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Актуальність дослідження. У відповідь на посягання з боку військових 
формувань агресора, з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року, на сході 
України здійснювалась антитерористична операція (АТО). На сьогодні вона 
була замінена на Операцію об'єднаних сил (ООС). У зв'язку з інтенсивністю 
заходів, що здійснювались в межах АТО, починаючи з моменту офіційного 
оголошення цієї операції, її учасниками стали значна кількість 
військовослужбовців. Більшість військовослужбовців, які брали участь у 
бойових діях потрапляли під вплив значної кількості стресорів воєнної 
обстановки різної сили та інтенсивності. 

Традиційно, досвід збройного протистояння асоціювався з негативними 
психологічними змінами. Тривалий час вважалося, що участь у бойових діях 
здійснює виключно негативний вплив на особистість військовослужбовця, 
змінюючи її внутрішній світ, емоційні стани, цінності, погляди на життя тощо. 
Однак в останні роки у світовій психологічній науці спостерігається стрімка 
зміна парадигм. На противагу традиційній парадигмі, все активніше 
протиставляється нова - позитивно орієнтована. З'являється все більше 
досліджень, у яких не лише констатується деструктивний бік участі у бойових 
діях, але й емпірично підтверджуються позитивні, адаптаційні зміни 
особистості військовослужбовця внаслідок переживання бойового досвіду. 
Щоправда, вітчизняних досліджень у вказаному напрямку майже не проводилось. 
З огляду на зазначене можна констатувати, що подана до захисту дисертація 
присвячена надзвичайно важливій, з точки зору своєчасності та практичної 
значущості, темі. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації 

Сформульовані об'єкт, предмет, мета і задачі дослідження адекватні 
визначеній проблематиці. Вибір застосованих методів і методик дослідження 
забезпечує досягнення мети й реалізації поставлених задач. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідних робіт 
лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України та кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 

Дисертаційне дослідження Зубовського Д.С. вирізняється високим рівнем 
теоретичного аналізу, самостійністю наукового пошуку, творчим підходом до 
розв'язання наукових задач. 

Структура дисертаційного дослідження складається зі вступу, трьох 



розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 
джерел та додатків. Добре продумана структура дисертації дозволила охопити 
всі сторони проведених досліджень, результати яких викладені в логічному 
зв'язку між собою і представлені на 195 сторінках друкованого тексту. Кожен з 
розділів роботи побудований у повній відповідності до вимог МОН України до 
кандидатських робіт. 

Аналіз змісту дисертаційної роботи 

У першому розділі «Теоретичний аналіз феномену особистісного зростання 
у посттравматичний період», проведено теоретико-методологічний аналіз 
становлення науково-психологічного знання про позитивні особистісні зміни 
внаслідок впливу психотравмуючих подій. Розкрито сутність феномену 
посттравматичного зростання особистості та його ключові компоненти, 
проаналізовано сучасний стан його вивчення серед учасників бойових дій. 

Проведений дисертантом аналіз наукової літератури за тематикою 
дослідження дав змогу виокремити чотири основні етапи становлення науково-
психологічного знання про позитивні особистісні зміни внаслідок впливу 
психотравмуючих подій: релігійно-філософський, початкового психологічного 
розгляду, опосередкованого науково-психологічного вивчення та сучасний етап 
науково-психологічного вивчення. Слід відзначити, що дисертант зумів логічно та 
послідовно структурувати значний об'єм закордонної наукової літератури та 
визначити специфічними особливостями наукового розуміння зазначеної 
проблематики на кожному з етапів. 

Також, аналіз теоретичних напрацювань з питань дослідження, дозволив 
дисертанту констатувати, що під феноменом особистісного зростання у 
посттравматичний період (посттравматичне зростання), розуміють позитивні 
психологічні зміни, які виникли внаслідок боротьби з травматичними або 
високостресовими життєвими обставинами. За сутнісним наповненням цей 
феномен відрізняється від широко відомих теоретичних концептів - психологічної 
пружності, життєстійкості, диспозиційного оптимізму, та почуття зв'язності. 
Концепція посттравматичного зростання особистості, відображає насамперед 
якісну трансформацію функціонування людини. Когнітивна перебудова, що 
відбувається у процесі боротьби з наслідками психологічної травми, дає змогу 
особистості виробити нові когнітивні схеми і стати більш стійкою до майбутніх 
психотравмуючих впливів. 

Як показує представлений у дисертації аналіз наукової літератури, феномен 
посттравматичного зростання особистості на сьогодні концептуалізується у трьох 
теоретичних моделях: функціонально-описовій, особистісно-центрованій та 
біопсихосоціальній. У дисертації як базову для інтерпретації результатів 
дослідження дисертантом використовувалась функціонально-описову модель 
посттравматичного зростання особистості. В цьому контексті слід звернути увагу 
на вичерпне теоретичне представлення вказаної моделі у роботі, відображення 



детальної моделі всього процесу перебігу посттравматичного зростання, що містить 
чітку деталізацію структурних елементів та етапів. 

У другому розділі «Організація роботи, характеристика вибірки та методів 
дослідження», обґрунтовано організаційно-методичні основи емпіричного 
дослідження, визначено його основні етапи. Так, процес збирання та аналізу 
емпіричних даних містив три основні етапи, які поділялися на структурні блоки. 
Вони відповідали за вирішення конкретних завдань і визначали підґрунтя для 
емпіричного аналізу. 

Також подано відомості про характеристики вибіркової сукупності 
дисертаційного дослідження (загальну кількість досліджуваних склали 297 
військовослужбовців), обґрунтовано комплекс психодіагностичних методик 
дослідження: «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». 

На основі аналізу емпіричної бази дисертантом виокремлено теоретичну 
структуру можливих детермінант особистісного зростання учасників АТО у 
посттравматичний період яка включала три групи детермінант: а) ситуаційно-
демографічні (вік, соціально-рольовий статус, інтенсивність бойового досвіду); б) 
індивідуально-психологічні (основні характеристики особистості, диспозиційний 
оптимізм, копінг-стратегії, локус-контролю); в) соціально-психологічні (соціальна 
підтримка). З огляду на зазначені групи детермінант було сформовано перелік 
психодіагностичних методик використаних у дисертаційному дослідженні. 

Вагомим результатом наукового пошуку є адаптація та апробація 
україномовного психодіагностичного інструментарію для оцінювання 
посттравматичного зростання особистості («Опитувальник посттравматичного 
зростання» та «Опитувальник змін у поглядах»). Дисертантом на високому 
методичному рівні реалізовано комплекс заходів адаптації, що мав за мету 
забезпечити адекватність використання методик у нових соціокультурних умовах. 
Встановлені психометричні показники україномовних версій зазначених методик 
засвідчили їх високий рівень надійності та валідності. 

Найбільш вагомим як за обсягом, так і за суттю є третій розділ роботи -
«Емпіричне дослідження психологічних особливовостей особистісного зростання 
учасників АТО у посттравматичний період» - присвячений кількісному та 
якісному аналізу отриманих емпіричних результатів дослідження прояву та 
поширеності особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період. 

Зокрема дисертантом встановлено високий рівень прояву та поширеності 
цього феномену серед військовослужбовців - учасників АТО порівняно з 
учасниками інших сучасних збройних конфліктів. За допомого факторного аналізу 
та інтерпретації діаграми осипу виокремлено три сфери прояву посттравматичного 
зростання учасників АТО: а) «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) «Міжособистісні відносини» - описує позитивні 
зміни у сфері міжособистісних відносин, збільшення цінності дружби; в) «Життєва 
філософія» - описує позитивні зміни, які стосуються філософії життя (пріоритетів, 
розуміння світу та себе, духовності). Аналіз вираженості трьох сфер 
посттравматичного зростання серед учасників АТО дозволив дисертанту 
встановити, що найбільшого вираження досягає сфера змін у сприйнятті свого «Я» 
та появі нових можливості, найменшого - зміни у сфері міжособистісних відносин. 

Значної уваги заслуговують результати емпіричної об'єктивізацію наявності 
особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період. Вказана 
об'єктивізація втілювалась дисертантом за допомогою дослідної стратегії 
інтерсуб'єктної валідизації та дала змогу встановити, 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. 

Цікавими, на наш погляд, є дані, які дали змогу встановити залежність 
вираженості посттравматичного зростання від вікових особливостей 
військовослужбовців. Зокрема спостерігався негативний взаємозв'язок між рівнем 
зростання та віком досліджуваних. Цю ж тенденцію підтвердили результати 
однофакторного дисперсійного аналізу, які засвідчили, що найвище середнє 
значення посттравматичного зростання спостерігалося в осіб молодшої вікової 
групи, середній рівень зростання - у середній віковій групі; найнижчий рівень 
зростання - в осіб старшої вікової групи. Також емпіричні дані засвідчили 
наявність статистично значущого негативного зв'язку між віком 
військовослужбовців та проявом зростання у сфері «Зміни у сприйнятті 
власного «Я»/нові можливості». Не спостерігалося статистично значущого 
взаємозв'язку між віком досліджуваних та зростанням у сферах 
«Міжособистісні відносини» та «Життєва філософія» 

Результати оцінювання взаємозв'язку між проявом посттравматичного 
зростання учасників АТО та інтенсивністю бойового досвіду вказують на наявність 
прямолінійного зв'язку. Результати кореляційного аналізу між інтенсивністю 
бойового досвіду і трьома сферами посттравматичного зростання 
продемонстрували існування позитивного кореляційного зв'язку між інтенсивністю 
бойового та зростанням у сфері «Зміни у сприйнятті власного «Я» / нові 
можливості». 

Проведене дисертантом емпіричне дослідження індивідуально-
психологічних детермінант прояву посттравматичного зростання учасників АТО 
дали змогу встановити залежність вираженості посттравматичного зростання від 
низки особистісних рис, рівня диспозиційного оптимізму, типу локусу контролю та 
певних видів копінг-поведінки учасників АТО. Зокрема середнє значення методик з 
оцінювання посттравматичного зростання було позитивно пов'язано з такими 



шкалами опитувальника «Велика п'ятірка- 2» ж «доброзичливість» та 
«сумлінність» Зазначені результати узгоджуються з даними низки закордонних 
досліджень. 

Також спостерігався позитивний взаємозв'язок між проявом 
посттравматичного зростання та рівнем диспозиційного оптимізму. На думку 
дисертанта такий взаємозв'язок може бути пояснений впливом диспозиційного 
оптимізму на процес когнітивного опрацювання травматичного досвіду. 

Серед копінг-стратегій позитивний кореляційний зв'язок з посттравматичним 
зростанням продемонструвала стратегія позитивного переоцінювання. Крім цього, 
копінг-стратегія позитивного переоцінювання продемонструвала значущий 
кореляційний зв'язок з усіма сферами посттравматичного зростання учасників 
АТО. Такі результати узгоджуються з даними двох метааналітичних досліджень, 
нещодавно проведених закордонними науковцями. 

Результати дослідження соціально-психологічних детермінант 
посттравматичного зростання учасників АТО продемонстрували позитивний 
взаємозв'язок між значеннями всіх субшкал методики «Багатовимірна шкала 
сприйняття соціальної підтримки» (БШСП) та середніми значеннями методик 
оцінювання посттравматичного зростання. Такий взаємозв'язок пояснюється 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. 

Проведені дисертантом регресійні аналізи дали змогу виокремити рівняння 
регресії для прогнозування загального показника посттравматичного зростання 
учасників АТО, а також кожної із трьох сфер прояву цього феномену. Зокрема, 
рівняння регресії для прогнозування загального показника посттравматичного 
зростання 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 
посттравматичного зростання та деструктивними психологічними змінами 
дисертантом встановлено неактивний взаємозв'язок між вираженістю 
посттравматичного зростання та депресивною симптоматикою; посттравматичне 
зростання та посттравматичний стресовий розлад не корелювали між собою на 
статистично значущому рівні. 

Достовірність і новизна висновків, сформульованих у дисертації, повнота їх 
викладу в опублікованих працях 

Отримані автором дані є в достатній мірі інформативними, об'єктивними 
та новими. Всі вони базуються на логічно обґрунтованих завданнях та методах 
дослідження. Методологічне та теоретичне обґрунтування основних положень 
роботи в високій мірі забезпечило вірогідність результатів досліджень та 



основних висновків, які базуються на достатній репрезентативній вибірці 
учасників АТО. 

Дисертантом було здобуто великий масив емпіричних даних, що подані в 
зручний для сприйняття та розуміння спосіб. Отримані в досліджені дані 
статистично проаналізовані, математична обробка результатів дисертаційного 
дослідження проводилась за допомогою великої кількості математичних процедур. 

Апробація результатів роботи проведена на достатньому рівні -
міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних зібраннях. За 
темою дисертації опубліковано 21 наукову працю. 

Загальні висновки з проведеного дослідження мають високу ступінь 
обґрунтованості, вони слідують з логіки дослідження та його основних 
результатів. 

Обґрунтовані автором положення апробовано та впроваджено в освітню 
діяльність Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського, в освітній процес Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, у науково-дослідну діяльність Науково-
дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України. 

Послідовність, логічність та глибина викладання матеріалу свідчать про 
глибокі знання автора в галузі психології та відповідне володіння науковим 
аналізом. Ілюстрований матеріл достатньою мірою висвітлює дані та 
взаємозв'язок досліджуваних показників. 

Зауваження до дисертаційного дослідження 

Віддаючи належне проробленій роботі та відповідності її вимогам до 
наукових досліджень, вважаю за необхідне висловити деякі зауваження та 
недоліки, які можуть слугувати підставою для дискусії під час захисту 
дисертації: 

1. При розгляді взаємозв'язку між інтенсивністю бойового досвіду та 
проявом посттравматичного зростання особистості не достатньо уваги було 
приділено ролі конкретних травматичних переживань. Зокрема, не було 
продемонстровано взаємозв'язок посттравматичного зростання та різних 
аспектів психотравмуючого бойового досвіду: кратність виконання бойового 
завдання в умовах підвищеної небезпеки; термін перебування в зоні обстрілу зі 
сторони противника; кратність знаходження в оточенні ворога; кількість осіб у 
підрозділі військовослужбовця яких було вбито або поранено, сприйняття 
загрози тощо. 

2. У межах дослідження соціально-психологічних детермінант 
посттравматичного зростання учасників АТО слід було б більше уваги приділити 
дослідженню впливу найближчого соціального оточення учасників АТО (батьків, 
дружин, чоловіків, референтних знайомих) на їх особистісне зростання, більш 
детально розкрити значення соціально-активної позиції ветерана у 
посттравматичний період. 

Не було проаналізовано сімейний статус учасників АТО на момент 
потрапляння район ведення бойових дій та після повернення з нього. Вказаний 



аналіз міг би глибше розкрити соціально-психологічні детермінанти 
посттравматичного зростання учасників АТО. 

3. При встановленні факторної структури тверджень методики 
«Опитувальник посттравматичного зростання» було б доречно використати не 
лише експлораторний, але й конфірматорний факторний аналіз. Вказана 
статистична процедура є дещо точнішою та використовується якщо, дослідник 
вже заздалегідь має деякими гіпотезами щодо факторної моделі. Така 
поєднання різних видів аналізу дозволило б більш детально перевірити 
факторну структуру методики та порівняти її з факторною структурою 
отриманою у закордонних дослідженнях. 

4. В межах зауважень щодо оформлення і подачі результатів слід 
зазначити, що у другому розділі подано низку таблиць аналізу доступних 
емпіричних досліджень (таблиця 2.5, таблиця 2.7), які за своїм сутнісним 
змістом було б доречніше відобразити в додатках до дисертаційного 
дослідження. 

Вищезазначені зауваження в цілому не впливають на високу позитивну 
оцінку роботи та не є принциповими, оскільки спрямовані на уточнення чи 
доповнення окремих положень дисертації. 

Дисертаційна робота Зубовського Дмитра Сергійовича «Особистісне 
зростання учасників АТО у посттравматичний період» відповідає пунктам 9, 
1 1 - 1 3 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року (зі змінами, 
внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19 
серпня 2015 року та № 1159 від 30 грудня 2015 року) та вимогами Міністерства 
освіти і науки України щодо такого виду наукових робіт, а здобувач Зубовський 
Дмитро Сергійович, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидат 
психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 - психологія діяльності в 
особливих умовах. 

Офіційний опонент -

Начальник Науково-дослідного центру 

ВИСНОВОК 


