учасників АТО. Зокрема вираженість  

посттравматичного зростання було статистично значуще пов’язано з такими 

характеристиками особистості, як «доброзичливість» та «сумлінність». Крім 

цього, спостерігалась позитивна кореляція із загальним рівнем оптимізму  

Результати регресійного аналізу дали змогу вибілити рівняння регресії для 

прогнозування загального показника посттравматичного зростання учасників 

АТО, що містить сім предикторів: загальний рівень соціальної підтримки, рівень 

диспозиційного оптимізму, вік військовослужбовців, особистісна характеристика 

«доброзичливість», копінг-стратегія позитивного переоцінювання, копінг-

стратегія конфронтації, рівень інтенсивності бойового досвіду.  

5. Результати емпіричної об’єктивізації особистісного зростання 

учасників АТО у посттравматичний період показали, що феномен 

посттравматичного зростання містить певні фактичні зміни в особистості 

військовослужбовця, які виходить за межі простого відображення позитивних 

ілюзій або прагнення до соціального схвалення. За результатами аналізу 

емпіричних даних з’ясовано, що для учасників АТО, які повідомляють про 

ознаки посттравматичного зростання, ці позитивні зміни є реальними та 

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

партнери ці зміни вважають реальними.  
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6. За результатами емпіричної перевірки взаємозв’язку між проявом 

посттравматичного зростання та деструктивними психологічними змінами 

встановлено статистично значущий негативний взаємозв’язок між вираженістю 

посттравматичного зростання та депресивною симптоматикою. Особистісне 

зростання у посттравматичний період та посттравматичний стресовий розлад не 

корелювали між собою на статистично значущому рівні. Таким чином, 

результати нашого дослідження підтримують наукові припущення про відносну 

незалежність посттравматичної стресової симптоматики та посттравматичного 

зростання особистості, і, відповідно, неправомірності розгляду цих станів як 

континуальних протилежностей травматичного досвіду. 

Перспективними напрямами дослідження у сфері особистісного 

зростання учасників АТО у посттравматичний період є вивчення можливості 

культивування позитивних змін за допомогою різноманітних 

психотерапевтичних інтервенцій.  
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Додаток Б 

АДАПТАЦІЯ ТА ПСИХОМЕТРИЧНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ  

«ОПИТУВАЛЬНИК ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ» 

Переклад методики та інструкції до неї. При адаптації методики 

«Опитувальник посттравматичного зростання» ми намагалися зберегти всі 

особливості англомовного оригіналу і в той же час забезпечити максимальну 

природність формулювання запитань для україномовного середовища. Задля 

досягнення цієї мети застосовувалася комбінація різних технік перекладу та 

способів перевірки їх адекватності. Зокрема, весь процес перекладу методики 

поділявся на два етапи:  

– переклад оригінального формулювання запитань та інструкції 

методики на українську мову за допомогою техніки «перекладу / зворотного 

перекладу». У межах цього етапу, за допомогою трьох компетентних, 

незалежно працюючих перекладачів, було здійснено прямий переклад 

методики на українську мову та її зворотній переклад на мову оригіналу. 

Переклад вважався точним якщо, його зворотній переклад був ідентичний 

тексту оригіналу. Перевагою цього методу є те, що він може бути 

застосовуваний навіть у тих випадках коли дослідник, який слідкує за 

перекладом, не знає специфічних особливостей мови та культури в якій 

методика первинно розроблялася. 

– корекція перекладеного тексту, шляхом застосування техніки 

децентрації; нівелювання неприродної структури формулювання запитань та 

специфікація інструкції методики до цільової групи досліджуваних. В межах 

цього етапу, шляхом використання техніки децентрації з перекладу були 

видалені слова і поняття, що є  специфічними для американської культури та 

англійської мови.  Також було проведено специфікацію ввідної інструкції та 

визначено конкретну стресову подію, в результаті якої могли з’явитися або 

не з’явитися позитивні особистісні зміни. Так, у оригінальному 

англомовному варіанті опитувальника, ввідна інструкція була сформульована 

у вигляді прямого звернення до опитуваного, з проханням вказати зміни, що 
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відбулися у його житті в результаті «кризи» – конкретна криза не 

вказувалася. В нашому дослідженні, для уникнення плутанини на рахунок 

суб’єктивного визначення життєвої «кризи», ввідне формулювання було 

замінене на таке, що чітко стосувалося участі у антитерористичній операції.  

Ввідна інструкція отримала наступний вигляд: «Будь-ласка, оцініть 

для кожної зміни ступінь в якій вона відбулася особисто у Вас в результаті 

перебування у зоні бойових дій (АТО)».  

Окрім вищезазначеного, специфікації зазнали варіанти відповідей на 

кожне із тверджень методики. Так, кожний варіант відповіді отримав 

додаткову приставку: «…в результаті перебування у зоні бойових дій (АТО)». 

Проведення «пілотного» дослідження. Коректність перекладу 

україномовного варіанту «Опитувальника посттравматичного зростання» 

першочергово перевірялася в межах «пілотажного» дослідження. Проведення 

«пілотного» дослідження передбачало здійснення опитування незначної 

кількості респондентів, що за своїми психологічні особливості, подібні до 

респондентів цільової вибірки основного дослідження. Аналіз отриманих 

даних дозволяє відібрати найкращі твердження для остаточної версії 

опитувальника. У психометричній літературі зазначається, що мінімальна 

кількість респондентів, яка потрібна для пілотного дослідження, має бути в 

два рази більшою, ніж кількість завдань (тверджень) методики [52;53]. 

У нашому «пілотному» дослідженні прийняли участь 40 офіцерів 

Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського (всі 

чоловіки; середній вік 35,3 роки).   

За результатами дослідження було встановлено наступні  статистичні 

показники: коефіцієнт α-Кронбаха – 0,89;  Спірмена-Брауна – 0,87. Ці 

показники задовольняють існуючі психометричні вимоги до 

психодіагностичного інструментарію [52]. Жодне із тверджень методики не 

продемонструвало статистичних відхилень, що могли б свідчити про 

некоректний переклад цього твердження на українську мову.  
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Результати «пілотного» дослідження дозволили перевірити основні 

психометричні властивості «Опитувальника посттравматичного зростання» 

на цільовій вибірковій сукупності дисертаційного дослідження (297 осіб).  

Здійснений  аналіз частотного розподілу загального балу за 

методикою «Опитувальник посттравматичного зростання» для вказаної 

вибіркової сукупності військовослужбовці продемонстрував, що середня 

значення знаходився на рівні М = 61,61 (SD = 17,88); медіана на рівні 64,00. 

Мінімальне значення для вибірки складало 1, а максимальне 99. (Таблиця 1) 

Таблиця 1. 

Аналіз частотного розподілу загального балу методики  

Опитувальник посттравматичного зростання 

 N 
Середнє 

значення 

Стандартне 

відхилення 
Мінімум Максимум 

Загальний бал 

методики 
297 М = 61,61 SD = 17,88 1 99 

 

Перевірка нормальності розподілу за допомогою критерій Колмогорова-

Смирнова продемонструвало, що розподіл частоти балів за методикою 

відповідає статистичній гіпотезі про нормальність розподілу. Зокрема, 

показники Статистики Z Колмогорова-Смирнова знаходився на рівні 1,256 

при асимптотичній значимості на рівні 0, 085. Цей висновок також 

підтверджується якісним аналізом гістограми розподілу бальних значень 

методики для вибіркової сукупності.  

Наявність нормальності розподілу засвідчує, що у вибірковій сукупності 

дисертаційного дослідження представлено практично весь діапазон проявів 

посттравматичного зростання особистості (Рис. 1). 

Психометричний аналіз надійності методики.  На цьому етапі, було 

отримано дані стосовно двох аспектів надійності методики «Опитувальник 

посттравматичного зростання»: надійності ретестової та надійності 

внутрішньої узгодженості. 

Ретестова надійність обраховувалась у вигляді коефіцієнту кореляції між 

двома послідовними опитуваннями з певним інтервалом часу. Як правило, у 
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психометричній літературі для перевірки ретестової надійності визначають 

часовий інтервал від двох тижнів до одного місяця [9; 10; 52]. У нашому 

дослідженні ретестовий інтервал становив три тижні. 

 
Рис. 1.  Гістограма розподілу значень методики 

«Опитувальник посттравматичного зростання» 

 

Вибіркова сукупність для перевірки ретестової надійності була 

сформована з 30 офіцерів-слухачів Національного університету оборони 

України імені Івана Черняхівського, які в різний час перебували в районі 

АТО. Зокрема, 12 офіцерів перебували у районі АТО в 2014 році (40,0 %); 8 

офіцерів перебували у районі АТО в 2015 році (26,7%); 9 офіцерів 

перебували у районі АТО в 2016 році (30,0%); 1 офіцер перебував у районі 

АТО в 2015 році (3,3%). Всі досліджувані були чоловічої статті.  Віковий  

діапазон респондентів коливався від 28 до 47 років; середній вік становив 

M  = 36,17 років (SD = 4,052).  

Отриманий коефіцієнт кореляції загального балу методики під час 

перевірки ретестової надійності склав r = 0,77 (n = 30, p < 0,001). Коефіцієнт 

кореляції для трьох факторів варіювався від r = 0,69  до r = 0,79 (n=30, 

p < 0,001): Фактор №1 (r=0,75; p < 0,001); Фактор №2 (r = 0,79; p < 0,001); 

Фактор №3 (r = 0,69; p < 0,001).  

Вказані значення коефіцієнту кореляції задовольняють статистичні 

вимоги до значення коефіцієнту кореляції при перевірці ретестової 

надійності та вказують на високий рівень стійкості україномовної версії 
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методики «Опитувальник посттравматичного зростання» до ретесту [10;52].  

Окрім  цього, встановлений у нашому дослідженні рівень кореляції повністю 

узгоджується з даними повідомленими у закордонних дослідженнях з 

перевірки психометричних якостей методики. Зокрема, Л. Келхаун та 

Р.  Тадескі у дослідженні з розробки методики повідомили про ретестову 

надійність на рівні r = 0,71; p < 0,001 (28 осіб; часовий інтервал - два місяці). 

Ретестова надійність для факторів варіювалась від r = 0,65 до r = 0,74; окрім 

фактору «Сили Особистості» (r = 0,37) та фактору  «Оцінки Життя» (r = 0,47) 

[251]. 

Для перевірки надійності за внутрішньою узгодженістю 

розраховувались наступні три статистичні коефіцієнти: коефіцієнт α -

Кронбаха, коефіцієнт Спірмена-Брауна та коефіцієнт половинного 

розчеплення Гуттмана.  Ці статистичні коефіцієнти перевірки внутрішньої 

узгодженості є загально прийнятими та рекомендуються до застосування у 

психометричній літературі [52]. Результати перевірки надійності за 

внутрішньою узгодженістю представлені в  таблиці 2. 

Таблиця 2 

Показники внутрішньої узгодженості методики  

«Опитувальник посттравматичного зростання» 

Методика 
Коефіцієнт 

α-Кронбаха 

Коефіцієнт  

Спірмена-Брауна 

Коефіцієнт 

Гуттмана 

Опитувальник 

посттравматичного зростання 0,91 0,88 0,88 

 

Отримані у нашому дослідженні показники надійності за внутрішньою 

узгодженістю пунктів «Опитувальника посттравматичного зростання» можна 

вважати достатньо хорошими з точки зору вимог до психодіагностичного 

інструментарію [9;52]. Використані статистичні коефіцієнти знаходилися на 

доволі високому рівні: коефіцієнт α-Кронбаха – 0,91; коефіцієнт Спірмена-

Брауна – 0,88; коефіцієнт Гуттмана – 0,88.  
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Ці результати можна порівняти з результатам оцінювання внутрішньої 

надійності методики отриманими у закордонних емпіричних дослідженнях 

учасників бойових дій (Таблиця 3.).  

Таблиця 3.  

Закордонні результатам оцінювання внутрішньої надійності методики  

Опитувальник посттравматичного зростання 

№ Автори Рік 
Вибірка комбатантів та  

учасників бойових дій 

Коефіцієнт 

α-Кронбаха 

1. 

S. Powell, R. Rosner,  

W. Butollo, R. Tedeschi,  

L. Calhoun  

2003 

Біженці та внутрішньо 

переміщені особи, які 

проживали в Югославії 

протягом 1980-1991 рр.  

0,93 

2. Z. Solomon, R. Dekel  2007 
Ізраїльські колишні 

військовополонені 
0,94 

3. 
R. Pietrzak, M. Goldstein, 

J. Malley, A. Rivers 
2010 

Американські ветерани операцій 

«Нескорена свобода» та 

«Свобода Іраку» 

0,86 

4. 
S. Forstmeier, P. Kuwert, 

C. Spitzer, H. Freyberger  
2009 

Колишні «діти-солдати» Другої 

світової війни 
0,93 

 

Зокрема, З. Соломон у вибірці ізраїльських колишніх 

військовополонених встановила загальний рівень внутрішньої узгодженості 

методики «Опитувальник посттравматичного зростання» на рівні α-

Кронбаха- 0,94 [239.]. В свою чергу Р. Пьетрзак на вибірці американських 

ветеранів операцій «Нескорена свобода» та «Свобода Іраку» встановив 

коефіцієнт α- Кронбаха на рівні 0,86 [211.].  

Схожі з вищевказаними показники коефіцієнту α-Кронбаха були 

встановлені при адаптації методики до використання у вибіркових 

сукупностях учасників Другої світової війни та Югославської війни. Так, 

С. Форстмейер на вибірці колишніх «дітей-солдатів» Другої світової війни 

встанови коефіцієнт α- Кронбаха на рівні 0,93, в той час як С. Пауелл виявила 

ідентичне значення внутрішньої надійності у вибірці вимушено переміщених 

жертви бойових дій у колишній Югославії [145; 214].  

Слід зазначити, що у нашому дослідженні, для комплексності оцінки 

внутрішньої надійності «Опитувальника посттравматичного зростання», 
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також здійснювалася перевірка зміни загального коефіцієнт α-Кронбаха при 

видаленні певного твердження. Ця процедура дозволяла оцінити якість 

перекладу конкретних запитань та визначити можливі «артефактні» 

формулювання.   

Представлені у таблиці 4 результати засвідчують, що всі запитання 

україномовної версії методики демонструють відносно однакову 

ефективність. Видалення будь-якого із тверджень не призвело б до суттєвого 

підвищення загального рівня коефіцієнту α-Кронбаха.  

Таблиця 4. 

Результати перевірки  зміни загального коефіцієнт α-Кронбаха при 

видаленні певного твердження 

Номер твердження 

методики 

Коефіцієнт 

α-Кронбаха 

Номер твердження 

методики 

Коефіцієнт 

α-Кронбаха 

Твердження №1 0,91 Твердження №12 0,90 

Твердження №2 0,91 Твердження №13 0,90 

Твердження №3 0,91 Твердження №14 0,90 

Твердження №4 0,91 Твердження №15 0,90 

Твердження №5 0,90 Твердження №16 0,91 

Твердження №6 0,91 Твердження №17 0,91 

Твердження №7 0,91 Твердження №18 0,91 

Твердження №8 0,91 Твердження №19 0,90 

Твердження №9 0,91 Твердження №20 0,91 

Твердження №10 0,90 Твердження №21 0,90 

Твердження №11 0,90 Загальний: 0,91 

 

Також в якості показника внутрішньої узгодженості методики було 

розраховано показники кореляції «пункт-шкала» («item-total»). Під 

кореляцією «пункт-шкала» розуміється оцінка коефіцієнту кореляції за 

Пірсоном між набраним значенням кожного окремого твердження 

(запитання) та сумарною оцінкою по всім іншим пунктам методики. Низька 

кореляція «пункт-шкала» означає, що пункт у своєму діагностичному 

спрямуванні слабко скоординований з діагностичною спрямованістю всієї 

психодіагностичної методики. Зокрема, показник кореляції «пункт-шкала» 
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може вважатись незадвільним якщо загальний  рівень кореляції менший ніж 

≤ 0,30 або  ж він є статистично не значущим.   

Представлені у таблиці 5 результати показують, що на вибірці 

військовослужбовців – учасників АТО середня кореляція всіх пунктів 

методики «Опитувальник посттравматичного зростання» з загальним 

показником методики жодного разу не опустилася нижче рівня r = 0,42. Цей  

показник кореляції може розглядатися як прийнятний з огляду на таблицю 

критичних значень коефіцієнту кореляції r-Пірсона, згідно з якою показник 

кореляції  r = 0,42 у 8 разів перевищує критичне значення коефіцієнту 

кореляції для цієї кількості респондентів (297 досліджуваних). Окрім цього 

слід зазначити, що кореляцію «пункт-шкала» на рівні 0,42 була 

продемонстрована лише одним твердженням методики: твердження № 6 «Я 

розумію, що можу покластися на людей у випадку потрапляння у небезпеку». 

Таблиця 5. 

Показники кореляції «пункт-шкала» методики  

«Опитувальник посттравматичного зростання» 

 
Середня кореляція Діапазон 

ОПТЗ r = 0,58 r = 0,42-0,67 

 

Психометрична перевірка факторної структури розподілу запитань. 

На цьому етапі дослідження, нами було проаналізовано отримані статистичні 

показники факторного розподілу тверджень методики «Опитувальник 

посттравматичного зростання» та узгодженості цього розподілу з 

оригінальними теоретичними положеннями авторів методики.  

Процес психометричної перевірки факторної структури розподілу 

запитань україномовної версії методики був вкрай важливий з огляду на 

емпіричні дані закордонних дослідженнях з адаптації цього інструментарію 

до інших соціально-культурних умов використання. Так, починаючи з 

публікації першої наукової статті про п’ятфакторний розподіл тверджень 

методики, у науковців виникали сумніви щодо того чи можуть ці оригінальні 
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п’ять факторів бути відтворені в інших соціальних та культурних контекстах. 

Зокрема, в таких країнах як Федерація Боснія і Герцеговина (W. Butollo 

R.  Rosner, S. Powell), Китай (C. Chan, Ho S., Ho R.) та Японія (L. Calhoun, 

V. Gil-Rivas, K. Taku, R. Tedeschi), вченим не вдалося відтворити таку 

факторну структуру [152; 214; 245]. 

Процес психометричної перевірки факторної структури розподілу 

тверджень україномовної версії методики «Опитувальник посттравматичного 

зростання» здійснювався у три етапи. 

На першому етапі нами було здійснено перевірку внутрішньої 

узгодженості факторів виділених Л. Келхаун та Р. Тадескі в оригінальному 

дослідженні з розробки методики. У своїй роботі, науковці  повідомили про 

п’яти факторний розподіл тверджень. Ці п’ять факторів сукупно пояснювали 

62% від загальної дисперсії відповідей студентів американських коледжів 

[251]. Дослідники інтерпретували ці п’ять факторів як: «Взаємовідносини з 

іншими» (Фактор №1), «Нові можливості» (Фактор № 2), «Особистісна сила» 

(Фактор №3), «Духовні зміни» (Фактор №4) та «Визнання Життя» (Фактор 

№5).  

Таблиця 6. 

Результати перевірки внутрішньої узгодженості факторів виділених  

Л. Келхаун та Р. Тадескі 

Номер Фактору 
Кількість 

тверджень 

α-Кронбаха за 

даними 

розробників 

α-Кронбаха на 

вибірці 

дослідження 

r –«пункт-загальне» 

на вибірці 

дослідження 

Фактору №1 7 0,85 0,82 r=0,56 

Фактору №2 5 0,84 0,82 r=0,61 

Фактору №3 4 0,72 0,80 r=0,61 

Фактору №4 2 0,85 0,74 r=0,61 

Фактору №5 3 0,67 0,65 r=0,47 
 

Результати проведеного аналізу (коефіцієнти α-Кронбаха та кореляції 

«пункт-шкала») представлені в Таблиці 6. Так, для Фактору №1 було 

встановлено α-Кронбаха  на рівні 0,82, середній рівень кореляції r=0,56 

(діапазон він 0,41 до 0,66). Для Фактору №2 було встановлено α-Кронбаха  

на рівні 0,82, середній рівень кореляції  r = 0,61 (діапазон він 0,56 до 0,72). 
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Для Фактору №3 було встановлено α-Кронбаха на рівні 0,80, середній рівень 

кореляції r=0,61 (діапазон він 0,53 до 0,69). Для Фактору №4 було 

встановлено α-Кронбаха на рівні 0,74, середній рівень кореляції r=0,59 (на 

два пукти припадає ідентична кореляція). Для Фактору №5 було 

встановлено α-Кронбаха на рівні 0,65, середній рівень кореляції r=0,47 

(діапазон він 0,45 до 0,51).  

Співставлення показників внутрішньої узгодженості оригінального 

дослідженні та показників внутрішньої узгодженості отриманих у вибірці 

учасників АТО засвідчує, що чотири з п’яти оригінальних факторів мали 

прийнятний рівень коефіцієнту α-Кронбаха та кореляції «пункт-шкала». 

Лише один фактор продемонстрував помітні відхилення від прийнятного 

рівня внутрішньою надійності (Фактор №5).  

На другому етапі перевірки факторної структури розподілу запитань 

нами було проведено аналіз головних компонентів. У психометричній 

літературі саме ця процедура рекомендується в якості першого кроку 

експлораторного факторного аналізу для встановлення відомостей про 

ймовірну кількість факторів та їх основні характеристики [116; 244]. 

Для перевірки структури розподілу тверджень методики 

«Опитувальник посттравматичного зростання» відповіді респондентів 

факторизувались з обертанням VARIMAX. Цей підхід (тобто використання 

методу головних компонентів та обертання) був обраний для того, щоб 

максимізувати відмінності між факторами, враховуючи, що при перевірці 

надійності всі твердження методики продемонстрували доволі високий 

рівень внутрішньої узгодженості (α-Кронбаха = 0,91). Окрім цього, саме 

такий статистичний аналіз був використаний Л. Келхаун та Р. Тадескі в 

оригінальному дослідженні з розробки англомовної версії методики [251].  

Рішення про оптимальну кількість факторів приймалося на основі 

аналізу критерію Кайзера та аналізі «діаграми осипу» ( «scree-plot»).  У 

відповідності до критерію Кайзера, статистично придатними для виділення є 

фактори чиє власне значеннями перевищують одиницю [37]. 
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Проведений аналіз адекватності факторної моделі отриманого набору 

змінних, за допомогою обрахування критерію сферичності Бартлетта та міри 

вибіркової адекватності Кайзера-Маєра-Олкіна (КМО), підтвердив 

доцільність подальшого аналізу факторизації: критерій Бартлетта ( p < 0,001); 

КМО (0,901).  

Аналіз можливої кількості факторів за критерієм Кайзера вказав, що 

найкраще факторне рішення включає в себе 4 фактори, які в сукупності 

пояснюють 57,8% загальної дисперсії відповідей респондентів 

дисертаційного дослідження (Фактор №1 - 20,2%; Фактор №2 - 17,8%; 

Фактор №3 - 9,9%; Фактор №4 - 8,9%).  Ці чотири фактори мали власне 

значення, що сукупно перевищувало одиницю.  

Однак, попередній огляд чотирьох факторного розподілу тверджень 

методики, вказував на низьку придатність цієї структури до якісної 

інтерпретації. Четвертий фактор був сформований із незначної кількості 

тверджень, переважна більшість з яких доволі сильно навантажувала інші 

фактори методики. Окрім цього, у науковій літературі зазначається, що 

критерій Кайзера (виділення кількості факторів на основі величини власного 

значення більше одиниці), потенційно може завищувати кількість факторів, 

що підлягають виокремленню. Це обумовлено тим фактом, що даний тип 

статистичного критерію є доволі чутливим до кількості залучених до аналізу 

змінних [254].  

З огляду на вищевказані зауваження для виділення коректної кількості 

факторів нами було додатково використано аналіз «діаграму осипу».  Аналіз 

«діаграми осипу»  був запропонований Р. Кеттелом у 1966 році, та за певних 

умов вважається більш надійним статистичним індикатором кількості 

факторів, що підлягають виокремленню. Цей критерій опирається на відносні 

значення, і як наслідок не чутливий до кількості змінних в аналізі [155].  

«Діаграму осипу» для відповідей респондентів нашого дослідження 

представлена на Рис.2. Якісна інтерпретація діаграми дозволила прийти до 
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висновку про існування трьох факторного рішення, що дозволить найбільш 

ефективно інтерпретувати дисперсію відповідей респондентів.  

 
Рис.2. Діаграми осипу 

 

З огляду на вищезазначену кількість факторів нами було здійснено 

повторний аналіз головних компонентів з фіксованою кількістю факторів (3 

фактори). Для полегшення інтерпретації, навантаження пункту на фактор 

повинно було бути не меншим за 0,35.  

Як і в попередньому випадку проведений аналіз адекватності факторної 

моделі даного набору змінних, за допомогою обрахування критерію 

сферичності Бартлетта та міри вибіркової адекватності Кайзера-Маєра-

Олкіна (КМО), підтвердив доцільність подальшого аналізу факторизації: 

критерій Бартлетта ( p < 0,001); КМО (0,901).  

Трьох факторне рішення в сукупності дозволяло пояснити  52,7% всієї  

дисперсії відповідей респондентів дослідження. Зокрема на Фактор №1 

припадало - 23,6% дисперсії; на Фактор №2 - 18,7% дисперсії; на Фактор №3 

– 10,3 % дисперсії.  Цей відсоток пояснення дисперсії відповідей цілком 

узгоджується з даними повідомленими у низці закордонних досліджень. 

Зокрема на європейській вибірці внутрішньо переміщених жертви бойових 

дій у колишній Югославії даний показник досягав 57,93%  дисперсії [214]. 
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При трьох факторному рішенні 10 тверджень (пунктів) здійснювали 

навантаження на Фактору №1, 7 тверджень (пунктів) здійснювали 

навантаження на Фактору №2, і 4 твердження здійснювали навантаження на 

Фактору №3.  Результати аналізу головних компонентів із заданою кількістю 

факторів представлено в Табл.7. 

Таблиця 7. 

Результати аналізу головних компонентів із заданою кількістю факторів 

Опитувальника посттравматичного зростання 

 
Фактор в 

оригіналі 

Фактори отримані у 

дослідженні 

учасників АТО 

1 2 3 

14. 
Я відчуваю появу нових можливостей, які раніше були 

мені недоступними 
2 ,801   

11. Я можу зробити своє життя кращим  2 ,747   

12. 
Я більшою мірою здатний приймати речі такими, якими 

вони є насправді 
3 ,708   

7. Я направив своє життя по новому шляху 2 ,657   

17. 
Я більш охоче намагаюсь змінювати речі, що потребують 

змін 
2 ,639   

10 
Я став краще усвідомлювати, що можу справлятися з 

труднощами/стресом 
3 ,627   

3 У мене з'явилися нові інтереси 2 ,597   

19. Я з'ясував, що я сильніший, ніж вважав  3 ,579  ,429 

13. Я більше ціную кожен день свого життя  5 ,561   

4. Я відчув більшу впевненість у собі та своїх силах  3 ,551   

21. Я став більше визнавати, що маю потребу в інших людях 1  ,768  

15. У мене з'явилося більше співчуття до інших 1  ,748  

16. 
Я докладаю більше зусиль для налагодження та 

збереження взаємовідносин з іншими 
1  ,704  

8. Я відчуваю значну близькість з оточуючими 1  ,687  

20. Я багато дізнався про те, якими чудовими бувають люди 1  ,624  

9. Я  легше виражаю свої емоції 1 ,360 ,443  

6. 
Я зрозумів, що можу покластися на людей у випадку 

потрапляння в небезпеку 
1  ,395  

1. 
У мене змінилися пріоритети стосовно того, що важливо в 

житті 
5 ,441  ,661 

5. Я став краще усвідомлювати духовні цінності 4  ,439 ,639 

18. Мої релігійні вірування посилилися 4   ,596 

2. Я набагато краще усвідомлюю цінність власного життя 5   ,557 
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Як свідчить якісний аналіз статистичних показників, новоутворений 

Фактор №1 (10 тверджень) був сформований із п’ять тверджень, що  в 

англомовній версії методики були властиві фактору «Нові можливості»,  

чотири  були утворені з оригінального фактору «Особистісна сила», і одне 

твердження з  оригінального фактору «Визнання Життя».   

В свою чергу всі 7 запитань, які увійшли в новоутворений Фактор №2 

були повністю ідентичними сімом твердженням оригінального фактору 

«Міжособистісні відносини».   

З 4 запитань, які увійшли у новостворений Фактор №3, два запитання 

були утворені з оригінального фактору «Духовність», а два запитання з 

оригінального фактору «Визнання Життя». 

Також, нами було здійснено перевірку внутрішньої узгодженості 

факторів виділених на вибірці військовослужбовців учасників АТО. 

Результати проведеного аналізу (коефіцієнти α-Кронбаха та кореляції 

«пункт-шкала») представлені в Таблиці 8.  

Таблиця 8 

Перевірка внутрішньої узгодженості факторів україномовної методики 

«Опитувальник посттравматичного зростання» 

№ Фактору 
Кількість 

запитань 

α-Кронбаха на 

вибірці 

дослідження 

r -“пункт-загальне” 

на вибірці 

дослідження 

Фактору №1 10 0,89 r=0,62 

Фактору №2 7 0,82 r=0,55 

Фактору №3 4 0,72 r=0,61 

 

Так, для Фактору №1 було встановлено α-Кронбаха – 0,89, середній 

рівень кореляції – «пункт-загальне» - r = 0,62 (діапазон він 0,52 до 0,73). Для 

Фактору №2 було встановлено α-Кронбаха – 0,82, середній рівень кореляції 

r=0,55 (діапазон він 0,41 до 0,66). Для Фактору №3 було встановлено α-

Кронбаха – 0,72, середній рівень кореляції r=0,50 (діапазон він 0,41 до 0,61).  

Слід зазначити, що при трьох факторному рішенні отриманому у 

нашому дослідженні спостерігалася суттєві, але не надмірні кореляції між 
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утвореними факторами. Кожна інтеркореляція була статистично значима 

(  p < 0,001) та знаходилася в діапазоні r = 0,56 до r = 0,60 (Таблиця 9). 

Таблиця 9.  

Кореляції між утвореними факторами україномовної методики 

«Опитувальник посттравматичного зростання» 

 Фактор №1 Фактор №2 Фактор №3 

Фактор №1 
1 r = 0,561 r = 0,586 

 p < 0,001 p < 0,001 

Фактор №2 
r = 0,561 1 r = 0,609 

p < 0,001  p < 0,001 

Фактор №3 
r =0,586 r =0,609 1 

p < 0,001 p < 0,001  

 

Отримані показники інтеркореляції трьох факторів дозволяють 

стверджувати, що взаємозв’язок між факторами є достатньо сильним для 

формування загального балу за методикою. Тобто в ході вирішення 

більшості дослідницьких та практичних завдань можна знехтувати тонкими 

відмінностями факторів і розглядати лише загальний показник 

посттравматичного зростання особистості.  В той же час отримані показники  

інтеркореляції трьох факторів не є гранично сильними, що при певних 

обставинах дозволяє досліднику оцінювати кожний фактор як окрему 

складову загальної тенденції. У тих випадках коли існує причина припускати 

існування різної сили зв’язку конкретних сфер прояву посттравматичного 

зростання з явищем, що вивчається, має сенс проведення аналізу за кожним 

окремим фактором.  

Отримана у нашому дослідженні трьох факторна структура розподілу 

тверджень україномовної версії методики цілком узгоджується з низкою 

закордонних досліджень, які також продемонстрували подібну тенденцію у 

своїх  вибіркових сукупностях. Так, у своєму дослідженні С. Полатінський та 

Ю. Еспрей не знайшли достатньо доказів на підтримку первинних п’яти 

факторів [254]. Відсутність підтримки п’яти факторної структури також була 
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отримана у крос-культурних дослідженнях проведених на європейському 

континенті. Зокрема, вона не булу підтримана на вибірці вимушено 

переселених осіб з Сараєво [214]. Культурне середовище Сараєво у 1999 році 

сильно відрізняється від середовища у якому були отримані первинні  

фактори методики. Така ж аргументація доречна і для нашого дослідження.  

Результати аналізу валідності. На даному етапі нами було отримано дані 

стосовно двох аспектів валідності методики «Опитувальник 

посттравматичного зростання»: дискримінативної та конвергентної.  

Дослідження конвергентної валідності адаптованого опитувальника 

здійснювалося шляхом оцінка кореляції загальних результатів за цією 

методикою з загальними результатами методик з подібним цільовим 

спрямуванням. В якості останніх було використано наступний 

психодіагностичний інструментарій:  

- «Тест диспозиційного оптимізму» (загальна методика) адаптований 

Т.  Гордєєвою, О. Сичовим та Є.Осіним; 

- «Тест диспозиційного оптимізму» (шкала позитивних очікувань) 

адаптований Т. Гордєєвою, О. Сичовим та Є.Осіним; 

- «Опитувальник змін у поглядах» (позитивні зміни), методика, що 

проходила паралеотну адаптацію у нашому дослідженні. 

Як зазначалося, вибір цих методик був обумовлений їх подібним 

цільовим спрямуванням та наявністю емпіричних відомостей, що 

підтверджують тісний взаємозв’язок цього психодіагностичного 

інструментарію з методикою «Опитувальник посттравматичного зростання». 

Зокрема, методика «Опитувальник змін у поглядах» (позитивні зміни) є 

однією із пяти сучасних психодіагностичних методик для оцінки позитивних 

особистісних змін.  В свою чергу «Тест диспозиційного оптимізму» був 

обраний з огляду на те, що у низці емпіричних дослідженнях було 

встановлено стійкий позитивний взаємозвязок між рівнем пряву 

посттравматичного зростання та загальним рівнем диспозиційного оптиізму 

особистості (L. Calhoun, L. Cohen, C. Park, R. Tedeschi,) [207; 251]. Оптимісти 
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підкреслюють позитивні аспекти в складних ситуаціях, що дозволяє їм 

перенаправити свою увагу на відповідні проблемно-орієнтовані копінг 

стратегій. Результати кореляційного аналізу представлені в Таблиці  10. 

Таблиця 10. 

Показники кореляції «Опитувальника посттравматичного зростання» з 

релевантними психодіагностичними методиками 

 Тест 

диспозиційного 

оптимізму 

(вся методика) 

Тест диспозиційного 

оптимізму 

(шкала позитивних 

очікувань) 

Опитувальник 

змін у поглядах 

(позитивні зміни) 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

r = 0,25 

(p < 0,001) 

r = 0,27 

(p < 0,001) 

r = 0,56 

(p < 0,001) 

 

За результатами перевірки валідності було отримано високий рівень 

кореляції між загальними балами методики «Опитувальник 

посттравматичного зростання»  та методики «Опитувальник змін у поглядах» 

(позитивні зімни): r = 0,56 (p < 0,001). Окрім цього, всі три фактори 

української версії «Опитувальника посттравматичного зростання» (Таблиця 

11) статистично значимо корелювали з загальним балом методики 

«Опитувальник змін у поглядах» (позитивні зміни): Фактор №1 – r = 0,52 

(p < 0,001); Фактор № 2 – r = 0,43 (p < 0,001); Фактор №3 – r = 0,44 

(p < 0,001).  

Таблиця 11. 

Показники кореляції факторів «Опитувальника посттравматичного 

зростання» з загальним балом методики «Опитувальник змін у 

поглядах» (позитивні зміни) 

 
Опитувальник посттравматичного зростання 

 Фактор №1 Фактор №2 Фактор №3 

Опитувальник змін у 

поглядах 

 (позитивні зміни) 

r = 0,52 

(p<0,001) 

r = 0,43 

(p<0,001) 

r = 0,44 

(p<0,001) 
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Також, загальний бал методики «Опитувальник посттравматичного 

зростання» продемонстрував статистично значимий прямий кореляційний 

зв'язок з загальним балом методики  «Тест диспозиційного оптимізму» 

r = 0,25 (p < 0,001), а також з підсумовим балом субшкали позитивних 

очікувань методики  «Тест диспозиційного оптимізму» r = 0,27 (p < 0,001). 

Вищевказані кореляційні зв’язки цілком узгоджуються з даними 

отриманими в інших емпіричних дослідженнях. Зокрема, Л. Келхаун та 

Р. Тадескі в оригінальному дослідженні з розробки методики повідомили про 

кореляційний зв'язок з методикою «Тест диспозиційного оптимізму» на рівні 

r = 0,23 (p < 0,01) [251]. У свою чергу в дослідженні С. Джозефа було 

повідомлено про взаємозв’язок результатів методики «Опитувальник 

посттравматичного зростання» та методики «Опитувальник змін у поглядах» 

(позитивна шкала) на рівні r = 0,66 (p < 0,01) та r = 0,49 [164]. 

Дослідження дискримінативної валідності адаптованого 

опитувальника здійснювалося шляхом оцінка кореляції загальних результатів 

за цією методикою з загальними результатами методик, що теоретично 

повинні демонструвати негативний зв’язок з посттравматичним зростанням 

особистості. В якості таких методик у нашому дослідженні 

використовувалися: 

– «Опитувальник змін у поглядах» (негативні зміни), що проходив 

паралеотнe адаптацію. 

– «Тест диспозиційного оптимізму» (шкала негативних очікувань) 

адаптований Т. Гордєєвою, О. Сичовим та  Є. Осіним; 

Результати кореляційного аналізу для встановлення дискримінативної 

валідності представлені у Таблиці 12. За результатами перевірки 

дискримінативної валідності було отримано слабкий, однак статистично 

значимий негативний кореляційний взаємозв’язок між загальним балом 

методики «Опитувальник посттравматичного зростання»  та сумарним балом 

методики «Опитувальник змін у поглядах» (негативні зміни) – r = –0,19 

(p < 0,025). Окрім цього, загальний бал методики «Опитувальник 
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посттравматичного зростання» продемонстрував слабкий, однак статистично 

значимий негативний кореляційний взаємозв’язок з підсумовим балом 

субшкали негативних очікувань «Тесту диспозиційного оптимізму» r = –0,15 

(p < 0,029). 

Таблиця 12 

Показники кореляційного аналізу для для встановлення 

дискримінативної валідності «Опитувальника посттравматичного 

зростання» 

 Тест диспозиційного 

оптимізму 

(шкала негативні очікувань) 

Опитувальник змін у 

поглядах 

(негативні зміни) 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

r = -0,15 

(p < 0,029) 

r = -0,19 

(p < 0,025) 

 

Негативна спрямованість вищевказаних кореляційні зв’язків є цілком 

очікуваною з огляду на дані  закордонних емпіричних досліджень та 

дозволяє констатувати прийнятний рівень дискримінативної валідності 

україномовної версії методики  «Опитувальник посттравматичного 

зростання». 
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Додаток В 

ЕМПІРИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ПСИХОМЕТРИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТОДИКИ «ОПИТУВАЛЬНИК ЗМІН У 

ПОГЛЯДАХ» 

Переклад методики та інструкції до неї. При адаптації методики 

«Опитувальник змін у поглядах» ми намагалися зберегти всі особливості 

англомовного оригіналу і в той же час забезпечити максимальну природність 

формулювання запитань для україномовного середовища. Для досягнення 

цієї мети застосовувалася комбінація різних технік перекладу та способів 

перевірки їх адекватності. Зокрема, весь процес перекладу методики 

поділявся на два етапи:  

– переклад оригінального формулювання інструкції та запитань 

методики на українську мову за допомогою техніки «перекладу / заворотного 

перекладу». За допомогою двох компетентних незалежно працюючих 

перекладачів було здійснено прямий переклад методики та зворотній прямий 

переклад. Переклад вважався точним якщо, його зворотній переклад 

ідентичний тексту оригіналу.  

– корекція перекладеного тексту, шляхом застосування техніки 

децентрації; нівелювання неприродної структури формулювання запитань та 

специфікація інструкції методики до цільової групи досліджуваних. Зокрема, 

шляхом використання техніки децентрації з перекладу були видалені слова і 

поняття, що є  специфічними для американської культури та англійської 

мови. Яскравим прикладом використання цієї техніки може бути 

лінгвістична корекція формулювання запитання № 9 (або № 18), яке в 

оригінальному англомовному варіантів звучало як «I feel very much as if I’m in 

limbo» (Мені весь час здається що я знаходжуся чистилищі). Для 

соціокультурного середовища «Західної Європи» термін «limbo» 

(чистилище) є цілком прийнятним, оскільки тісно пов’язано з релігійними 

уявленнями католицизму про наявність проміжної складової між Раєм та 
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Пеклом, в якій душі померлих християн тимчасово страждають в «очисному 

вогні». Однак, Православна Церква принципово відкидає подібну теологічну 

концепцію, що робить її практично не зрозумілою для пересічного жителя 

України.  

З огляду на вищезазначене нами було видалено поняття «limbo» 

(чистилище), а запитання зазнало лінгвістично модифікації, при цьому не 

втративши змістовного наповнення: «Мені весь час здається що я знаходжуся 

у підвішеному стані». 

Проведення «пілотного» дослідження. Коректність перекладу 

україномовного варіанту опитувальника першочергово перевірялася в межах 

«пілотного» дослідження.  Вибіркова сукупність респондентів, що приймала 

участь у пілотному дослідженні була ідентична до описаної при адаптації 

«Опитувальника посттравматичного зростання»: 40 офіцерів Національного 

університету оборони України імені Івана Черняхівського (всі чоловіки; 

середній вік 35,3 роки).   

За результатами «пілотного» дослідження було встановлено наступні  

статистичні показники методики «Опитувальник змін у поглядах»: 

–  шкала негативних змін: коефіцієнт α-Кронбаха – 0,90; коефіцієнт 

Спірмена-Брауна – 0,80, коефіцієнт Гутмана – 0,80.   

– шкала позитивних змін: коефіцієнт α-Кронбаха – 0,71; коефіцієнт 

Спірмена-Брауна – 0,68;  коефіцієнт Гутмана – 0,68.   

Як можна  констатувати з вищенаведених статистичних даних, шкала 

позитивних змін «Опитувальник змін у поглядах» продемонструвала нижній 

граничний показник внутрішньої узгодженості за коефіцієнтом α-Кронбаха, і 

не задовільні показники узгодженості за коефіцієнтами Спірмена-Брауна та 

Гутмана.  

Для встановлення причин низьких показників внутрішньої 

узгодженості шкали нами було здійснено перевірку зміни загального 

коефіцієнту α-Кронбаха при видаленні певного твердження, а також 

розраховано показники кореляції «пункт-шкала». (Таблиця 1) 
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Представлені у Таблиця 1 статистичні дані перевірку зміни загального 

коефіцієнту α-Кронбаха при видаленні певного твердження, вказують на  

«артефактність» формулювання одного пунктів шкали позитивних змін: №1 

«Я більше не сприймаю життя як звичайну даність». Цей же висновок 

підтверджується даними розрахованку показника кореляції «пункт-шкала» 

(r  = 0,08). 

Таблиця 1. 

Результати перевірки  зміни загального коефіцієнт α-Кронбаха при 

видаленні певного твердження  

Номер твердження 

методики 

Коефіцієнт 

α-Кронбаха 
Кореляції «пункт-шкала» 

Твердження №1 0,75 r = 0,08 

Твердження №2 0,70 r = 0,45 

Твердження №3 0,70 r = 0,46 

Твердження №4 0,71 r = 0,37 

Твердження №5 0,69 r = 0,51 

Твердження №6 0,69 r = 0, 50 

Твердження №7 0,69 r = 0, 52 

Твердження №8 0,69 r = 0, 52 

Твердження №9 0,71 r = 0, 44 

Твердження №10 0,69 r = 0, 50 

Твердження №11 0,70 r = 0,49 

 

З огляду на вищевказане нами було здійснено лінгвістичну корекцію 

формулювання твердження № 1, яке після корегування було сформовано як: 

«Я більше не сприймаю життя як буденну річ», 

Результати «пілотажного» дослідження дозволили перевірити основні 

психометричні властивості методики «Опитувальник змін у поглядах» на 

цільовій вибірковій сукупності дисертаційного дослідження (297 осіб). 

Здійснений  аналіз частотного розподілу загального балу за методикою 

«Опитувальник змін у поглядах» для вказаної вибіркової сукупності 

військовослужбовці продемонстрував, що середня значення для шкали 
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негативних змін знаходився на рівні М = 34,85 (SD = 10,55), медіана на рівні 

34,00, мінімальне значення 15, а максимальне 64. В свою чергу для шкали 

позитивних змін середнє значення знаходився на рівні М = 42,09 (SD = 7,62), 

медіана на рівні 43,00, мінімальне значення 20, максимальне 63. (Таблиця 2) 

Таблиця 2. 

Аналіз частотного розподілу загального балу методики  

«Опитувальник змін у поглядах» 

 N 
Середнє 

значення 

Стандартне 

відхилення 
Мінімум Максимум 

Шкали негативних 

змін 
297 М = 34,85 SD = 10,55 15 64 

Шкали позитивних 

змін 
297 М = 42,09 SD = 7,62 20 63 

 

 

Перевірка нормальності розподілу за допомогою критерій 

Колмогорова-Смирнова продемонструвало, що розподіл частоти балів для 

обох шкал методики відповідає статистичній гіпотезі про нормальність 

розподілу. Зокрема, показники Статистики Z Колмогорова-Смирнова для 

шкали негативних змін знаходився на рівні 1,161 при асимптотичній 

значимості на рівні 0, 135. В скою чергу показники Статистики Z 

Колмогорова-Смирнова для шкали позитивних змін знаходився на рівні 0,902 

при асимптотичній значимості на рівні 0, 390. 

 Це висновок також підтверджується якісним аналізом гістограми 

розподілу значень за двома шкалами методики «Опитувальник змін у 

поглядах» для вибіркової сукупності учасників АТО.  
( 

Наявність нормальності розподілу засвідчує, що у вибірковій 

сукупності нашого дослідження представлено практично весь діапазон 

проявів посттравматичного зростання особистості.  

Психометричний аналіз надійності методики.  На даному етапі, нами 

було отримано дані стосовно двох аспектів надійності: надійності ретестової 

та надійності внутрішньої узгодженості.  
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Ретестова надійність обраховувалась  у вигляді коефіцієнту кореляції 

між двома послідовними тестуванням з певним інтервалом часу. Як правило 

у тестологічній літературі найбільш часто називають часовий інтервал від 

двох тижнів до одного місяць [9; 10; 52]. В нашому дослідженні ретестовий 

інтервал становив два тижні. 

Вибіркова сукупність респондентів, що приймала участь у дослідження 

ретестової надійності була ідентична до описаної при адаптація 

«Опитувальника посттравматичного зростання»: 30 офіцерів-слухачів 

Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського, які 

в різний час перебували в зоні АТО. Зокрема, 12 офіцерів перебували у зоні 

АТО в 2014 році (40,0 %); 8 офіцерів перебували у зоні АТО в 2015 році 

(26,7%); 9 офіцерів перебували у зоні АТО в 2016 році (30,0%); 1 офіцер 

перебував у зоні АТО в 2015 році (3,3%). Всі респонденти були чоловічої 

статті.  Віковий діапазон коливався від 28 до 47 років; середній вік 36,17 (SD 

= 4,052).  

Отриманий коефіцієнт кореляції під час перевірки ретестової 

надійності склав: для шкали негативних змін r = 0,69 (n = 30, p < 0,001); для 

шкали позитивних змін r = 0,71 (n = 30, p<0,001). Вищевказані статистичні 

показники задовольняє існуючій в психометричні літературі вимоги до 

значення коефіцієнту кореляції при перевірці ретестової  надійності [9; 52].  

Окрім цього, вказані показники кореляції цілком когерентні з даними 

повідомленими у закордонних дослідженнях. Так, А.Лінлі та С.Джозеф на 

вибірці рятувальників  встановили ретестову надійність методики 

«Опитувальник змін у поглядах» на рівні r = 0,58 (p < 0,001). Цей показник 

був ідентичний як для шкали негативних змін так і для шкали позитивних 

змін (часовий діапазон 6 місяців) [181]. 

Для перевірки надійності за внутрішньою узгодженістю 

розраховувались наступні три статистичні коефіцієнти: коефіцієнт α-

Кронбаха, коефіцієнт Спірмена-Брауна та коефіцієнт половинного 

розчеплення Гуттмана.  Ці статистичні коефіцієнти перевірки внутрішньої 
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узгодженості є загально прийнятими та рекомендуються до застосування у 

психометричній літературі [9; 52]. Результати перевірки надійності за 

внутрішньою узгодженістю представлені в  Таблиця 3. 

Таблиця 3. 

Показники внутрішньої узгодженості шкал методики  

«Опитувальник змін у поглядах» 

Шкали методики 
Коефіцієнт 

α-Кронбаха 

Коефіцієнт  

Спірмена-Брауна 

Коефіцієнт 

Гуттмана 

Шкали негативних змін 0,84 0,77 0,77 

Шкали позитивних змін 0,79 0,71 0,71 

 

Отримані у нашому дослідженні показники надійності за внутрішньою 

узгодженістю шкал методики «Опитувальник змін у поглядах» можна 

вважати достатньо хорошими з точки зору вимог до психодіагностичного 

інструментарію [9; 52]. Зокрема, як  демонструють результати,  для шкали 

негативних змін  коефіцієнт α-Кронбаха складав 0,84; коефіцієнт Спірмена-

Брауна 0,77; коефіцієнт Гутмана 0,77. В свою чергу, для шкали позитивних 

змін коефіцієнт α-Кронбаха складав 0,79; коефіцієнт Спірмена-Брауна 0,71; 

коефіцієнт Гутмана 0,71. 

Ці результати можна порівняти з результатам оцінки внутрішньої 

узгодженості методики «Опитувальник змін у поглядах» отриманими у 

закордонних емпіричних дослідженнях (Таблиця 4). Зокрема, як можна 

помітити з представлених даних, у закордонних дослідженнях значення 

коефіцієнту α -  Кронбаха для  шкали негативних змін варіюється від  0,76 

(P.  Linley, E.  Val,) до 0,90 (S. Joseph, R. Williams, W. Yule). В свою значення 

внутрішньої надійності для шкали позитивних змін від 0,79 (S. Joseph, 

P.   Linley, K. Loumidis) до 0,88 (S. Joseph,, A. Linley, P. Shevlin, M., 

B. Goodfellow) [134; 162; 164; 178; 180; 181; 198; 270]. 

Також, у нашому дослідженні, для комплексності оцінки внутрішньої 

надійності шкал «Опитувальника змін у поглядах», здійснювалася перевірка 
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зміни загального коефіцієнт α-Кронбаха при видаленні певного твердження.  

Результати перевірки представлені у Таблиці 5 

Таблиця 4. 

Основні дослідження з психометричної оцінки надійності методики 

«Опитувальник змін у поглядах» 

№ 
Автори 

дослідження 
Рік  

Група 

досліджуваних 

Шкала CiON 

α-Кронбаха 

Шкала 

CiOP  

α-Кронбаха 

1. 
S. Joseph, 

R. Williams, 

W.  Yule 

1993 Жертви кораблетрощі 0,90 0,83 

2. 
P. Linley, 

S. Joseph, 

K. Loumidis 
2005 

Терапевти, що 

працюють з 

психотравмою 

0,81 0,79 

3. 
S. Joseph, 

P.  Linley, 

L. Andrews, 

2005 

Дорослі особи, що 

пережили різного 

роду травматичні 

події 

0,88 0,80 

4. 

S. Joseph, 

P. Linley, 

L. Andrews 
2005 

Студенти 

британських коледжів 
0,86 0,87 

5. 

S. Joseph, 

P.  Linley, 

L. Andrews 

2005 Медсестри 0,87 0,84 

6. 
P. Linley, 

S. Joseph 
2005 

Співробітники бюро 

ритуальних послуг 
0,80 0,81 

7. 

S. Joseph, 

P. Linley, 

 M. Shevlin 

2006 

Співробітники 

аварійно-рятувальних 

служб 

0,86 0,88 

8. E. Val,  P. Linley 2006 

Свідки теракту в 

Мадриді 11 березня 

2004 р. 

0,76 0,86 

9. 
P. Linley, 

S. Joseph 
2011 

Ссередньостатистичні 

жителі 

Великобританії 

0,89 0,83 

 

Представлені у Таблиці 5 результати засвідчують, що всі твердження 

опитувальника  демонструють відносно однакову ефективність. Видалення 

будь-якого із тверджень не призвело б до суттєвого підвищення загального 

рівня коефіцієнту α-Кронбаха.  

Результати аналізу валідності. Окрім надійності, в процесі адаптації 

методики «Опитувальник  змін у поглядах» здійснювалась перевірка її 
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валідності. Зокрема, перевірялася конвергентна і дискримінаційна 

валідность. 

Таблиця 5. 

Результати перевірки  зміни загального коефіцієнт α-Кронбаха при 

видаленні певного твердження  

Номер твердження 

методики 

Коефіцієнт 

α-Кронбаха 

Номер твердження 

методики 

Коефіцієнт 

α-Кронбаха 

Твердження №1 0,84 Твердження №1 0,79 

Твердження №2 0,83 Твердження №2 0,78 

Твердження №3 0,83 Твердження №3 0,78 

Твердження №4 0,85 Твердження №4 0,80 

Твердження №5 0,83 Твердження №5 0,77 

Твердження №6 0,85 Твердження №6 0,77 

Твердження №7 0,84 Твердження №7 0,77 

Твердження №8 0,84 Твердження №8 0,77 

Твердження №9 0,83 Твердження №9 0,78 

Твердження №10 0,83 Твердження №10 0,77 

Твердження №11 0,83 Твердження №11 0,77 

Твердження №12 0,84 

Загальний: 0,79 

Твердження №13 0,82 

Твердження №14 0,82 

Твердження №15 0,83 

Загальний: 0,84 
 

 

Дослідження конвергентної валідності шкал опитувальника 

здійснювалося шляхом оцінки кореляції їх загальних результатів з 

загальними результатами методик подібного цільового спрямуванням. В 

якості останніх для шкали позитивних змін було використано наступний 

психодіагностичний інструментарій:  

– «Тест диспозиційного оптимізму» (загальна методика) адаптований 

Т.  Гордєєвою, О. Сичовим та Є Осіним; 
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– «Тест диспозиційного оптимізму» (шкала позитивних очікувань) 

адаптований Т. Гордєєвою, О. Сичовим та Є. Осіним; 

– «Опитувальник посттравматичного зростання», методика, що 

проходила паралельну адаптацію у нашому дослідженні. 

В свою чергу для шкали негативних змін використовувались такі 

методики як: 

– «Шкала впливу травматичних подій» (загальна методика) адаптована 

Н. Тарабриною  

– «Шкали  депресії центру епідеміологічних досліджень», адаптована 

В. Осьодло, Д. Зубовським  

– «Тест диспозиційного оптимізму» (шкала негативних очікувань) 

адаптований Т. Гордєєвою, О. Сичовим та  Є. Осіним; 

Як зазначалося, вибір вищевказаних методик був обумовлений їх 

подібним цільовим спрямуванням та наявністю емпіричних відомостей, що 

підтверджують тісний взаємозв’язок цього психодіагностичного 

інструментарію зі шкалами методики «Опитувальник змін у поглядах». Так, в 

оригінальному дослідженні С. Джозеф, повідомив, що вищі бали по шкалі 

негативних змін були статистично значимо позитивно пов’язані з вищими 

балами за методикою «Шкала впливу травматичних подій» (r = 0,40, 

p  <  0,025) та методикою «Опитувальник загального здоров’я» (r = 0,53, 

p  <   0,001) [165].  

За результатами перевірки конвергентної валідності шкали позитивних 

змін (Таблиця 6) отримано високий рівень  кореляції з загальним балом 

методики «Опитувальник посттравматичного зростання»: r = 0,56 (p < 0,001). 

Окрім цього, вказана шкала статистично значимо позитивно корелювала з із 

загальним балом методики «Тест диспозиційного оптимізму» r = 0,25 

(p < 0,001), а також з підсумковим балом субшкали позитивних очікувань 

цього ж тесту r = 0,18 (p < 0,038). 

За результатами перевірки конвергентної валідності шкали негативних 

змін «Опитувальника змін у поглядах» (Таблиця 7) отримано високий рівень 
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кореляції з загальним балом методики «Шкала впливу травматичних подій»: 

r = 0,50 (p < 0,001); загальним балом «Шкали  депресії центру 

епідеміологічних досліджень»: r = 0,66 (p < 0,001); та підсумковим балом 

шкали негативних очікувань «Тесту диспозиційного оптимізму»: r = 0,48 

(p < 0,001). 

Таблиця 6. 

Показники кореляції шкали позитивних змін  «Опитувальника змін у 

поглядах» з релевантними психодіагностичними методиками 

 
Тест 

диспозиційного 

оптимізму 

(вся методика) 

Тест 

диспозиційного 

оптимізму 

(шкала позитивних 

очікувань) 

Опитувальник 

посттравматичного 

зростання 

Опитувальник змін 

у поглядах 

(позитивна шкала) 

r = 0,25 

(p<0,001) 

r = 0,18 

(p<0,038) 

r = 0,56 

(p<0,001) 

 

 

Окрім цього, всі три  субшкали «Шкали впливу травматичних подій» 

статистично значимо корелювали з підсумковим балом шкали негативних 

змін «Опитувальника змін у поглядах» (Таблиця 8): шкала «Вторгнення»: 

r = 0,39 (p < 0,001); шкала «Уникнення»: r = 0,44 (p < 0,001); шкала 

«Гіперзбудження»: r = 0,52 (p < 0,001). 

Таблиця 7. 

Показники кореляції шкали негативних змін  «Опитувальника змін у 

поглядах» з релевантними психодіагностичними методиками 

 
Шкала впливу 

травматичних 

подій 

Шкали  депресії центру 

епідеміологічних 

досліджень 

Тест диспозиційного 

оптимізму 

(шкала негативних 

очікувань) 

Опитувальник 

змін у поглядах 

(негативна шкала) 

r = 0,50 

(p < 0,001) 

r = 0,66 

(p < 0,001) 

r = 0,48 

(p < 0,001) 

 

 

Вищевказаний напрямок кореляційних зв’язків та їх рівень цілком 

узгоджуються з даними отриманими в закордонних емпіричних 

дослідженнях (а в певних аспектах навіть ідентичний). Зокрема, С.Джозеф у 
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оригінальному дослідженні з розробки методики «Опитувальник змін у 

поглядах» повідомив про рівень кореляційного зв’язку шкали негативних 

змін з загальним балом методики «Шкала впливу травматичних подій» на 

рівні r = 0,40, (p < 0,025) [162]. Окрім цього повторне дослідження (поведене 

у 2005 році), встановило кореляцію між шкалою негативних змін 

«Опитувальника змін у поглядах» та субшкалами «Шкали впливу 

травматичних подій» на рівні: шкала «Вторгнення»: r = 0,39 (p < 0,001); 

шкала «Уникнення»: r = 0,43 (p < 0,001) [164].  

 Таблиця 8. 

Показники кореляції субшкал «Шкали впливу травматичних подій» з 

пібсумковим балом шкали позитивних змін «Опитувальника змін у поглядах» 

 
Шкала впливу травматичних подій 

 шкала 

«Вторгнення» 

шкала  

«Уникнення» 

шкала 

«Гіперзбудження» 

Опитувальник змін у 

поглядах 

(позитивна шкала) 

r = 0,39 

(p<0,001) 

r = 0,44 

 (p<0,001) 

r = 0,52 

(p<0,001) 

 

Дослідження дискримінативної валідності шкал методики 

«Опитувальник змін у поглядах» здійснювалося шляхом оцінки кореляції 

підсумкових результатів за цими шкалами із загальними результатами 

методик, що теоретично повинні оцінювати зворотно спрямовані 

психологічні конструкти.  В якості таких методик для шкали позитивних змін 

у нашому дослідженні використовувались: 

– «Шкали  депресії центру епідеміологічних досліджень», адаптована 

В. Осьодло, Д. Зубовським;  

– «Тест диспозиційного оптимізму» (шкала негативних очікувань) 

адаптований Т. Гордєєвою, О. Сичовим та Є. Осіним; 

В свою чергу для шкали негативних змін використовувались такі 

методики як: 

– «Тест диспозиційного оптимізму» (загальна методика) адаптований 

Т.  Гордєєвою, О. Сичовим та Є. Осіним; 
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– «Тест диспозиційного оптимізму» (шкала позитивних очікувань) 

адаптований Т. Гордєєвою, О. Сичовим та Є. Осіним; 

Результати кореляційного аналізу для шкали негативних змін  

представлені у Таблиці 9.  

За результатами перевірки дискримінативної валідності шкали 

негативних змін «Опитувальника змін у поглядах» було отримано достатньо 

сильний, статистично значимий, негативний кореляційний взаємозв’язок між 

підсумковим балом шкали  та сумарним балом методики «Тест 

диспозиційного оптимізму»: r = –0,53 (p < 0,001). 

Таблиця 9. 

Результати кореляційного аналізу для шкали негативних змін 

 
Тест диспозиційного 

оптимізму 

(вся методика) 

Тест диспозиційного 

оптимізму 

(шкала позитивних 

очікувань) 

Опитувальник змін у 

поглядах 

(негативна шкала) 

r = -0,53 

(p < 0,001) 

r = -0,33 

(p < 0,001) 

 

Така ж закономірність була характерна і для взаємозв’язку між 

шкалою негативних змін «Опитувальника змін у поглядах» та шкалою 

позитивних очікувань «Тесту диспозиційного оптимізму»: r = –0,33 

(p < 0,001). Негативна спрямованість вищевказаних кореляційні зв’язків є 

цілком очікуваною, з огляду на дані закордонних емпіричних досліджень та 

дозволяє констатувати дискримінативну валідність шкали негативних змін 

україномовної версії методики  «Опитувальник змін у поглядах». 

Таблиця 10. 

Результати кореляційного аналізу для шкали позитивних змін 

 
Шкала депресії центру 

епідеміологічних 

досліджень 

Тест диспозиційного 

оптимізму 

(шкала негативних 

очікувань) 

Опитувальник змін у 

поглядах 

(позитивна шкала) 

r = -0,19 

(p<0,016) 

r = -0,21 

(p<0,015) 
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За результатами перевірки дискримінативної валідності шкали 

позитивних змін «Опитувальника змін у поглядах» (Таблиця 10) було 

отримано статистично значимий негативний кореляційний взаємозв’язок між 

підсумковим балом шкали та сумарним балом «Шкали депресії центру 

епідеміологічних досліджень»: r = –0,19 (p < 0,016). Така ж закономірність 

була характерна і для взаємозв’язку між шкалою позитивних змін 

«Опитувальника змін у поглядах» та шкалою негативних очікувань «Тесту 

диспозиційного оптимізму»: r = –0,21 (p < 0,015). 
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Додаток Г 

 

ОПИТУВАЛЬНИК ЗМІН У ПОГЛЯДАХ» 
 

Інструкція. Прочитайте будь-ласка наведені нижче твердження і оцініть, 

наскільки Ви з ними згодні в результаті зміни Ваших поглядів через участь в  

антитерористичній операції  

1 = Абсолютно незгоден 

2 = Незгоден 

3 = Не зовсім згоден 

4 = В чомусь згоден 

5 = Згоден 

6 = Повністю згоден 

 

№ Твердження 1 2 3 4 5 6 

1 
Я не очікую від майбутнього нічого 

хорошого 
      

2 Моє життя позбавлене сенсу       

3 
Я більше не відчуваю в собі сили  

справлятися зі справами 
      

4. 
Я більше не сприймаю життя як буденну 

річ 
      

5. 
Я тепер значно більше ціную своїх 

друзів та рідних 
      

6. 
Я відчуваю себе людиною, яка пізнала 

життя 
      

7 
Я більше не відчуваю тривоги і страху, 

коли думаю про смерть 
      

8 
Тепер я проживаю кожен день в повну 

силу 
      

9 Тепер я дуже боюся смерті       

10 
Я ставлюся до кожного дня як до 

подарунка 
      

11 
Мені весь час здається, що мене очікує 

щось погане 
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Закінчення  додатку Г 
 

12 
Я почав краще розуміти інших і 

терпиміше до них ставитись 
      

13 Тепер я значно більше вірю в людей       

14 
Я не сприймаю людей  або речі  навколо 

мене як щось звичайне 
      

15 

Я дуже хотів би відмотати час назад та 

перенестися туди, де нічого цього ще не 

трапилося 

      

16 
Іноді мені здається, що бути гарною 

людиною безглуздо 
      

17 Тепер я не довіряю людям       

18 
Мені весь час здається що я знаходжуся 

у підвішеному стані 
      

19 Я практично не вірю в себе       

20 Я став жорсткішим з оточуючими       

21 Я став менш терпимим до оточуючих       

22 
Мені набагато складніше спілкуватися з 

оточуючими 
      

23 Тепер я більше ціную людей       

24 
Тепер я більш рішуче добиваюся успіху 

в житті 
      

25 Мене більше нічого не радує       

26 
Мені здається, що моє тіло померло і 

жива лише голова  
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Додаток Д 

 

ОПИТУВАЛЬНИК ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Інструкція. Нижче наведено список з 21 твердження. Усі  твердження 

відображають зміни, які відбуваються в результаті важких життєвих подій. 

Будь-ласка, оцініть для кожної зміни ступінь в якій вона відбулася особисто у 

Вас в результаті перебування в зоні бойових дій (АТО). Для цього 

використовуйте позначки від 0 до 5: 

0 = Не відчув  зміни в результаті перебування в зоні бойових дій 

1 = Відчув дуже слабкі зміни в результаті перебування в зоні бойових дій 

2 = Відчув слабкі зміни в результаті перебування в зоні бойових дій 

3 = Відчув посередні зміни в результаті перебування в зоні бойових дій 

4 = Відчув сильні зміни в результаті перебування в зоні бойових дій 

5 = Відчув дуже сильні зміни в результаті перебування в зоні бойових дій 

 

№ Твердження 0 1 2 3 4 5 

1. 
У мене змінилися пріоритети стосовно 

того, що важливо в житті 
      

2. 
Я набагато краще усвідомлюю 

цінність власного життя 
      

3. У мене з'явилися нові інтереси       

4. 
Я відчув більшу впевненість у собі та 

своїх силах 
      

5. 
Я став краще усвідомлювати духовні 

цінності 
      

6. 
Я зрозумів, що можу покластися на 

людей у разі потрапляння в небезпеку 
      

7. 
Я спрямовував своє життя новим 

шляхом 
      

8. 
Я відчуваю значну близькість з 

оточуючими 
      

9. Я легше виражаю свої емоції       

10. 
Я почав краще усвідомлювати, що можу 

справлятися з труднощами/стресом 
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Закінчення  додатку Д 

 

11. 
Я можу зробити своє життя 

кращим 
     

12. 

Я більшою мірою здатний 

приймати речі такими, якими 

вони є насправді 
     

13. 
Я більше ціную кожен день свого 

життя 
     

14. 

Я відчуваю появу нових 

можливостей, які раніше були 

мені недоступними 

     

15. 
У мене з'явилося більше 

співчуття до інших 
     

16. 

Я докладаю більше зусиль для 

налагодження та збереження 

відносин з іншими 

     

17. 

Я більш охоче намагаюся 

змінювати речі, які потребують 

змін 

     

18. 
Мої релігійні вірування 

посилилися 
     

19. 
Я з'ясував, що я сильніший, аніж 

вважав 
     

20. 
Я багато дізнався про те, якими 

чудовими бувають люди 
     

21. 
Я став більше визнавати, що маю 

потребу в інших людях 
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Додаток Е 

 

ШКАЛА ДЕПРЕСІЇ ЦЕНТРУ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Інструкція: Нижче наведено перелік ваших почуттів чи поведінки. 

Будь ласка, вкажіть, як часто це з вами траплялося протягом минулого тижня.  

Картка А. 

0- Рідко або жодного разу ( менше ніж 1 день) 

1- Іноді або випадково ( 1-2 дні ) 

2- Іноді буває або час від часу ( 3-4 дні ) 

3- Майже постійно ( 5-7 днів ) 

__________________________________________________________________ 

Протягом минулого тижня: 

1. 
Мене турбували речі, які зазвичай мене не 

турбують. 
0 1 2 3 

2. 
Мені не хотілося їсти; у мене був поганий 

апетит 
0 1 2 3 

3. 
Я відчував, що я не справлюсь з тугою 

навіть з допомогою родини чи друзів 
0 1 2 3 

4. 
Я почував себе так  само добре, як і інші 

люди. 
0 1 2 3 

5. Я не міг зосередитись на тому, що я робив. 0 1 2 3 

6. Я почував себе пригніченим. 0 1 2 3 

7. Все, що я робив, потребувало зусиль 0 1 2 3 

8. Я з надією дивився в майбутнє. 0 1 2 3 

9. Я думав,  що моє життя було поразкою. 0 1 2 3 

10. Я почувався наляканим. 0 1 2 3 

11. Я спав неспокійно. 0 1 2 3 

12. Я був щасливим. 0 1 2 3 

13. Я розмовляв менше, ніж зазвичай. 0 1 2 3 

14. Я почувався самотнім. 0 1 2 3 
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Закінчення  додатку Е 

 

15. Люди були недружніми до мене. 0 1 2 3 

16. Я насолоджувався життям. 0 1 2 3 

17. У мене були напади плачу. 0 1 2 3 

18. Мені було сумно. 0 1 2 3 

19. Я відчував, що люди не люблять мене. 0 1 2 3 

20. Я не міг взятися за «справи». 0 1 2 3 
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Додаток Ж 

 

ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТРАВМАТИЧНОЇ ПОДІЇ 

Інструкція 

Нижче приводяться описання переживань людей, які перенесли важкі 

стресові ситуації. Оцініть, в якій мірі Ви переживали такі ж почуття. Для 

цього виберіть і обведіть колом цифру, яка б відповідала тому, як часто Ви 

відчували подібні переживання впродовж останніх семи днів, включаючи 

сьогоднішній 

 

  
Ніколи 

0 

Рідко 

1 

Іноді 

3 

Часто 

5 

1. Будь-яке нагадування про цю подію 

(ситуацію) змушувало мене заново 

переживати все, що сталося 

        

2. Я не міг спокійно спати ночами         

3. Деякі речі змушували мене весь час 

думати про те, що зі мною трапилося 
        

4. Я відчував постійне роздратування і гнів         

5. Я не дозволяв собі засмучуватися, коли 

думав про цю подію або щось нагадувало 

мені про неї 

        

6. Я думав про те, що трапилося по мимо 

своєї волі 
        

7. Мені здавалося, що всього, що сталося 

нібито не було насправді або все, що тоді 

відбувалося, було нереальним 

        

8. Я намагався уникати всього, що 

нагадувало мені про те, що трапилося 
        

9. Окремі картини того, що сталося раптово 

виникали у свідомості 
        

10. Я був весь час напружений і сильно 

здригався, якщо щось раптово лякало мене 
        

11. Я намагався не думати про те, що 

трапилося 
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Закінчення  додатку Ж 

 

12. Я розумів, що мене досі буквально 

переповнюють важкі переживання з приводу того, 

що трапилося, але нічого не робив, щоб їх 

уникнути 

        

13. Я відчував щось на зразок заціпеніння, і всі мої 

переживання з приводу того, що сталося були наче 

паралізовані 

        

14. Я раптом помічав, що дію або відчуваю себе 

так, як ніби все ще перебуваю в цій ситуації 
        

15. Мені було важко заснути         

16. Мене буквально захльостували нестерпно важкі 

переживання, пов’язані з тією ситуацією 
        

17. Я намагався витіснити те, що трапилося з 

пам’яті 
        

18. Мені було важко зосередити свою увагу на 

чому-небудь 
        

19. Коли щось нагадувало мені про те, що 

трапилося, я відчував неприємні фізичні відчуття – 

потів, дихання збивалося, починало нудити, 

частішав пульс 

        

20. Мені снилися важкі сни про те, що зі мною 

трапилося 
        

21. Я був постійно насторожі і весь час чекав, що 

трапиться щось погане 
        

22. Я намагався ні з ким не говорити про те, що 

трапилося 
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Додаток З 
 

ШКАЛА ОЦІНКИ ІНТЕНСИВНОСТІ БОЙОВОГО ДОСВІДУ 
 

ІНСТРУКЦІЯ. Запропоновані нижче питання стосуються характеру і 

тривалості Вашого перебування в умовах АТО (воєнних дій) (якщо таке з 

Вами відбувалося). Під кожним запитанням є шкала, проранжована від 0 до 3 

(або від 0 до 4). Виберіть на цій шкалі позицію, яка максимально наближена 

до Вашого воєнного досвіду та обведіть цифру відповідно до Вашого вибору. 

Незрозумілі запитання Ви  можете з’ясувати у психолога, який проводить 

дослідження. 

 
Бал 1 2 3 4 5 

1. Скільки разів Ви ходили 

у воєнний дозор, приймали 

участь у десантній операції 

або виконували інші 

завдання в умовах 

підвищеної небезпеки? 

Жодного 

разу 

1–2 рази 3–12 

разів 

13–50 

разів 

Понад 

50 разів 

2. Скільки місяців Ви 

перебували у зоні обстрілу з 

боку противника? 

Жодного 

разу 

Менше 1 

місяця 

1–3 

місяці 

4–6 

місяців 

Понад 6 

місяців 

3. Як часто Ви перебували в 

оточені ворога? 

 

Жодного 

разу 

1–2 рази 3–12 

разів  

Більше 

12 разів 

 

4. Скільки чоловік у 

Вашому підрозділі було 

вбито, поранено або 

пропало безвісти під час 

бойових дій? 

Жодного Між 

1–25% 

Між 

26–50% 

Більше 

50% 

 

5. Скільки разів Ви 

приймали участь в обстрілі 

противника? 

Жодного 

разу 

1–2 рази 3–12 

разів 

13–50 

разів 

Більше 

50 разів 

6. Скільки разів Ви 

спостерігали як когось було 

вбито чи поранено в ході 

бойових дій? 

Жодного 

разу 

1–2 рази 3–12 

разів 

13–50 

разів 

Більше 

50 разів 

7. Скільки разів Ви 

підпадали під вплив 

небезпеки бути вбитим чи 

пораненим (кулями, 

снарядами, мінами), 

потрапляли в засаду чи в 

інші небезпечні ситуації? 

Жодного 

разу 

1–2 рази 3–12 

разів 

13–50 

разів 

Більше 

50 разів 

 

 


