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Актуальність дослідження. Тема дисертаційної роботи, що була обрана 

Д.С. Зубовським, з одного боку, на сьогодні досить актуальна та гостра, тому 
що торкається великої активної частини нашого населення – учасників 
антитерористичної операції (АТО) усіх силових структур України, які є 
достатньо вразливими до соціально-політичних та економічних трансформацій, 
що відбуваються в нашої державі протягом останніх років. З іншого боку, 
проблема психічної травматизації комбатантів та їх наслідків є дуже складною, 
тому що вона сформувалася на стику медицини та різних її галузей (фізіології, 
психофізіології, фармакології, патофізіології), а також психології, соціології, 
педагогіки тощо. 

Як показують сучасні наукові дослідження, комбатанти, які отримали 
травматичний бойовий досвід і вимушені пристосовуватися до середовища, що 
змінилося, часто заново створюють свій соціальний і особистісний простір, а 
психологічні наслідки участі в бойових діях виявляються більш вагомими за 
своїми соціально-психологічними впливами, ніж самі події. Все це має 
безпосереднє відношення до порушення однієї з основних потреб людини − 
безпеки та диктує необхідність пошуку ефективних шляхів забезпечення і 
підтримки психологічних аспектів опірності людини до негативних зовнішніх і 
внутрішніх загроз, їх особистісного зростання у посттравматичний період. 

Крім того, актуальність роботи спричинена тим, що: 
відповідальність суспільства та державних органів влади перед 

ветеранами АТО не має системного характеру, соціально-психологічний захист 
учасників бойових дій, родин загиблих військовослужбовців знаходиться на 
низькому рівні та часто носить формальний характер; 

досвід зарубіжних психологів з питань переживання психотравматичних 
подій та їх наслідків у посттравматичний період, який активно 
використовувався для розроблення заходів психологічної допомоги 
комбатантам під час та після бойових дій, не дав можливості якісно вирішити 
усі завдання, які постали перед українськими фахівцями з початком проведення 
АТО; 

існують лише поодинокі вітчизняні психологічні дослідження вивчення 
механізмів та особливостей посттравматичного зростання в учасників бойових 
дій. 

Усе вищезазначене було покладено в основу дисертаційного 
дослідження.   

 
Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації   
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Мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження є логічно узгодженими. 
Теоретичні та емпіричні методи дослідження, а також статистичні методи для 
обробки даних, які використовувалися дисертантом у процесі роботи, 
забезпечили підґрунтя для виконання поставлених завдань і, відповідно, 
досягнення визначеної мети. Надійність та вірогідність отриманих результатів 
забезпечується репрезентативністю вибірки досліджуваних (297 
військовослужбовців – учасників АТО), а також застосуванням методів 
дослідження, адекватних меті й завданням дисертації. 

Практичне значення дисертаційного дослідження дозволяє  
використовувати отримані результати у психологічному відновленні, 
реадаптації та психологічній реабілітації ветеранів у посттравматичний період, 
вивчати і прогнозувати поведінкові особливості комбатантів. Крім того, 
запропоновані україномовні методики «Опитувальник посттравматичного 
зростання» та «Опитувальник змін у поглядах», які були якісно 
стандартизовані, можуть використовуватися практичними психологами при 
роботі з ветеранами АТО, дозволять виявляти особливості протікання процесу 
їх психологічного відновлення, надавати інформацію для розроблення 
індивідуальних психокорекційних та психореабілітаційних програм, сприяти 
подовженню професійного довголіття фахівців сектору безпеки та оборони 
України. 

 
Аналіз змісту дисертаційної роботи засвідчив наступне.  
 
У першому розділі «Теоретичний аналіз феномену особистісного 

зростання у посттравматичний період» автором представлено ретроспективу та 
генезис поняття «посттравматичне зростання особистості» у вітчизняній та 
зарубіжній психології. Розглянуто сучасні уявлення науковців щодо 
диференціації посттравматичного зростання з такими концептами, як 
психологічна стійкість, психологічна пружність, життєстійкість, диспозиційний 
оптимізм та почуття зв’язності, що описують особистісні характеристики, які 
дозволяють людині успішно протистояти негараздам різної природи й 
інтенсивності або відновлюватися після них. Визначено, що на противагу їм, 
концепція посттравматичного зростання відображає, передусім, якісну 
трансформацію функціонування людини, яка спричиняє рух за межі 
передтравматичного рівня адаптації та забезпечує можливість людині стати 
більш стійкою до ретравматизації. З’ясовано відмінності особистісного 
зростання у посттравматичний період від когнітивних ілюзій, дії захисного 
заперечення тощо та існуючі процедури об’єктивізації, які враховують 
«глибоко інтимну та екзистенційну сутність» цього феномену. Розглянуто 
існуючі моделі посттравматичного зростання (функціонально-описова модель 
Р. Тедескі та Л. Калхоун, особистісно-центрована модель С. Джозефа, біо-
психо-соціальна модель посттравматичного зростання М. Крістофера). 
Вказується, що у крос-культурних дослідженнях підтверджується трифакторна 
структура посттравматичного зростання: 1) позитивні зміни у сприйняті себе 
(сприйнятті власного «Я»), 2) позитивні зміни у міжособистісних відносинах, 3) 
поява більш інтегрованої життєвої філософії та світогляду. 
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Таким чином, здійснений теоретичний аналіз предмета дослідження дав 

змогу здобувачу зупинитися на підході, який дозволив з’ясувати особливості 
посттравматичного зростання особистості різного ґенезу, певні методологічні 
та психодіагностичні шляхи його визначення у комбатантів. 

 
У другому розділі «Організація роботи, характеристика вибірки та 

методів дослідження» автором розкрито процедури досягнення мети та 
вирішення завдань дисертаційної роботи. 

У розділі наводиться технологія організації трьох етапів (підготовчого, 
основного та теоретико-узагальнюючого) дослідження особливостей 
особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період, 
описуються методи та методики, які автор використовував при проведенні 
дослідження, а також представлена характеристика груп досліджуваних 
(загальну кількість респондентів склали 297 військовослужбовців з різним 
військовим званням та віком від 19 до 54 років, з яких 278 чоловічої та 19 
жіночої статі).  

У результаті проведеної роботи дисертантом було виділено теоретичну 
структуру можливих детермінант особистісного зростання учасників АТО у 
посттравматичний період, що дозволило побудувати логічну концепцію 
підбору основних методів дослідження, психодіагностичного інструментарію 
та статистичного аналізу емпіричних даних.  

Автором було обґрунтовано використання поєднання двох процедур 
проведення опитування – з використанням паперових бланків та Інтернет-
опитування. Відзначу, що web-опитування є звичайною процедурою отримання 
психодіагностичних даних за кордоном, в Україні таке обстеження тільки 
недавно розпочалось проводитися, але воно є достатньо інноваційним та 
перспективним. 

На користь процедури Інтернет-опитування у дисертації наведено данні, 
які засвідчили, що під час «опитуваннях з використанням електронної пошти 
проявляється менша потреба в схваленні, ніж у традиційних дослідженнях». 
Крім того вказано, що «для багатьох осіб стало простіше використати 
клавіатуру комп’ютеру та комп’ютерний редактор тексту, ніж писати власні 
думки від руки». Однак Інтернет-опитування можуть негативно позначатися на 
дослідженнях, в яких особливе значення відводиться стимульному матеріалу. 
Використання паперових бланків доцільне при проведенні групових обстежень. 

У підрозділі 2.4 розглянуто сучасні дослідження щодо зв’язку 
посттравматичного зростання з такими психологічними явищами, як 
диспозиційний оптимізм, копінг-стратегії, локус контролю та іншими 
характеристиками особистості, а також із задоволеністю рівнем соціальної 
підтримки, факторами демографічного (стать, вік, приналежність до певної 
соціальної категорії, зокрема різним військовим званням) і ситуаційного 
характеру, а також визначені місце і роль інтенсивності бойового досвіду у 
посттравматичному зростанні. Аналіз результатів цих досліджень дозволив 
дисертанту виділити три групи детермінант посттравматичного зростання: 
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ситуаційно-демографічні; індивідуально-психологічні та соціально-
психологічні. 

У підрозділі 2.5 наведено обґрунтування використання та психометричні 
характеристики психодіагностичних методик. Крім того, автор наводить дані 
щодо частоти цитування досліджень з використання цих методик як додаткове 
обґрунтування їх валідності. Для визначення диспозицій ситуаційно-
демографічних використовувалися анкета для встановлення демографічних 
характеристик та «Шкала інтенсивності бойового досвіду»; для індивідуально-
психологічних – опитувальник «Велика п’ятірка-2», «Тест диспозиційного 
оптимізму», «Способи копінг поведінки Р. Лазаруса» та «Опитувальник рівня 
суб’єктивного контролю Роттера»; для соціально-психологічних – «Багатомірна 
шкала сприйняття соціальної підтримки». Для визначення деструктивних 
психологічних змін внаслідок участі в бойових діях було застосовано «Шкалу 
оцінки впливу травматичної події – переглянута версія» та «Шкала депресії 
центру епідеміологічних досліджень». Для оцінювання впливу фактору 
соціальної бажаності на отримані самозвітні емпіричні результати 
використовувалась «Шкала соціальної бажаності Кроуна-Марлоу». 

Обґрунтування і опис методик дослідження посттравматичного зростання 
дисертантом представлено у підрозділі 2.6.: наведена класифікація методів 
вивчення посттравматичного зростання – кількісні й якісні (письмове есе, 
техніка життєвої історії, експресивне письмо, наративні техніки, формалізовані 
та неформалізовані інтерв’ю), вказуються переваги і недоліки цих груп 
методик. До найбільш використовуваних методик за наведеними дисертантом 
даними належать «Опитувальник змін у поглядах» та «Опитувальник 
посттравматичного зростання». 

До позитивних моментів роботи слід віднести стандартизацію 
україномовного психодіагностичного інструментарію для оцінювання 
посттравматичного зростання особистості (здійснено адаптацію та апробацію 
методик «Опитувальник посттравматичного зростання» і «Опитувальник змін у 
поглядах»). 

 
У третьому розділі «Емпіричне дослідження психологічних 

особливостей особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний 
період» представлено результати емпіричного дослідження детермінант та 
особливостей розвитку посттравматичного зростання в учасників АТО. 

Проведена автором роботи дозволила визначити факторну структуру 
«Опитувальника посттравматичного зростання» та контент-аналіз результатів 
опитування за трьома факторами посттравматичного зростання, що підтвердило 
адекватність адаптації методики і виділення відповідної до закордонних 
досліджень структури посттравматичного зростання: 1) зміни в «Я» (наприклад, 
«У мене виникли нові інтереси»); 2) зміни сенсу стосунків з іншими 
(наприклад, «Я признаю потребу в інших»); 3) зміни у філософії життя 
(наприклад, «Мої пріоритети стосовно того, що є важливим в житті, 
змінилися»).  

У цьому розділі дисертантом також відтворюється описана у закордонних 
дослідженнях структура об’єктивації даних щодо результатів вивчення 
посттравматичного зростання в учасників АТО. Зокрема, використовується 
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процедура кореляції відповідей «Опитувальника посттравматичного зростання» 
і «Опитувальника змін у поглядах», наданих учасниками АТО з відповідями, 
які надали їх дружини, а також кореляція отриманих даних за допомогою 
«Опитувальна посттравматичного зростання» і «Опитувальника змін у 
поглядах» з даними, отриманими за «Шкалою соціальної бажаності». 

Автором підтверджується виявлена М. Мітчеллом та іншими 
дослідниками залежність між інтенсивністю бойового досвіду та 
посттравматичним зростанням. Результати представленого дослідження не 
підтвердили висунуте у закордонних дослідженнях і доведене у дослідженнях 
П. Шнур припущення про наявність квадратичної тенденції у формі 
перевернутої «U» між інтенсивністю бойового досвіду та вираженістю 
посттравматичного зростання. 

У даному розділі було емпірично досліджено взаємозв’язок між проявом 
посттравматичного зростання учасників АТО та їх віковими характеристиками. 
У ході цього етапу дослідження було підтверджено результати дослідницької 
групи Р. Пьетрзака та С.Повелла. 

В ході дослідження автором була встановлена відсутність статистично 
значимих відмінностей між середніми показниками посттравматичного 
зростання в групах офіцерського, сержантського та рядового складу. Проте такі 
відмінності було визначено для факторів «Зміни в сприйнятті свого «Я»/нові 
можливості» та «Міжособистісні відносини». 

У результаті дослідження індивідуально-психологічних детермінант 
посттравматичного зростання дисертантом було виявлено статистично значимі 
кореляційні зв’язки показників посттравматичного зростання та такими 
факторами «Великої п’ятірки-2», як «Доброзичливість» та «Сумлінність». Ці 
данні відповідають результатам досліджень Дж. Шекспір-Френча, А. Каранча, 
Р.Тедескі та Л. Калхоун. Показники «Опитувальника змін у поглядах» також на 
статистично значимому рівні корелювали зі  шкалою «Негативні емоції» 
«Великої п’ятірки-2». 

Дисертантом також було встановлено наявність значущих кореляційних 
зв’язків посттравматичного зростання з показниками «Тесту диспозиційного 
оптимізму». Зазначено, що оптимізм корелює не лише з загальним показником 
посттравматичного зростання, а з кожним із трьох факторів («Зміни в 
сприйнятті свого Я», «Міжособистісні відносини», «Життєва філософія») 
посттравматичного зростання. Ці данні відповідають отриманим результатам 
досліджень Р.Тедескі та Л.Калхоун, С.Пак, С. Хо та A. Фебер.  

Цілком очікуваним, враховуючи, що сама концепція посттравматичного 
зростання пов’язана із когнітивною переоцінкою, виглядає встановлення 
дисертантом значущого зв’язку між таким копінгом, як «Позитивна 
переоцінка» та загальними показниками «Опитувальника посттравматичного 
зростання», «Опитувальника змін у поглядах». Ці данні погоджуються з 
дослідженнями В. Гелгесон, К. Рейнольдс, П. Томіч, Г. Праті та Л. Пітрантоні. 
Також було встановлено, що такий фактор посттравматичного зростання, як 
«Міжособистісні відносини» корелює з копінгом «Конфронтаційний копінг». 

Автор вказує на наявність взаємозв’язку загального показника «Локусу 
контроля» з загальними показниками «Опитувальника посттравматичного 
зростання» та «Опитувальника змін у поглядах». 
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При вивченні соціально-психологічних детермінант посттравматичного 
зростання встановлено статистично значимі кореляційні зв’язки між усіма 
шкалами методики «Багатовимірної шкали сприйняття соціальної підтримки» 
та загальними показниками «Опитувальника посттравматичного зростання» та 
«Опитувальника змін у поглядах». Цей етап дослідження повторює 
дослідження Б. Багламаа й І. Атакб, яке було здійснене з аналогічним 
психодіагностичним інструментарієм. Виділені шкали підтримки мають 
значущі кореляційні зв’язки з усіма трьома факторами посттравматичного 
зростання. 

Проведений регресійний аналіз, в якому було співвіднесено загальний 
показник посттравматичного зростання зі змінними, що описують детермінанти 
посттравматичного зростання (соціально-психологічні, індивідуально-
психологічні, ситуаційно-демографічні), дав змогу сформувати рівняння 
регресії, яке дозволяє прогнозувати загальний показник посттравматичного 
зростання в учасників АТО. 

Автором також було розглянуто взаємозв’язок між проявом 
посттравматичного зростання в учасників АТО та деструктивними 
психологічними змінами за допомогою психодіагностичних методик «Шкала 
оцінки впливу травматичних подій – переглянута версія» та «Шкали депресії 
центру епідеміологічних досліджень». У результаті проведеного дослідження 
було встановлено статистично значущий негативний взаємозв’язок між 
вираженістю посттравматичного зростання та депресивною симптоматикою, а 
також визначено, що особистісне зростання у посттравматичний період 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 
 
Ознайомлення з дисертацією та публікаціями Д.С. Зубовського засвідчує, 

що дослідник із належною глибиною і повнотою з’ясував та обґрунтував низку 
нових наукових положень. На наш погляд, особливе наукове значення мають 
висновки щодо: 

− обґрунтування структури особистісного зростання учасників АТО у 
посттравматичний період, що концептуалізується у трьох основних сферах: «зміни 
у сприйнятті власного «Я» / нові можливості», «міжособистісні відносини», 
«життєва філософія», які мають певне власне наповнення; 

− емпіричної об’єктивізації особистісного зростання учасників АТО у 
посттравматичний період, у результаті чого визначено, що посттравматичне 
зростання містить фактичні зміни в особистості військовослужбовця, які виходять 
за межі відображення позитивних ілюзій або прагнення до соціального схвалення; 

− встановлення ключових детермінант особистісного зростання учасників 
АТО у посттравматичний період; 

− стандартизації україномовного психодіагностичного інструментарію для 
оцінювання прояву особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний 
період; 
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− встановлення взаємозв’язку між проявом посттравматичного зростання 
учасників бойових дій та деструктивними психологічними змінами особистості; 

− розроблення регресійної моделі предикторів прояву посттравматичного 
зростання для прогнозування його загального показника в учасників АТО. 

Дисертантом з високою належною вірогідністю обґрунтовано наукову 
новизну та практичне значення отриманих результатів. Дисертаційне 
дослідження побудоване на достатній джерельній базі (275 найменувань, у тому 
числі 186 – іноземні).  

Основні результати дослідження викладено в 21 друкованій праці. 
Наукові публікації за темою дослідження та автореферат із належною 
повнотою відображають зміст дисертації. 

У цілому варто відзначити коректність та професійність проведеного 
аналізу, логічність викладення змісту дисертації: кожен з трьох розділів є 
завершеним у відповідності до поставлених мети та завдань; висновки до 
розділів і загальні висновки відповідають змісту розділів та в цілому 
дослідженню. 

 
Зауваження до дисертаційного дослідження 

 
Вивчення змісту дисертації Д.С. Зубовського, ознайомлення з 

авторефератом дисертації та опублікованими дисертантом науковими працями, 
дають підстави для висловлення окремих зауважень: 

1. При встановлені валідності методик визначення посттравматичного 
зростання дисертантом використано «Тест диспозиційного оптимізму», «Шкалу 
впливу травматичних подій», «Шкалу депресії центру епідеміологічних 
досліджень», які потім було використано у дослідженні для визначення 
детермінант посттравматичного зростання, що, на наш погляд, робить 
передбачуваними результати емпіричного дослідження і при такій побудові 
дослідження частково втрачається новизна. 

2. Проведення опитування через Інтернет привело до того, що у вибірці 
була більше представлена соціально-активна група – добровольці АТО – їх 51% 
порівняно з 32% мобілізованими і 17% діючими військовослужбовцями (с. 89 
дисертації). Здійсненні подальші спроби вирівняти вибірку все рівно не 
дозволяють об’єктивно судити про відсоток осіб, в яких спостерігається 
посттравматичне зростання. Тому не можна некритично ставитися до цифр, 
згідно яких у 9,5% респондентів спостерігався низький, у 70% середній та 
високий у 20% рівень посттравматичного зростання, а тим більше 
використовувати їх для порівняння з аналогічними показниками закордонних 
вибірок (с.126-129) та висновку про те, що показник посттравматичного 
зростання в учасників АТО «помітно перевищує показники ветеранів інших 
збройних конфліктів» (С.127 дисертації). 

3. Те саме стосується і формування вибірки для підтвердження процедури 
об’єктивації постравматичного зростання. Так, в дослідженні взяли участь 
родини, які звернулись по допомогу до громадської організації (С. 150), тобто 
були небайдужими до змін один в одному. Тому результати об’єктивації у 
даному випадку є щільно пов’язаними як із емпатичними здібностями дружин, 
так і з їх прагненням надати соціальну підтримку чоловікам, яка, на нашу 
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думку, є одним із основних факторів для посттравматичного зростання, а при 
професійній підтримці (консультацій з психологом) може містити позитивні 
навіювання, формування цілеспрямованого прагнення віднайти позитивні зміни 
від участі в АТО. Можемо припустити, що у виборці, яка була б сформована за 
іншим принципом, показники кореляції між оцінками чоловіків і дружин не 
були б такими високими. 

4. Певно недоцільно робити висновок про притаманну дружинам 
«тенденцію до переоцінки позитивних змін, які відбулися у особистості їхніх 
чоловіків в результатів участі в бойових діях. Ця тенденція є доволі стійкою, 
оскільки зустрічається за показниками відразу двох психодіагностичних 
методик (с.148), якщо подані далі результати порівняння оцінок чоловіків та 
дружин за допомогою t-критерію Стьюдента для залежних вибіркових 
сукупностей не мають статистично значущих відмінностей (с.149-150). 

5. Дослідження безумовно виграло, якщо б воно було побудовано як 
порівняльне, в якому порівнювалися результати мобілізованих, добровольців та 
військовослужбовців, які проходять військову службу на постійній основі (по 
контракту), що дозволило б врахувати різний рівень професійної і 
психологічної готовності цих категорій до виконання бойових завдань. 

6. Зауваження щодо оформлення і подачі результатів: недоречним є 
приведення у другому розділі результатів досліджень інших авторів ( див. п.п. 
2.4), навіть якщо це зроблено з метою визначення детермінант 
посттравматичного зростання та добору психодіагностичного інструментарію. 
Така інформація має подаватися у першому розділі і вже за висновками із неї у 
другому розділі має плануватися власне емпіричне дослідження. 

Приведені загальновідомі визначення, що таке гіпотеза, що таке вибірка, 
що таке анкетування, психодіагностичний метод, на наш погляд,  – зайві (с. 82, 
92). 

Так само немає потреби виносити в основну частину дисертації дані про 
нормальність розподілу для обґрунтування можливості використовувати t-
критерій. 

Нажаль, дисертація не позбавлена деяких стилістичних та синтаксичних 
помилок. 

Разом з тим зроблені зауваження не зменшують загальної наукової та 
практичної цінності дисертації. 

 
ВИСНОВОК 

 
Дисертаційне дослідження Зубовського Дмитра Сергійовича за темою 

«Особистісне зростання учасників АТО у посттравматичний період», що 
представлено на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах», є 
актуальним, завершеним і самостійним дослідженням, в якому розв’язується 
вагома наукова задача, яка має важливе соціальне, наукове і прикладне 
значення. Відповідає вимогам пп. 9, 11 «Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567. 






