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ВИПУ С К  1 ( 3 4 )  
 

ПСИХОЛОГ ІЯ  
 

 
УДК 316.6:355.23 

В.І. Алещенко, д-р психол. наук, проф. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

 
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ "ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ" 

ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ У ВИКОНАННІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: 
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Стаття присвячена феноменології "гібридної війни" та її особливостям у виконанні Російської Федерації. Досліджено 

інформаційно-психологічний складник "гібридного" протистояння та механізм його застосування, в тому числі і проти 
України. Наголошується, що сусідня держава приділяє надзвичайно велику увагу розвитку форм та методів ведення гібри-
дної війни, інформаційних маніпулятивних технологій, психологічного тиску, пропаганди тощо. Сформульовано рекомен-
дації для реалізації відповіді, передусім, на інформаційну агресію проти України.  

Ключові слова: "гібридна війна", інформаційно-психологічна війна, інформаційно-психологічні операції, інформаційні ма-
ніпулятивні технологїі, психологічний тиск, ЗС України, особовий склад.  

 
Постановка проблеми. Війна на сході України дає 

підстави стверджувати, що Російська Федерація (РФ) 
активно реалізує власну концепцію "гібридної війни" з 
метою досягнення своїх геополітичних цілей в сучасно-
му світі. У цьому контексті феноменологія нової війни та 
аналіз особливостей її проведення сусідньою держа-
вою в збройних конфліктах, у тому числі і проти Украї-
ни, вироблення шляхів ефективного захисту від її нега-
тивного інформаційно-психологічного впливу, є надзви-
чайно актуальним.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналі-
зуючи ступінь наукової розробки дослідження проблеми, 
необхідно підкреслити, що загалом  психологічній науці 
бракує ґрунтовних розвідок феномену "гібридна війна". 
Важливі публікації з цієї теми останнім часом були зроб-
лені такими науковцями, як: В.П. Горбулін, В.В. Глазунов, 
Т.М. Дзюба, С.Я. Жук, Б.А. Кормич, В.О. Косевцов, 
О.В. Литвиненко, Є.А. Макаренко, Г.Н. Перепелиця, 
Г.Г. Почепцов, Ю.І. Радковець, А.О. Рось, 
В.В. Остроухов, О.В. Соснін, В.М. Телелим, 
В.О. Хорошко та іншими, якими досліджено підходи до 
вирішення проблеми інформаційної безпеки держави 
або окремих її складників, у тому числі у воєнній та інфо-
рмаційній сферах [ 3,9,10 ]. 

Концептуальним обґрунтуванням цієї війни протя-
гом ХХІ ст. займалися, насамперед, американські вій-
ськові теоретики Р. Глен, Дж.Гордон, Д.Кілкаллен, Дж. 
Маккуен, Дж. Маттіс, Дж. Мацумура, Д.Ласіка,У.Немет, 
Е.Сімпсон, Р.Уїлкі, Н.Фрейєр, Ф.Гоффман, норвезький 
фахівець Г. Карлсен, нідерландський – Франк ван Ка-
ппен та ін. [11,13,14]. Хоча  деякі  зарубіжні вчені  (К. 
Лоу, П. Мансур, У. Мюррей, Н. Ямагучі та інші) вважа-
ють, що нічого нового ця концепція для теорії військо-
вого мистецтва не дає, оскільки ті або інші гібридні 
загрози та форми військових дій вже існували у війсь-
ковій практиці минулого.  

Цікавими є науково-аналітична стаття "Гібридна вій-
на" як ключовий інструмент російської геостратегію ре-
ваншу В. Горбуліна та презентація видання "Гібридна 
війна: вижити і перемогти" Є. Магди. В них авторами 
визначено особливості її реалізації в рамках концепції 
"війни трьох кварталів", розкрито історичний, енергети-
чний та інформаційно-психологічний аспекти та аргу-
ментовано конкретні причини, через які Україна стала 
жертвою агресії з боку Росії [3]. 

Теж заслуговує на увагу спеціальний випуск "Гібри-
дні війни" як продовження "гібридної політики" підготов-
лений аналітиками та експертами Незалежного аналі-
тичного центру геополітичних досліджень "Борисфен 
Інтел" під загальною редакцією віце-президента Центру 

Ю. Радковця. В матеріалах спеціального випуску екс-
перти "Борисфен Інтел" на прикладі російської анексії 
Криму та воєнної агресії на сході України діляться ре-
зультатами досліджень щодо особливостей феномену 
"гібридної війни" та "гібридного миру": їх стратегій, но-
вих технологій та механізмів підготовки і проведення (у 
т. ч. інформаційних, економічних та енергетичних), роз-
глядається ряд можливих варіантів прихованої ("гібри-
дної") агресії Росії проти України та інше[ 10]. 

У зазначених виданнях сформульовані висновки та 
рекомендації для України в плані протистояння Росії в 
"гібридній війні". Вони є актуальними, досить аргумен-
тованими. Між тим системно досвід проведення "гібри-
дної війни", її інформаційно-психологічної складової 
проти України не повинен залишатися поза професій-
ним інтересом  українських психологів. 

Мета статті: здійснити феноменологічний аналіз "гі-
бридної війни" у виконанні РФ проти України, її інфор-
маційно-психологічного аспекту, визначити проблемні 
питання та шляхи їх вирішення. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Визначенню поняття "гібридна війна" та його змісту при-
свячено чимало коментарів науковців, експертів, науко-
во-методичних видань. Більшість схиляється до думки, 
що "гібридна війна" не несе в собі нічого принципово 
нового. Згідно з її популярною назвою, гібридна війна на 
відміну "традиційного" військового вбивства є схрещу-
ванням "генетично" різних форм соціальної дії. Це нова 
комбінація старих елементів, які вже були в ужитку. Так, 
інтернет-енциклопедія "Вікіпедія" визначає "гібридну вій-
ну" (англ. Hybrіd warfare) як "воєнну стратегію, що поєд-
нує звичайну війну, малу війну і кібервійну". Там само 
зауважено, що цей термін використовується також у ви-
падках, коли потрібно охарактеризувати гнучку і складну 
динаміку бойового простору (англ. Battlespace), що пе-
редбачає легку адаптацію та гнучку реакцію.  

Г.Г. Почепцов – відомій експерт з інформаційної по-
літики та комунікаційних технологій, автор численних 
книг з цих питань вважає, що новим у визначенні понят-
тя "гібридна війна" стало об'єднання цих складових в 
єдине ціле, а також додаткова особлива роль інформа-
ційно-психологічного компоненту, який на різних рівнях 
забезпечує функціонування і створює умови для ви-
знання війни справедливою власним населенням, без 
чого не буває сучасних воєн. Реально це перевернутий 
варіант того, що має місце у випадку нерегулярної вій-
ни, де задіяні повстанці чи партизани. Повстанці – це 
цивільні зі зброєю, а "зелені чоловічки" – це військові з 
прикметами цивільності. Тобто в першому варіанті від-

© Алещенко В.І., 2016 



ISSN 1728-2217                          ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ. 1(34)/2016 ~ 7 ~ 
 

 

бувається "перехід" цивільних у військових, в другому – 
військових у цивільних [9]. 

У редакційній передмові довідника Military Balance 
2015 "гібридна війна" інтерпретується як "використання 
військових і невійськових інструментів в інтегрованій 
кампанії, спрямованій на досягнення несподіваності, 
захоплення на себе ініціативи і отримання психологіч-
ної переваги, використовуючи: дипломатичні можливо-
сті; масштабні і швидкі інформаційні, електронні і кібе-
роперації; покриття та приховування військових і розві-
дувальних дій; в поєднанні з економічним тиском. 

Заслуговує на увагу визначення, запропоноване 
американським військовим теоретиком, автором книги 
"Випадкова герилья" (англ. "The Accіdental Guerіlla") 
Девідом Кілкалленом: "…гібридна війна – це краще ви-
значення сучасних конфліктів, вона містить у собі ком-
бінацію партизанської та громадянської воєн, а також 
заколоту й тероризму" [13]. Деякі американські експерти 
зупиняються на трактуванні сутності змісту "гібридної 
війни" як "форми воєнних дій із залученням у конфлікт 
різнорідних за складом, засобами, рівнем і характером 
підготовки сил". Це визначення поєднується ще з одним 
– "гібридними загрозами".  

Змістом воєнних дій у війні цього типу стає не фізи-
чне знищення збройних сил супротивника, а деморалі-
зація й нав'язування агресором своєї волі всьому насе-
ленню держави. Фактично реалізується класична ідея 
відомого китайського стратега Сунь Цзи: "Сто разів по-
боротися й сто разів перемогти – це не краще із кращо-
го; краще із кращого – скорити військо супротивника, не 
борючись" [12]. 

Риси гібридності ми бачимо в корейській та в'єтнам-
ській кампаніях: змішання суб'єктів дії, участь військ 
регулярних, іррегулярних, іноземних, явних і закамуф-
льованих, герильї, цивільних осіб, поєднання економіч-
них, психологічних, інформаційно-пропагандистських 
заходів, демонстраційних дій, провокацій, диверсій. 
Важливий рубіж – зміна співвідношення між власне бо-
йовими діями та іншими операціями. В'єтнам показав, 
що війну виграють не лише завдяки прямій силовій пе-
ревазі. 

У Пентагоні ще у 2004 р. вважали, що до "гібридної 
війни" можуть удатися насамперед Китай, Північна Ко-
рея, Іран і Росія, що насправді підтвердилося, напри-
клад, фактом застосування технологій "гібридної війни" 
влітку 2008 р. під час воєнного конфлікту в Південній 
Осетії. Російські збройні сили одночасно із застосуван-
ням регулярних військових формувань вели проти Гру-
зії інформаційну, кібер- та економічну війну, на що у 
свій час звертав увагу, коментуючи цю війну, колишній 
міністр оборони США Роберт Гейтс: "…досить неокови-
рна, але убивчо дієва наступальна операція російських 
військ у Грузії із застосуванням звичайних озброєнь 
була посилена технологічно складною кібератакою та 
добре скоординованою пропагандистською кампанією".  

У 2009 р. автор монографії "Стратегічні наслідки гіб-
ридних воєн: теорія перемоги" генерал-лейтенант ВПС 
США Д. Ласіка виокремив характерні особливості "гіб-
ридних воєн" [11]. Він стверджує, що, по-перше, осно-
вою ведення "гібридних воєн" є їхня інформаційно-
психологічна складова, а об'єктом впливу ініціатора 
"гібридної війни" стає насамперед суспільна свідомість, 
а не збройні сили чи інфраструктура. По-друге, "гібрид-
ні загрози" мають нечітку форму, їх важко виокремити з 
навколишнього оточення, що робить фізичну (силову) 
складову діяльності ініціатора складною для виявлен-
ня, ідентифікації та протидії. Гнучкість тактики "гібрид-
ної війни" посилюється активним використанням умов 
місцевості, зокрема міської, що є додатковим фактором 

збільшення руйнівних наслідків конфлікту. Крім того, ще 
однією особливістю "гібридних воєн" можна назвати 
використання повного спектра засобів впливу як інфо-
рмаційно – психологічного, так і військового.  

Слід зазначити, що російські військові експерти та 
науковці вже тривалий час і досить глибоко розробля-
ють тему "гібридних війн". Є попередники з теорії поді-
бних нетрадиційних воєн. Ними вважають радянського 
військового теоретика комдива Георгія Іссерсона, який 
ще у 1940 році в книзі "Нові форми боротьби" виклав 
свою точку  зору на такі війни, при тому, що це супере-
чило пануючим на той час у військовому мистецтві по-
глядам. Всі, починаючи з генерала Герасимова, циту-
ють один її пасаж: "Війна взагалі не оголошується. Вона 
просто починається наперед розгорнутими збройними 
силами". Неоголошення війни – це теж комунікаційна 
характеристика саме нової доби. Посилення ролі інфо-
рмаційних впливів у процесі військового протистояння 
прогнозував у минулому столітті полковник Є. Месснер, 
начальник штабу Л. Корнілова і барона П. Врангеля, 
який висунув концепцію стосовно того, що війни в май-
бутньому відбуватимуться не за нові території і ресур-
си, а за "душі народів", і будуть це бунтівні війни – "за-
колотні війни" ("мятежные войны"), у яких найважливі-
шими стратегічними об'єктами стають "душа ворожої 
армії, душа ворожого народу". "Розтлити дух ворога і 
вберегти від розтління свій дух – ось сенс боротьби", – 
робив висновок військовий теоретик [7].  

У радянський період відомою науковою працею з 
проблем інформаційно- психологічного протиборства є 
надрукована "Воєнвидав" у 1984 році монографія Вол-
когонова Д. А. "Психологічна війна: підривні дії імперіа-
лізму в сфері суспільної свідомості"  

Після розпаду Радянського Союзу проблема фор-
мування концептуальних основ стратегії і тактики її ре-
алізації у сфері глобального і регіонального інформа-
ційно-психологічного протиборства постійно знаходи-
лася у центрі уваги фахівців Російської Федерації. Зі 
зазначеної тематики написана значна кількість науко-
вих і фахових публікацій. Однією із перших публікацій у 
масових тиражах з цієї тематики в РФ стали роботи 
Д.С.Черешкіна, Г. Л. Смоляна и В. Н. Цигічко, зокрема 
їх публікації в пресі "Зброя, котра може бути загрозли-
вішою ядерної" ("Независимая газета" від 18.11.1995 р.), 
Пізніше – стаття М.Делаграмматика "Останній солдат 
суперімперії або кому небхідна кібервійна" ("Литератур-
ная Россия" від 26.04.1996 р.). 

Помітними російськими  науковими працями стали 
навчальний посібник із геополітики О. Дугіна "Основы 
геополитики. Геополитическое будущее России", ви-
даний у 1997 році, та С.П. Расторгуєва  "Информаци-
онная война", де автором були розкриті основні аспек-
ти проблеми інформаційної  складової нових війн, по-
казана її історія, сучасний стан розробленості про-
блеми та її перспективи, введені в науковий обіг осно-
вні визначення, сформульовані ключові завдання, ко-
трі мають бути невідкладно вирішені для підготовки 
умов розробки конкретної тактики і стратегії інформа-
ційно-психологічного впливу, а також представлено 
низку важливих оригінальних результатів з теорії ін-
формаційної зброї.  

Ґрунтовно явище сучасної інформаційної складової 
новітніх війн дослідив у своїй монографії "Государст-
венная информационная политика в особых условиях" 
російський науковець, випускник Академії ФСБ 
А.В. Манойло. У монографії представлена розроблена 
автором концепція інформаційного протиборства й 
державної інформаційної політики в умовах загрози 
використання іноземними державами арсеналу сил, 
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засобів і методів інформаційно-психологічної війни в 
політичних цілях. У цій концепції війна розглядається як 
інструмент політичного впливу й засіб досягнення полі-
тичних цілей. Показаний новий підхід до визначення 
внутрішньої структури психологічних операцій як комбі-
нації основних її елементів – дезінформування, лобію-
вання, маніпулювання, шантажу й управління кризами. 
Автор так визначає статус нової війни: "Информацион-
но-психологическая война  в настоящее время пред-
ставляет собой наиболее социально опасную форму 
[…] противоборства, осуществляемого насильственны-
ми средствами и способами воздействия на информа-
ционно-психологическую сферу противника с целью 
решения стратегических задач"  

У 2003 році логічним завершенням досліджень по-
рушеної проблеми стало видання російськими дослід-
никами Манойлом А.В., Петренком О. І., Фроловим Д. Б. 
монографії "Государственная информационная полити-
ка в условиях информационно-психологической войны". 
Авторами розроблена нова концепція інформаційно-
психологічної війни як інструмент досягнення політич-
них цілей. Проте на думку російського визнаного фахів-
ця із інформаційного протиборства А.В. Манойла саме 
інформаційно-психологічні операції володіють найбіль-
шою вражаючою дією і становлять особливу соціальну 
небезпеку[6].  

У Росії відправним моментом сучасних науково-
теоретичних досліджень щодо феномену "гібридних 
війн" вважається доповідь начальника Генерального 
штабу Збройних сил Російської Федерації генерала В. 
Герасимова "Основні тенденції розвитку форм і спосо-
бів застосування Збройних сил Російської Федерації, 
актуальні завдання воєнної науки з їх вдосконалення" 
на загальних зборах Академії воєнних наук РФ наприкі-
нці січня 2013 року в Москві. Його доповідь – це уза-
гальнені підсумки досить тривалої роботи воєнних ана-
літиків і спеціалістів (провідних експертів) ГШ ЗС РФ, які 
певний час працювали над концептуалізацією пробле-
ми "гібридної війни" в сучасних умовах та вели пошук 
механізмів її вирішення. Також у цій доповіді вказува-
лось, як мав би розгортатися сучасний військово-
політичний конфлікт, які складові мали б у ньому вико-
ристовуватись та на якому етапі. Крім того, в доповіді 
наголошувалось на зростанні ролі невоєнних методів 
тиску на супротивника. Співвідношення невійськових і 
військових заходів 4:1. 

Зараз вже можна впевнено стверджувати, що бага-
то з того, що оприлюднив у своїй доповіді начальник 
ГШ ЗС РФ генерал В. Герасимов, практично використо-
вувалось при захопленні Росією Криму, а потім і на 
сході України. Сьогодні можна констатувати, що проти 
України розпочата і зараз ведеться повноцінна війна – 
"гібридна" за формою та "асиметрична" за змістом. Ме-
та її повернути Україну до сфери впливу Росії.  

У російському варіанті гібридної війни задіяні не ли-
ше збройні сили. Росія активно використовує проти 
України ще два види впливу: внутрішній і зовнішній. 
Впливові політики та партії (а якщо вони невпливові, 
Росія все одно подає їх як впливових у власних ЗМІ) 
підтримують точку зору Росії, намагаючись створити 
відповідний тиск на Україну. Назвемо цей феномен 
створенням і активацією союзників як всередині країни, 
так і в світі. 

Ось висловлювання на цю тему британського війсь-
кового аналітика Р. Торнтона: "Російський інформацій-
ний продукт розрахований впливати на розум. Однак ті, 
на кого впливають, повинні бути відповідно підготовле-
ними. Москва є у виграші стосовно цієї умови, оскільки 
нові незалежні держави, що раніше були частиною Ра-

дянського Союзу, мають велику кількість етнічних росі-
ян, як і російськомовних громадян. Ці російські меншини 
в таких країнах, як Україна, Прибалтика, Молдова та 
Грузія є принциповою ціллю сьогоднішньої кампанії 
інформаційної війни з Москви [9]. 

Аналіз розвитку ситуації навколо України дає всі 
підстави стверджувати, що сьогодні наша держава зітк-
нулася саме із цією формою ведення воєнних дій. Це 
підтверджується особливостями розвитку воєнного 
конфлікту, відмінною ознакою якого є відсутність пря-
мих бойових зіткнень регулярних військ та існування 
змови держави – агресора з недержавними формуван-
нями, котрі діють на території України: загонами бойо-
виків, "козацтва", місцевого криміналітету, групами міс-
цевого населення сепаратистського спрямування (ко-
лабораціоністами). 

Характерними особливостями "гібридної війни" є те, 
що основою її ведення стає поруч з економічними, вій-
ськовими й інформаційно-психологічна складова, а ос-
новним об'єктом впливу в цій війні є не противник, а 
населення, що "визволяється". Завдання і метод такої 
війни – спонукання громадян до зради власній державі 
та підтримки агресора. Також задіються всі засоби для 
формування бажаної для загарбника картини подій у 
сприйнятті міжнародної громадськості  

Сьогодні гібридна війна розгорнута на усіх можли-
вих напрямках. Це не лише інформаційна війна, а од-
ночасно й економічна, репутаційна, смислова, людська. 
На неї повинні працювати всі, хто має вплив на насе-
лення: актори, співаки, письменники, режисери. Війсь-
кові дії задають лише фон для більш масштабної війни 
в людському розумі [5,8,9]. 

Отже, сутність "гібридної війни" можна також визна-
чити, як війну недержавних збройних формувань проти 
держави як такої й без офіційної участі у війні державних 
збройних сил вторгнення. Це війна, яка у своїх основах 
містить елементи найбільш сучасних знань і технологій 
(наприклад, інформаційних і комп'ютерних війн), до са-
мих архаїчних і диких способів убивства людей, при від-
сутності в убивць навіть тіні моральних незручностей. Це 
війни нового варварства, це шлях від війни цивілізованої 
до війни інстинктивної, від державно організованих форм 
збройної боротьби, військового права й військової етики 
до тотального геноциду людей на території супротивника 
й культу смерті як такого. Це шлях усунення моральних 
обмежень насильству й смерті. 

З урахуванням наукової думки  експертів,варто за-
значити, що гібридна війна складається з трьох основ-
них етапів: підготовчого, активного та завершального. 
На підготовчому етапі (який може тривати кілька років) 
керівництвом країни-агресора, за активного залучення 
спецслужб, вживаються заходи з формування ідеологі-
чних, політичних та військових передумов майбутньої 
агресії. На активному етапі (як правило, триває до року) 
проводиться прихована агресія проти обраної країни з 
метою безпосередньої реалізації поставлених цілей. На 
завершальному етапі (тривалість необмежена) агресо-
ром проводиться наступна робота щодо закріплення 
своїх позицій в країні-об'єкті агресії. 

Розпочинаючи з другої половини 90-х років минуло-
го століття, елементи та технології концепції "гібридних 
війн" застосовувались Росією у Придністров'ї, Абхазії, 
Південній Осетії та Нагірному Карабасі. 3 початку 2000-
х років аналогічний сценарій активно використовується 
РФ також і щодо України (в рамках встановлення росій-
ського контролю над пострадянським простором під 
гаслом побудови "російського світу"). 

Головною метою "гібридної війни" Росії проти Украї-
ни – послабити та децентралізувати нашу державу, 
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привести до влади проросійське, підконтрольне Росії 
керівництво, зірвати її європейський курс, повернувши 
Україну під свій контроль. При цьому стратегія та такти-
ка дій Москви проти України включає послідовні кроки з 
реалізації розглянутих вище підходів. Зараз сусідня 
держава намагається реалізувати другий етап "гібрид-
ної війни" проти України та водночас (з вересня м. р. 
після досягнення Мінських домовленостей) виконати 
окремі елементи третього етапу, проводить масштабну 
інформаційну кампанію антиукраїнської спрямованості.  

Нестандартність такої війни полягає у неофіційному 
залученні державою-агресором недержавних виконав-
ців – "ввічливих чоловічків", "добровольців", які, по суті, 
є банальними найманцями та місцевими запроданця-
ми. Вони не зв'язані міжнародним правом, а просто 
виконують "брудну роботу". 

От і сьогодні в нашій державі діє розгалужена аген-
тура спецслужб РФ, російські диверсанти та найманці. 
А Росія постачає їм зброю та нових бойовиків, веде 
обстріли наших позицій зі своєї території. У неоголоше-
ній, так званій "гібридній війні" проти України вона акти-
вно застосовує методи інформаційно-психологічної 
війни, прагнучи зруйнувати моральний стан військовос-
лужбовців та цивільного населення нашої держави. 
Збройний конфлікт на сході України з використанням 
технологій "гібридної війни" стає конфліктом на висна-
ження, в якому відбувається поступове, тотальне руй-
нування економічної та соціальної структури суспільст-
ва, та активно проводяться заходи "інформаційно-
психологічного впливу" [2,8,10]. 

Слід зауважити, що зазначені подібні підходи рете-
льно опрацьовувались ще в першу чеченську війну 
1996 році під час військового протистояння на Північ-
ному Кавказі. Інформаційнно-психологічна війна велась 
активно як однією, так і іншою стороною. Різниця поля-
гала лише в інтенсивності, можливостях та масштабах 
дій. Російська Федерація "виграла" другу чеченську 
війну якраз завдяки умілому веденню ІПВ і програла 
першу, через невдале використання наявних засобів 
інформаційного впливу. Чеченці ж завдяки умінню шви-
дше аналізувати оперативну обстановку та обирати 
найдієвіші методи змогли дискредитувати діяльність 
федеральних військ на початку конфлікту. 

Ще одним показовим прикладом інформаційно-
психологічного впливу є проведення РФ під час грузин-
сько-російського конфлікту 2008 року спеціальної інфо-
рмаційної операції з використанням глобальної мережі 
Інтернет. Російський сегмент всесвітньої глобальної 
мережі (користувачі Інтернету називають його "Рунет") 
розвивається вкрай динамічно. Тому його користувачі 
оперативно отримували і поширювали інформацію з 
регіону конфлікту. Завдяки великому обсягові непросто 
було відслідковувати процес її часткового приховуван-
ня або невірного подання. Крім того, здійснювалися 
хакерські атаки на деякі інформаційні ресурси Грузії, що 
фактично послабило дії грузинської сторони в інфор-
маційній площині конфлікту.  

Інформаційні заходи стали невід'ємною частиною 
політики держави. У цьому сенсі Росія не тільки випе-
редила розвинені європейські країни, а й стала супер-
ничати в питаннях інформаційного впливу зі США та 
Китаєм. Бюджет міжнародної інформаційної агенції 
"Russia today" у 2014 році сягнув 400 млн. крб. У листо-
паді 2014 року вона запустила новый бренд – мульти-
медійну групу Sputnik, яка буде повністю орієнтована на 
зарубіжну аудиторію. Sputnik буде вести сайти і віщати 
із своїх студій на місцевих частотах у 34 країнах, 
30 мовами, в тому числі і російською. 

Зараз ця робота координується на державному рівні 
помічником президента РФ. У збройних силах ці функції 
покладено на першого заступника начальника Генера-
льного штабу ЗС Росії. Воєнні дії проти України супро-
воджуються масованими інформаційно-психологічними 
операціями та кіберопераціями . 

Намагання Російської Федерації провести кампанію 
із введення збройних сил до АР Крим супроводжува-
лось діями, які мали всі ознаки підготовленої та проду-
маної за цілями, заходами та наслідками інформаційно-
психологічної спецоперації, скерованої в першу чергу 
на російську аудиторію, а вже потім – на українську та 
західну [3,5,11]. 

Об'єктами інформаційного впливу були визначені:  
• аудиторія об'єкта нападу – в цьому випадку Украї-

ни (для формування точки зору про справедливість 
рішень РФ і планів російського керівництва);  

• внутрішня аудиторія Росії та аудиторії підтримую-
чих її держав (для демонстрації впевненості дій росій-
ського керівництва і формування у населення думки 
щодо підтримки рішень Кремля);  

• зовнішня аудиторія (для створення інформаційних 
умов позитивного сприйняття політики Росії).  

Ключовими завданнями цієї спецоперації було: 
• деморалізація населення України; 
• деморалізація особового складу збройних сил та 

силових відомств, а також спонукання їх до державної 
зради й переходу на бік супротивної сторони; 

• формування у громадян Росії та України викрив-
леного "медіабачення" подій, що відбуваються, а не їх 
дійсних причин та наслідків; 

• створення вигляду масової підтримки дій РФ з бо-
ку населення Південно-Східних регіонів України; 

• психологічна підтримка українських прихильників 
радикального зближення регіонів Сходу й Півдня Украї-
ни з РФ [2,3,8]. 

Зазначені завдання реалізувались через майже по-
вний спектр каналів комунікацій, до яких передусім слід 
віднести: традиційні ЗМІ; електронні ЗМІ (телебачення); 
інтернет-ЗМІ; соціальні мережі. При цьому використо-
вувалися усі методи інформаційно-психологічної боро-
тьби – від розміщення тенденційною інформації та на-
півправди до неприхованої неправди ("фейку"). Крім 
того, були використані і більш традиційні заходи, що 
мали посилити вплив зазначених каналів на населення 
(як російське, так і українське), зокрема – перешко-
джання діяльності ЗМІ на Кримському півострові, спро-
би припинення функціонування мережі Інтернет. Також 
використовувались механізми блокування веб-ресурсів, 
що активно спростовували (могли спростовувати) не-
правдиві повідомлення. Зокрема на виконання вимог 
Роскомнадзору в соцмережі "В контакте" було заблоко-
вано сторінки "Правого сектору" (начебто за розміщен-
ня заклику до Доку Умарова розпочати терористичну 
активність у Росії та "Євромайдану". 

Показовим є захоплення державної телерадіоком-
панії у Донецьку. Вже в перші хвилини після штурму 
телерадіокомпанії, у центральну апаратну зайшли фа-
хівці, які дуже швидко налаштували на частоті держав-
ної ТРК трансляцію каналу "Росія 24", де постійно 
транслюється антидержавний по відношенню до Украї-
ни контент російського виробництва, інколи цю транс-
ляцію перебиває реклама самопроголошеною респуб-
ліки щодо страйків, опору Києву та мобілізації до 
збройних формувань. Те саме стосується і радіо, де на 
частоті першої програми Національного радіо України у 
Донецькій області було включено Радіо Росії. Практич-
но весь травень 2015 року в Донецькій та Луганській 
областях у аналоговому та цифровому наземному ефірі 
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відсутні такі потужні мовники, як: "Перший Національ-
ний", "Інтер", "1+1", "Україна", ICTV, "5 канал". На їх ча-
стотах відбувається трансляція російських телеканалів: 
ОРТ, НТВ, РТР, Росія 24. Так само з ефіру зникли регі-
ональні мовники. Окремо слід сказати про так зване 
"Радіо Вести", ефір якого вражає ненавистю до України 
та українців. Так звані незалежні експерти маніпулюють 
свідомістю громадян, а інколи просто брешуть, спотво-
рюючи інформацію, брутально ображаючи Україну та її 
громадян [4]. 

Таким чином, складова інформаційно-психоло-
гічного супроводу у "гібридних війнах" має вирішальне 
значення. Існуючий на сьогодні збройний конфлікт на 
Донбасі є не тільки силовим, а й жорстоким  інформа-
ційно-психологічним протистоянням. 

Сьогоднішня дійсність України наочно підтвердила, 
що буквально всі дипломатичні, економічні, військові, 
політичні та інші кроки держави здійснюються в тісному 
інформаційному супроводі. Сила сучасної держави за-
лежить не тільки від її економічного і політичного потен-
ціалу, а й від власної системи інформаційної безпеки [1]. 

І зараз в цих умовах, коли воєнні дії призупинені і де-
хто думає, що основна небезпека вже позаду, автор впе-
внений, що на інформаційному фронті ситуація лише 
загострюється. Цинічна брехня є найстрашнішою росій-
ською зброєю. Особливо прикро, коли їхні "качки" легко 
гніздяться в українському інформаційному просторі і 
з'являються з російських джерел по всім інформаційним 
каналам України, а "фейки", на кшталт розіп'ятого хлоп-
чика у Слов'янську, легко розповсюджується деякими 
мас-медіа і нібито патріотичними політиками.  

"Зрозуміло, що військовослужбовці Збройних Сил 
України, інших силових структур – в числі головних  
об'єктів системних інформаційних атак з боку ворога. 
Погубити душу – це теж вивести із строю. Тематика та 
спрямованість інформаційно-психологічних операцій 
проти військовослужбовців дуже широкі: демотивація, 
розпалення недовіри до військового керівництва; роз-
повсюдження час від часу панічних чи депресивних 
настроїв, поява в соціальних мережах популярного, 
завдяки їхнім зусиллям, хештегу "все кінець, всьо про-
пало"; спекуляція на тих недоліках, які ми об'єктивно не 
встигли подолати, не помічаючи, скільки було зроблено 
і як зараз забезпечена наша армія, порівняно з тим, що 
було рік-півтора року тому" [1,2,3]. 

Нинішня війна проти України, яка ведеться силами 
іррегулярних (незаконних) збройних формувань та ано-
німних (приватних) військових підрозділів (фірм), відріз-
няється відсутністю відкритого протистояння, викорис-
танням нових тактик, дезінформації, створенням за ко-
роткий час атмосфери паніки й загроз, використанням 
місцевих жителів як "живого щита". Паралельно з боя-
ми, вибухами, захопленням полонених ведуться інші 
дії, які на думку стародавнього китайського стратега 
Сунь-Цзи, набагато важливіші від вогневого і силового 
впливу на противника [12].  

Усе це вимагає удосконалення державної інформа-
ційної політики у воєнній сфері; попередження та ефек-
тивної протидії інформаційно-психологічним впливам 
іноземних держав, спрямованим на підрив оборонозда-
тності, порушення суверенітету і територіальної ціліс-
ності України, дестабілізацію внутрішньої соціально-
політичної обстановки, провокування міжетнічних та 
міжконфесійних конфліктів в Україні. 

Слід визнати, що загрози воєнній безпеці України 
можуть бути реалізовані і через недостатні та непро-
фесійні зусилля органів державної влади України в 
сфері протидії пропаганді та інформаційно-
психологічним операціям Російської Федерації.  

Виходячи з вищенаведеного, необхідно невідклад-
но внести низку уточнень та змін до планів розвитку, 
реформування й модернізації Збройних Сил та інших 
силових структур України. Серед основних напрямів 
удосконалення видів всебічного забезпечення військ 
(сил) слід визначити: внесення змін до ідеологічного й 
морально-психологічного забезпечення ЗС України, 
захисту населення та військ (сил) нашої держави від 
негативного інформаційно-психологічного впливу в 
єдиній системі сектора безпеки та оборони держави, 
враховуючи досвід проведення АТО на сході країни. 
Зазначене може здійснюватись лише цілеспрямова-
ним використанням всіх наявних сил і можливостей 
держави. 

Висновки з даного дослідження. Проведене до-
слідження свідчить, що застосування технологій "гібри-
дної війни", її інформаційно-психологічної складової 
проти України стало невід'ємною частиною політики 
РФ. Це не лише інформаційна війна, а одночасно й 
економічна, репутаційна, смислова, людська. Сусідня 
держава приділяє надзвичайно велику увагу розвитку 
форм та методів її ведення, психологічному тиску, про-
паганді тощо. На сьогодні  гібридна війна розгорнута на 
усіх можливих напрямках, координується на державно-
му рівні. Цілеспрямована діяльність Росії в інформацій-
ній сфері дає змогу провокувати напруженість і в інших 
регіонах України, підтримувати антиукраїнські настрої 
серед російського населення, дискредитувати Україну 
та виправдовувати свою політику в країнах ЄС.  

Все це вимагає повного переосмислення загальних 
підходів до підтримання національної безпеки України, 
підвищення ефективності спеціальних інформаційних 
заходів впливу в районі проведення антитерористичної 
операції в Донецькій та Луганській областях і на тимча-
сово окупованій території та зосередження сил і засобів 
для організації ефективної протидії проведенню ворожих 
інформаційно-психологічних операцій проти України. 

Гібридна війна буде надавати перевагу тому, хто 
вміє працювати з масовою свідомістю. Стратегічні ко-
мунікації, зв'язки з громадськістю та інформаційні захо-
ди необхідно повністю інтегрувати в усі аспекти діяль-
ності Збройних Сил України, а питання інформаційно-
психологічних операцій має бути головною темою в 
будь-якому міжвідомчому підході до прийняття рішень в 
умовах ведення такої війни. Зусилля політичних сил, 
органів державної влади й управління, силових струк-
тур сектора безпеки та оборони і громадянського суспі-
льства потрібно спрямовувати на консолідацію та мобі-
лізацію всіх ресурсів країни для подолання зовнішніх і 
внутрішніх загроз суверенітету й територіальній ціліс-
ності України.  

Перспективи подальших досліджень проблеми. 
Важливо продовжити докладне вивчення феномена 
"гібридної війни" із широким залученням науковців, вій-
ськових експертів для розроблення комплексного нор-
мативного документа щодо проведення спеціальних 
інформаційних операцій, передбачивши узгодження 
понятійного апарату, визначення профільних структур-
них підрозділів державних органів та їх завдань і пов-
новажень у мирний, воєнний час. При цьому слід ура-
ховувати як теоретичний, так і практичний досвід ве-
дення АТО на території України для викриття заходів 
підготовки "гібридних війн", визначення доцільних шля-
хів їх запобігання і ведення. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ "ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ" И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ  
В ИСПОЛНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Статья посвящена феноменологии "гибридной войны" и ее особенностям в исполнении Российской Федерации. Исследована ин-

формационно-психологическая составная "гибридного" противостояния и механизм ее применения, в том числе и против Украины. 
Подчеркивается, что соседнее государство уделяет чрезвычайно большое внимание развитию форм и методов ведения гибридной 
войны, информационных манипулятивных технологий, психологического давления, пропаганды и т.п. Сформулированы рекомендации 
для реализации ответа прежде всего на информационную агрессию против Украины.  

Ключевые слова: "гибридная война", информационно-психологическая война, информационно-психологические операции, инфор-
мационные манипулятивные технолоии, психологическое давление, ВС Украины, личный состав. 
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PHENOMENOLOGY OF "HYBRID WAR" AND ITS FEATURES IN THE RUSSIAN FEDERATION:  
INFORMATION-PSYCHOLOGICAL ASPECT 

 
The article is devoted to the phenomenology of the "hybrid war" and its peculiarities in implementation of the Russian Federation Emphasized 

that the neighboring state pays extremely great attention to the development of forms and methods of warfare, including against Ukraine. Studied 
information and psychological part of the "hybrid" of the confrontation and the mechanism of its application. 

It is emphasized that the neighboring state pays extremely great attention to the development of forms and methods of waging hybrid warfare, 
information manipulation technologies, psychological pressure, propaganda, etc. the attention is focused on the practice of using traditional media, online 
media and social networks in the deployment of information and psychological operations. The paper analyzes the experience of their conduct in armed 
conflict by the Russian Federation. Recommendations for implementing response primarily on informaton aggression against Ukraine. 

Keywords: "hybrid war", information and psychological warfare, information-psychological operations, information manipulative technologies, 
psychological pressure, the Ukrainian armed forces, personnel. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 
У представленій статті на основі обґрунтованих теоретичних положень представлено програму розвитку емоційно-

вольової стійкості особистості, що включає комплекс тренувальних вправ, розроблений з урахуванням поняття й стру-
ктури емоційно-вольової стійкості, механізму та етапів її розвитку. 

Ключові слова: емоційно-вольова стійкість, психічна саморегуляція, програма розвитку емоційно-вольової стійкості. 
 
Постановка проблеми. Проблеми розвитку емо-

ційно-вольової стійкості особистості набувають особли-
вої актуальності в сучасних умовах, зумовлених прове-
денням антитерористичної операції на Сході нашої 
держави та її наслідками, що здійснюють вплив на пси-
хіку громадян України. Активізація терористичної діяль-
ності, підвищення загроз національній безпеці держави, 
інтенсивне інформаційно-психологічне протиборство 
характеризується сукупністю різноманітних зовнішніх і 
внутрішніх стрес-факторів, які призводять до виникнен-
ня у людини негативних психічних станів та дезоргані-
зації поведінки. Зазначене зумовлює необхідність роз-
гляду особливостей розвитку емоційно-вольової стійко-
сті особистості як передумови її адекватної поведінки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необ-
хідність розвитку емоційно-вольової сфери для забез-
печення ефективної професійної діяльності підтвер-
джується як теоретичними, так і експериментальними 
дослідженнями (Н.Л. Бабич, І.В. Березовська, В.Ф. Вла-
сов, Р.Р. Гасанова, Л.В. Заварзіна, П.Б. Зільберман, 
А.Л. Злотніков, С.О. Кручинін, Л.М. Леженіна, В.Л. Ма-
ріщук, В.М. Писаренко, В.В. Подляшаник, О.М. Рева, 
Е.Н. Циганко, О.Я. Чебикін, О.А. Чернікова та ін.). 

Зазначені наукові дослідження є підґрунтям для 
розробки психологічних заходів з формування емоцій-
но-вольової стійкості особистості. 

Тому метою статті є висвітлення основних психоло-
гічних аспектів розвитку емоційно-вольової стійкості 
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особистості із використанням методів та прийомів са-
морегуляції й комплексу тренувальних вправ.  

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Емоційно-вольова стійкість особистості є сукупністю її 
емоційно-вольових характеристик, які у взаємодії з мо-
тиваційними та інтелектуальними особливостями є пе-
редумовою успішного досягнення поставлених цілей, 
зумовлюють реалізацію існуючих та формування нових 
мотивів. Вона забезпечує здатність регулювати й кори-
гувати свою поведінку в умовах професійної діяльності. 

Загалом, регуляція активності людини розуміється 
науковцями як процес підтримання функціонування 
певних підсистем життєдіяльності або здійснення яко-
гось процесу в організмі чи психіці людини у визначених 
межах [1]. У випадку, коли така регуляція здійснюється 
самою людиною, вона є психічною саморегуляцією, 
тобто системно організованим психічним процесом іні-
ціації, побудови та підтримання усіх видів й форм зов-
нішньої та внутрішньої активності, направленої на дося-
гнення цілей та управління ними [8]. Психічна саморе-
гуляція містить прийоми, що дають змогу впливати на 
вегетативну нервову систему, центри керування якою 
не підлягають прямому вольовому впливу, керувати 
тонусом м'язів, рівнем бадьорості та функціями внутрі-
шніх органів [9, с. 119]. Така саморегуляція застосову-
ється для подолання фізичних та розумових наванта-
жень, регуляції рівня емоційного збудження, форму-
вання мобілізаційної готовності, нормалізації психічного 
стану після емоційного навантаження.  

Емоційно-вольова саморегуляція, як один із видів 
психічної саморегуляції, має бути спрямована на фор-
мування таких станів, що сприяють оптимальному ви-
користанню особистістю своїх внутрішніх можливостей, 
розкриттю його творчого потенціалу, більш широкого й 
ефективного прояву його професійних якостей і здібно-
стей [6]. Вона є тим механізмом, посередництвом якого 
здійснюється оптимізація й компенсація психічних мож-
ливостей, регуляція психічних станів відповідно до за-
вдань та цілей професійної діяльності. З її допомогою 
особистість може підтримувати стабільний рівень акти-
вності, незважаючи на негативні емоційні стани, що 
виникають на певному етапі роботи. Так, основні спо-
соби усунення небажаних емоційних станів були виок-
ремлені К. Ізардом [4] та включають: 

• когнітивну регуляцію, яка пов'язана з використанням 
уваги й мислення для придушення небажаної емоції або 
встановлення контролю над нею та передбачає переклю-
чення свідомості на події й діяльність, які викликають у 
людини інтерес, позитивні емоційні переживання; 

• моторну регуляцію, що припускає використання 
фізичної активності як каналу розрядки емоційного на-
пруження, що виникає; 

• усунення негативного емоційного стану за допомо-
гою іншої емоції – передбачає застосування свідомих 
вольових зусиль, спрямованих на переживання іншої 
емоції (протилежної до тієї, котру людина переживає й 
хоче усунути). 

На основі зазначених способів усунення небажаних 
емоційних станів на сьогодні розроблені різноманітні ме-
тоди й прийоми регуляції та саморегуляції поведінки (на-
приклад, використання дихальних вправ, захисних механі-
змів, зміна спрямованості свідомості тощо). При цьому, 
науковці [8; 10; 11] рекомендують застосовувати методи 
саморегуляції комплексно: переключення уваги для від-
сторонення від емоціогенних подразників; аутогенне тре-
нування (для зниження нервово-емоційного напруження); 
слова-самонакази, дихальні, психомоторні й експресивно-
мімічні вправи (для підтримання і коригування емоційного 
стану при виконанні реальних завдань).  

Тобто, механізм розвитку емоційно-вольової стій-
кості базується на найпоширеніших способах управ-
ління емоціями (контроль інтенсивності емоцій та 
управління емоціогенними ситуаціями) та включає: 
сприйняття емоції (її розуміння, визначення причин 
виникнення); самоаналіз емоційного реагування (аде-
кватна чи неадекватна реакція на емоцію); регуляцію 
емоції або виклик бажаної емоційної реакції (викорис-
тання позитивної емоції для подолання негативного 
емоційного збудження через здійснення цілеспрямо-
ваних вольових дій). Розвиток емоційно-вольової стій-
кості має відбуватись з використанням комплексу вза-
ємодоповнюючих методів й прийомів саморегуляції, 
підібраних з урахуванням емоційних особливостей 
особистості, і базуватись на: 

• релаксації, котра полягає у звільненні тіла і психіки 
від зайвого напруження та їх підготовці до виконання 
тренувальних вправ; релаксація є двостороннім проце-
сом, завдяки якому можна відчути зв'язок свого органі-
зму з мисленнєвою діяльністю;  

• рефлексії, яка є процесом самопізнання внутрі-
шніх психічних процесів та станів, тобто вона створює в 
особистості цілісний образ її стану, що є важливим для 
його репродукції, корекції й реабілітації; необхідність 
розвитку навичок рефлексії зумовлена тим, що [3] вони:  

1) сприяють оптимальному використанню своїх 
внутрішніх ресурсів, активізують протікання психіч-
них процесів; 

2) покращують ефективність саморегуляції (осо-
бистість відчуває те, чим вона управляє і може кори-
гувати цей процес; 

3) оптимізують процес професійної діяльності 
(відчувши і запам'ятавши свої внутрішні відчуття, 
необхідні для виконання певної робота, особистість 
може у разі потреби викликати цей стан); 

4) розширюють комплекс методів і прийомів емоцій-
но-вольової саморегуляції, якими володіє особистість; 
• самонавіювання, що передбачає використання са-

монаказів для відтворення вербальних фраз у свідомості 
та їх сприймання на емоційному рівні (вербальні фрази 
формулюються як намір, установка або твердження в 
теперішньому чи майбутньому часі та виражаються від 
першої особи однини, наприклад "Я можу це зробити", 
"У мене неодмінно все вийде"); такі самонакази укріплю-
ють віру в те, що особистість може досягнути поставле-
ної мети, та змушують мозок концентруватися й активно 
брати участь у процесі досягнення цілей.  

Також розвиток емоційно-вольової стійкості має пе-
редбачати тренування емоційно-вольових якостей, що 
рекомендують проводити в умовах значної емоційної 
напруги, гострого дефіциту часу [5]. Такі дискомфортні 
умови стимулюють розвиток вольової активності та 
активізацію вольових центрів у підкіркових структурах 
головного мозку [7, с. 147]. Тобто, напружені ситуації 
викликатимуть сильні емоції, однак у міру звикання до 
подібних умов негативний емоційний вплив буде посла-
блюватись, з'явиться відповідний досвід, який допомо-
же в конкретних умовах діяльності проявити емоційно-
вольову стійкість і виконати відповідне завдання.  

Отже, розвинути в особистості емоційно-вольову 
стійкість можливо з допомогою спеціально розробленої 
програми, яка має включати комплекс науково обґрун-
тованих тренувальних вправ та реалізовуватись на 
трьох етапах: мотиваційно-орієнтуючому; релаксаційно-
рефлексійному; розвивально-регулятивному. Комплекс 
тренувальних вправ доцільно спрямовувати на розви-
ток усіх структурних компонентів емоційно-вольової 
стійкості, а саме: емоційного (здатність чи нездатність 
керувати власними емоціями); вольового (уміння здійс-
нювати саморегуляцію поведінки та організацію дій, 
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вчинків відповідно до свідомо визначених цілей); пізна-
вально-прогноcтичного (об'єктивність оцінки та прогно-
зування можливих наслідків ситуації, дій інших осіб); 
мотиваційного (внутрішні спонуки до певних дій залеж-
но від ціннісних орієнтацій особистості). 

Мотиваційно-орієнтуючий етап спрямовують на роз-
виток мотиваційного компоненту. В особистості має 
сформуватися мотивація до розвитку в себе емоційно-
вольової стійкості; глибокий інтерес до самовиховання 
та самовдосконалення; висока самодисципліна та ви-
могливість до себе. Для цього в особистості необхідно: 

• визначити наявний стан розвиненості емоційно-
вольової стійкості; 

• сформувати необхідні установки, позитивне став-
лення, інтерес та мотивацію до розвитку емоційно-
вольової стійкості; 

• сформувати систему вихідних понять з проблеми 
емоційно-вольової стійкості, охарактеризувати її зна-
чущість у професійній діяльності та методи її розвитку. 

При цьому, важливим завданням на цьому етапі є 
орієнтація особистості на набуття навичок емоційно-
вольової саморегуляції як на заняттях з психологом, так 
і самостійно.  

На релаксаційно-рефлексійному етапі здійснюється 
цілеспрямований вплив на емоційний компонент емо-
ційно-вольової стійкості. Завданнями цього етапу є: 

• розвинути в особистості навички релаксації; 
• на фоні нервово-м'язового розслаблення навчити 

розпізнавати внутрішні переживання та емоції; 
• сформувати вміння диференціювати внутрішні від-

чуття та здатність до рефлексії різних емоційних станів. 
Задля реалізації зазначених завдань доцільно прово-

дити нервово-м'язову релаксацію (НМР), котра дає змогу 
знизити нервово-емоційне напруження, артеріальний тиск, 
заспокоїти дихання. Релаксація сприяє максимальному 
налаштуванню психіки на таке сприйняття складних ситу-
ацій, при якому не будуть виникати негативні емоції. У 
процесі НМР використовуються словесні формулюван-
ня, спрямовані на активізацію певних образів і уявлень, 
пов'язаних з відчуттями розслаблення, важкості і тепла 
в м'язах (наприклад: "рука важка", "м'язи мляві", "тепло 
відчувається в кінчиках пальців" тощо). Послідовне 
оволодіння навиками релаксації дасть змогу оволодіти 
процесом рефлексії та здійснювати саморегуляцію 
швидко і ефективно. 

Рефлексія сприяє усвідомленню особистістю своїх 
відчуттів, пов'язаних з конкретним емоційним станом, 
та оцінюванню ступеня інтенсивності емоцій. У стані 
релаксації слід запам'ятовувати свої відчуття, спокійну 
роботу серця, м'язове напруження у кінцівках, що спри-
яє розвитку здатності відчувати зміни, пов'язані з впли-
вом на організм різних умов діяльності. Розвиток нави-
чок рефлексії має включати: заспокоєння та релакса-
цію, використання фізичних та дихальних вправ, на-
пруження та розслаблення м'язів, здійснення самоконт-
ролю цього процесу. Зазначене дасть змогу особистості 
розпізнавати навіть незначні внутрішні переживання та 
відчуття, здійснювати самоаналіз свого стану, поведін-
ки, пов'язаних із впливом зовнішніх умов.  

Наступний, розвивально-регулятивний етап за своїм 
змістом є основним та спрямований на вольовий та 
пізнавально-прогностичний компоненти. На цьому етапі 
передбачається: 

• вдосконалити навички емоційно-вольової саморе-
гуляції та самоконтролю; 

• розвинути вольові якості; 
• сформувати стан ситуативної психологічної готов-

ності до професійної діяльності.  
Для розвитку емоційно-вольової саморегуляції та са-

моконтролю доцільно використовувати вправи, що міс-

тять самопереконання, самонакази, самозаборони та 
само підбадьорювання (вербальні формули самовпли-
ву "Я умію тримати себе в руках", "Я сміливий", "Я спо-
кійний та витривалий" тощо). Успішність їх застосуван-
ня залежить від наявних навичок рефлексії, логічного 
мислення, стійкої мотивації, а також дотримання основ-
них принципів застосування емоційно-вольової саморе-
гуляції, а саме [2]:  

• комплексне застосування прийомів саморегуляції: 
психологічних прийомів, пов'язаних із відволіканням і 
подальшою довільною концентрацією уваги, зоровим, 
кінестетичним та іншими сприйняттями й відчуттями; 
спеціально підібраних словесних формулювань; рухо-
вих і дихальних вправ (заспокійливих й активізуючих); 

• індивідуальний підхід при виборі прийомів саморе-
гуляції та умов їх застосування: врахування особливос-
тей функціонального стану нервової системи, індивіду-
ального досвіду; 

• активне використання прийомів саморегуляції: сві-
дома постановка завдань, оволодіння практичними навич-
ками, свідомий самоконтроль, програмування власних дій, 
цілеспрямоване використання тренувальних вправ. 

Представлена програма розвитку емоційно-вольової 
стійкості особистості може реалізовуватись шляхом 
організації ділових ігор та тренувальних ситуацій інтен-
сивного характеру, що сприяють повному зануренню 
осіб у вирішення завдань, з використанням методів са-
моспостереження, самоаналізу, самооцінки, корекції 
власного емоційного стану, рефлексії пережитих станів 
у різних професійних ситуаціях. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Таким чином, викладений у 
статті матеріал дає змогу зробити такі висновки: 

• здатність особистості регулювати й коригувати 
свою поведінку забезпечується розвиненою емоційно-
вольової стійкістю, яка є сукупністю емоційно-вольових, 
мотиваційних та інтелектуальних характеристик; 

• розвинути в особистості емоційно-вольову стій-
кість можна за допомогою спеціально розробленої про-
грами, яка має враховувати структурні компоненти, ме-
ханізм та етапи розвитку зазначеного феномену; пси-
хологічних особливостей та умови перебування особи-
стості; принципи, методи й прийоми емоційно-вольової 
саморегуляції; 

• підбір тренувальних вправ з удосконалення емо-
ційно-вольової стійкості здійснюється з урахуванням 
особливостей реалізації етапів її розвитку: перший етап 
передбачає інформування особистості про важливість 
емоційно-вольової складової у її життєдіяльності, розу-
міння необхідності розвитку релаксаційних технік, нави-
чок рефлексії, особливості функціонування пізнаваль-
них процесів (уваги, мислення, пам'яті тощо); на друго-
му етапі відбувається досягнення усвідомлення, реф-
лексії своїх емоційно-вольових і когнітивних процесів, 
контролю над ними, довільності виконуваних дій (не 
припускати імпульсивних дій); третій етап включає від-
працювання вправ емоційно-вольової саморегуляції, за 
допомогою яких можна розвивати та підтримувати на 
достатньому рівні необхідні емоційно-вольові якості та 
структурні компоненти емоційно-вольової стійкості; 

• цілеспрямоване використання комплексу взаємо-
доповнюючих методів, прийомів й тренувальних вправ 
з урахуванням емоційних особливостей особистості, 
дасть змогу оптимізувати процес розвитку її емоційно-
вольової стійкості. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

В предложенной статье на основании обоснованных теоретических положений представлена программа развития эмоционально-
волевой устойчивости личности, которая включает комплекс тренировочных упражнений, разработанных з учетом понятия и 
структуры эмоционально-волевой устойчивости, механизма и этапов ее развития. 

Ключевые слова: эмоционально-волевая устойчивость, психическая саморегуляция, программа развития эмоционально-волевой 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PERSONALITY'S 
EMOTIONAL-VOLITIONAL STABILITY DEVELOPMENT 

 
In the given article on the basis of substantiated theoretical statements it is presented the program of the personality's emotional-volitional 

stability development which includes the complex of practices developed in consideration with the notion and structure of emotional-volitional 
stability, mechanism and stages of its development. 
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ТEOРEТИЧНI ПIДXOДИ ДO ПРOБЛEМИ ПCИXIЧНOЇ РИГIДНOCТI OCOБИCТOCТI 

УЧACНИКA БOЙOВИX ДIЙ 
 

Рoзкритo ocнoвнi тeoрeтичнi здoбутки пcиxoлoгiчнoї нaуки з прoблeми пcиxiчнoї ригiднocтi ocoбиcтocтi. 
Ocoбливий нaгoлoc зрoблeнo нa її aктуaлiзaцiї в умoвax пoвeрнeння кoмбaтaнтa дo умoв мирнoгo життя пicля 
викoнaння cвoїx oбoв'язкiв в ocoбливиx умoвax дiяльнocтi. 

Ключові слова: ригідність, особистість, комбатант. 
 
Пocтaнoвкa прoблeми. Тeрмiн "ригiднicть" пoxoдить 

вiд лaтинcькoгo "rigiditas", щo oзнaчaє "бути нeгнучким, 
жoрcтким, зaкocтeнiлим" [1-2]. У пcиxoлoгiю цe пoняття 
пeрeйшлo з фiзики [3]. Пcиxiчнa ригiднicть у cучacнiй 
пcиxoлoгiчнiй лiтeрaтурi визнaчaєтьcя нaйчacтiшe 
aльтeрнaтивнo: як xaрaктeриcтикa ocoбиcтocтi aбo 
пoвeдiнки; як xaрaктeриcтикa oкрeмиx acпeктiв ocoбиcтocтi 
(пeрцeптивнoгo, пcиxoмoтoрнoгo, кoгнiтивнoгo, 
aфeктивнoгo, мoтивaцiйнoї ригiднocтi) aбo ocoбиcтocтi 
зaгaлoм; як фoрмaльнo-динaмiчнa aбo змicтoвнa 
xaрaктeриcтикa ocoбиcтocтi тa пoвeдiнки; як влacтивicть 
нoрмaльнoї aбo пaтoлoгiчнo змiнeнoї ocoбиcтocтi. Oднaк, 
пoняття ригiднocтi включaє в ceбe щe oдин cуттєвий 
мoмeнт, який дocлiдникaми, як прaвилo, нe згaдуєтьcя, 
xoчa i мaєтьcя нa увaзi. Ригiдним мoжнa нaзвaти тiльки aкт 
пoвeдiнки, при якoму cуб'єкт cлiпo тримaєтьcя зa 
нeaдeквaтний cтeрeoтип, у тoй чac як вiн, у принципi, мiг 
би знaйти aдeквaтний шляx вирiшeння зaдaчi. Виxoдячи з 
уcьoгo вищeзaзнaчeнoгo, пiд тeрмiнoм "пcиxiчнa 
ригiднicть" рoзумiємo нecпрoмoжнicть, нeздaтнicть 
ocoбиcтocтi кoрeгувaти прoгрaму влacнoї дiяльнocтi 
вiдпoвiднo дo вимoг cитуaцiї [4]. 

Цeй acпeкт нaбувaє ocoбливoї aктуaльнocтi у зв'язку з 
пoвeрнeнням ociб, щo брaли учacть у бoйoвиx дiяx нa 
Cxoдi Укрaїни прoти рociйcькo-ceпaрaтиcтcькиx 
угрупoвaнь, дo умoв мирнoгo життя пicля дeмoбiлiзaцiї. 

Ocкiльки eкcтрeмaльнi cитуaцiї i викликaнi ними 
пcиxoeмoцiйнi нaпружeння мoжуть бути рiзнoї 
тривaлocтi, тo i ригiднicть, вiрoгiднo, мoжe прoявлятиcя у 
виглядi рeaкцiї, cтaну, a при пeвниx умoвax фoрмувaтиcя 
як cтiйкa влacтивicть aбo риca ocoбиcтocтi. Зрoзумiлo, 
ригiднicть як влacтивicть ocoбиcтocтi фoрмуєтьcя i пoзa 
eкcтрeмaльними cитуaцiями, aлe вce рiвнo зa умoв 
жoрcткoї рeглaмeнтaцiї пoвeдiнки. 

Aнaлiз ocтaннix дocлiджeнь i публiкaцiй. 
Прoблeмa ригiднocтi i вiдпoвiднo, флeкcибiльнocтi 
пoтрaпилa дo фoкуcу увaги зaрубiжниx пcиxoлoгiв щe у 
40-x рoкax минулoгo cтoлiття [5-6 тa iн.]. Зa рaдянcькиx 
чaciв ця прoблeмaтикa фaктичнo нe вивчaлacя [7-8]. 
Aктивiзaцiя дocлiджeнь у цiй cфeрi нa пocтрaдянcькoму 
прocтoрi пoчaлacя нa пoчaтку нинiшньoгo cтoлiття [9-12 
тa iн.]. Зв'язoк прoблeми ригiднocтi i пcиxiчниx cтaнiв з 
нaйбiльшoю вирaзнicтю виявляєтьcя при aнaлiзi 
cтрecoвиx cтaнiв [13]. У працях Р.В. Зaлeвcькoгo, 
O.Р. Кocoвoї, O.Ю. Cтeпaнчeнкo, Д.C. Шaрiпoвoї тa 
iншиx дocлiдникiв вiдзнaчeнo знaчeння cтрecoвиx cтaнiв 
в ocoбливиx умoвax дiяльнocтi [4; 14-16 тa iн.]. 

Мeтoю cтaттi є рoзкриття ocнoвниx тeoрeтичниx 
здoбуткiв пcиxoлoгiчнoї нaуки з прoблeми пcиxiчнoї 
ригiднocтi у кoнтeкcтi aдaптaцiї ocoбиcтocтi дo умoв 
мирнoгo життя пicля її пeрeбувaння в умoвax дiї стрес-
чинникiв пiдвищeнoї iнтeнcивнocтi. 
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Виклaдення ocнoвнoгo мaтeрiaлу дocлiджeння з 
oбґрунтувaнням oтримaниx рeзультaтiв. Вивчeння 
cтрecу oтримaлo фiзioлoгiчнe oбгрунтувaння в роботах 
У. Кeннoнa прo гoмeocтaзиc i Г. Ceльє прo зaгaльний 
aдaптaцiйний cиндрoм, тoбтo прo cвoєрiдну зaxиcну зa 
cвoїм xaрaктeрoм рeaкцiю oргaнiзму, якa мoбiлiзує cвoї 
рecурcи (нacaмпeрeд, eндoкриннi) у вiдпoвiдь нa cильнi 
i трaвмуючi (нaдcильнi) зoвнiшнi впливи – будь-тo 
фiзичнi чи нeрвoвo-пcиxiчнi, eмoцiйнi пeрeвaнтaжeння 
[17-18]. У рaзi cтрecoвиx cтaнiв мaють мicцe фiзioлoгiчнi 
i пcиxoлoгiчнi змiни. При нe дужe cильнoму i тривaлoму 
cтрeci фiзioлoгiчнi змiни мoжуть мaйжe нe прoявлятиcя 
зoвнi aбo прocтo нe пiддaтиcя рeєcтрaцiї; тoдi 
приxoдитьcя вдaвaтиcя дo aнaлiзу бiльш тoнкиx i 
cвoєрiдниx змiн пoвeдiнки. 

М.C. Рoгoвин вкaзувaв, щo дo ниx нaлeжaть, у 
пeршу чeргу, труднoщi у здiйcнeннi функцiй, щo 
вимaгaють cвiдoмoгo кoнтрoлю тa пoв'язaниx зi 
cпрямoвaнicтю миcлeння нa вирiшeння тiєї чи iншoї 
зaдaчi [19]. При цьoму cпocтeрiгaютьcя труднoщi у 
рoзпoдiлi i пeрeключeннi увaги. У тoй жe caмий чac 
нaвички, зaвчeнi й aвтoмaтизoвaнi фoрми пoвeдiнки нe 
тiльки нe гaльмуютьcя, a й мoжуть нaвiть прoти вoлi 
людини зaмiнювaти coбoю cвiдoмo cпрямoвaнi дiї. 

За виключної бaгaтoплaнoвocтi цiєї тeми бiльшicть 
дocлiдникiв cxoдятьcя нa тoму, щo вiдмiннoю особ-
ливicтю пoвeдiнки ocoбиcтocтi в cитуaцiї нaпружeнocтi є 
її нeгнучкicть. Пoвeдiнкa втрaчaє плacтичнicть, влacтиву 
їй у нeйтрaльнiй oбcтaнoвцi. Як пoкaзують дocлiди, за 
iншиx рiвниx умoв, у cтaнi нaпружeнocтi у пeршу чeргу 
cтрaждaють cклaднi руxи, щo нe тiльки пoрушують дiяль-
нicть, a й мoжуть призвecти дo її зриву [20]. При cтрeci 
пoвeдiнкa знaчнoю мiрoю втрaчaє влacтивicть плacтич-
нocтi i xaрaктeризуєтьcя пeрeвaжaнням cтeрeoтипiв. 

Вiдoмo тaкoж, щo при дужe виcoкиx cтупeняx цiєї 
нaпружeнocтi зaзнaчeнe звужeння дiaпaзoну дiй (щo 
рeaлiзуєтьcя у крaйнix фoрмax як збуджeння, тaк i 
гaльмувaння) мoжe дocягaти рiвня пaтoлoгiї. Цe мoжнa 
cпocтeрiгaти у випaдкax зacуджeння людини нa cмeртну 
кaру. Уcвiдoмлeння тoгo, щo життя cкiнчилocя, 
вiдcутнicть вcякoї нaдiї (aджe людинa живe caмe нeю), 
тривaлe oчiкувaння привeдeння cмeртнoї кaри у 
викoнaння, ceнcoрнa дeпривaцiя i вiдcутнicть 
нoрмaльнoгo людcькoгo cпiлкувaння призвoдять дo 
кaрдинaльниx пeрeбудoв пcиxiки зacуджeнoгo, i в пeршу 
чeргу oднiєю з ocнoвниx cклaдoвиx цiннicнo-пoтрeбoвoї 
cфeри ocoбиcтocтi. Oднi пoтрeби i цiннocтi у тaкиx 
умoвax взaгaлi втрaчaють ceнc, iншi нaбувaють 
гiпeртрoфoвaнoгo знaчeння [14]. 

Пcиxoлoги рiзниx нaпрямкiв вiдзнaчaють, щo при-
чинoю ригiднocтi мoжуть бути нaпруги, пoв'язaнi з 
тривoгoю, cтрaxoм, фруcтрaцiєю, шoкoм, катастрофіч-
ними cитуaцiями тощо, звiдcи дeякi з ниx пoчинaють 
рoзглядaти ригiднicть нe як влacтивicть ocoбиcтocтi, a 
як cтaн, тoбтo змiщують aкцeнт дocлiджeння з ригiдниx 
рeaкцiй нa cитуaцiї, щo зумoвлюють цi рeaкцiї, ocкiльки 
цeй cиндрoм мoжe бути викликaний у будь-кoгo. 

З циx жe пoзицiй ригiднicть рoзглядaєтьcя i 
М.Д. Лeвiтoвим, який пoряд з тaкими явищaми, як cтрec, 
тривoгa, фруcтрaцiя i т. п. вiднocить дo кaтeгoрiї cтaнiв i 
ригiднicть, мaючи нa увaзi випaдки, кoли пiд впливoм 
ocoбливиx причин, звичнe, вiдoмe тaк дбaйливo i 
нaпoлeгливo oxoрoняєтьcя, кoли дo нoвoгo, дo змiн 
прoявляєтьcя нeдoбрoзичливicть [21]. 

Виявлeння цiєї cтoрoни пcиxiчнoї ригiднocтi пoв'язaне з 
тим, щo вoнa дiйcнo мoжe виcтупaти у виглядi минущoї 
xaрaктeриcтики пoвeдiнки рiзнoгo cтупeню тривaлocтi. Тaк, 
динaмiкa пoвeдiнки, нa думку дocлiдникiв, cпocтeрiгaєтьcя 
при пcиxoeмoцiйнoму нaпружeннi i cтрeci рiзнoї тривaлocтi, 
cпричинeниx тривoгoю, фруcтрaцiєю, cтрaxoм, шoкoм, 
xaрaктeрниx нaйчacтiшe для тaк звaниx eкcтрeмaльниx 
cитуaцiй [22-23 тa iн.]. 

Вeльми пoкaзoвим у цьoму ceнci є oпиc 
Ф. Eнгeльcoм пoвeдiнки Нaпoлeoнa в eкcтрeмaльниx 
cитуaцiяx вiйни дo i пicля 1812 рoку. Якщo Нaпoлeoн нa 
пoчaтку i нa пiку cвoєї кaр'єри дiйшoв виcнoвку, щo 
рoзпoчaтa ним cпрaвa є нeрaцioнaльнoю, тo вiн вмiв 
знaйти iнший виxiд, нecпoдiвaнo пeрeкидaючи cвoї 
вiйcькa дo нoвoгo oб'єкта нaпaду. I лишe пiд чac cвoгo 
зaxoду, кoли пicля 1812 рoку вiн втрaтив вiру у ceбe, 
cилa вoлi пeрeтвoрилacя у ньoгo нa cлiпу впeртicть, 
змушуючи йoгo утримувaти пoзицiї (як у Лeйпцигу), 
нeпридaтнicть якиx вiн як пoлкoвoдeць чiткo 
уcвiдoмлювaв [24, с.136-138]. 

Щo ж cтocуєтьcя eкcпeримeнтaльниx дaниx з цьoгo 
питaння, тo вoни, пo-пeршe, дocтaтньo нeчиceльнi, a 
пo-другe, дaлeкo нe oднoзнaчнi. Тaк, D. Applezweig, 
прoвiвши групу oбcтeжувaниx (нaлeжaть дo 
aмeрикaнcькoї шкoли пiдвoдникiв) чeрeз низку 
eкcпeримeнтiв нa ригiднicть – oднa групa пiддaлacя ви-
прoбувaнню зa дeнь дo icпиту, iншa – нa нacтупний 
дeнь, a трeтя – чeрeз тиждeнь пicля icпиту, знaйшлa, 
щo пoчуття тривoги aбo нeвпeвнeнocтi пoмiтнo впли-
нулo нa їxню пoвeдiнку у тecтax нa ригiднicть [25]. Дo 
пoдiбниx виcнoвкiв, нa пiдcтaвi cвoїx дaниx, приxoдять 
тaкoж E. Cowen, Я. Рeйкoвcки i E. French. Щoпрaвдa, 
ocтaннiй, прeд'явивши 50 вiйcькoвим льoтчикaм низку 
тecтiв ("вирiшeння aрифмeтичниx зaвдaнь", тecти 
"змичкa"), виявив знaчущу кoрeляцiю лишe мiж тecтaми 
"нa змикaння" у нoрмaльниx i cтрecoвиx умoвax [14]. 
E. Wesly прoвiв три групи oбcтeжувaниx чeрeз тecт 
"унiфiкaцiя прeдмeтiв з пeрeключeнням" i шкaлу 
ригiднocтi, cкoрeлювaвши дaнi пo цим тecтaм з 
пoкaзникaми шкaли тривoжнocтi Тeйлoрa. Нe виявивши 
жoдниx зв'язкiв, вiн зрoбив виcнoвoк прo тe, щo, мaбуть, 
є люди тривoжнi, aлe нe ригiднi, i нaвпaки. Йoгo 
рeзультaти cупeрeчaть дaним S. Malzman тa iн., якi 
вcтaнoвили пoзитивний зв'язoк мiж дaними 
eкcпeримeнтiв нa ригiднicть ("вирiшeння aрифмeтичниx 
зaвдaнь" i "aнaгрaми") i тiєю ж шкaлoю тривoжнocтi, i 
E. Gaier, який виявив пряму зaлeжнicть мiж ригiднicтю i 
тривoжнicтю [26]. 

З дaними ocтaннix aвтoрiв узгoджуютьcя рeзультaти 
eкcпeримeнтiв A. Лaчинз i В. Лaчинз [27]. Цi дocлiдники 
cтвoрювaли у cвoїx eкcпeримeнтax нa ригiднicть 
"coцiaльну aтмocфeру, щo прoвoкує тривoгу", 
прeд'являючи oбcтeжувaним cвiй тecт "вирiшeння 
aрифмeтичниx зaвдaнь" як тecт нa швидкicть. 
Пiддocлiдним при цьoму гoвoрилocя, щo їxню рoбoту 
будe пeрeвiряти нe тiльки вчитeль, aлe i дирeктoр 
шкoли. Рeзультaти eкcпeримeнту зacвiдчили прo 
збiльшeння ригiдниx рeaкцiй в eкcпeримeнтaльнiй групi 
пoрiвнянo з кoнтрoльнoю (97% прoти 58%). 

Пoдiбний eкcпeримeнт був прoвeдeний з учнями 
cтaршиx клaciв кoлeджу. Їм булo cкaзaнo пeрeд пoчaткoм 
дocвiду, щo прeд'явлeний тecт є чacтинoю випрoбувaнь з 
визнaчeння їxньoгo iнтeлeкту i щo швидкicть йoгo 
викoнaння будe oцiнювaтиcя. Пiд чac eкcпeримeнту 
дeмoнcтрaтивнo викoриcтoвувaвcя ceкундoмiр, нa cтiнi 
виciли вeликi гoдинники, xвилини зaпиcувaлиcя нa дoшцi. 
У тoй жe чac учням нeoднoрaзoвo гoвoрилocя, щo вoни 
дужe пoвiльнo прaцюють i щo учнi мoлoдшиx клaciв 
вирiшувaли цi зaвдaння знaчнo швидшe. В рeзультaтi 84% 
oбcтeжувaниx нe вирiшилo вocьмe зaвдaння (iндикaтoр 
ригiднocтi), у тoй чac як у кoнтрoльнiй групi булo лишe 56% 
тaкиx "нeвдax". Крiм тoгo, A. Лaчинз прoвiв щe низку ціка-
вих пoдiбниx eкcпeримeнтiв. Цi дaнi, – зaзнaчaє A. Лaчинз, 
– рoзкривaють рoль швидкicниx умoв (тимчacoвиx 
oбмeжeнь) рoбoти у дeтeрмiнaцiї прoяви ригiднocтi. 

Cтaн нaпружeнocтi, вкaзує Ф.Д. Гoрбoв, ви-
кликaєтьcя нe лишe дeфiцитoм чacу, aлe виникaє i при 
бoльoвиx впливax, нeгaтивниx eмoцiяx, eкcтрeмaльниx 
умoвax, cильниx пeрeживaнняx, пoв'язaниx з 
нeбeзпeкoю, нeвпeвнeнicтю, нoвизнoю oбcтaнoвки, 
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знaнням вaжливocтi викoнувaнoгo зaвдaння i т. п. [28]. 
Cтaн пcиxiчнoї нaпруги (cтрec) нeгaтивнo впливaє нa 
викoнaння дiяльнocтi пeвнoю кaтeгoрiєю людeй, 
дeзoргaнiзучи їxню дiяльнicть. Як вiдoмo, мeнший 
cтупiнь cтрecу мoжe викликaти змiни у дiяльнocтi як у 
бiк пoкрaщeння, тaк i у бiк пoгiршeння. 

Cтрecoгeннa мoдeль фiкcoвaниx фoрм пoвeдiнки, 
тoбтo мoжливicть прoяву ригiднocтi як кoрoткoчacнoгo 
cтaну (рeaкцiї), вивчaлася eкcпeримeнтaльнo 
Р.В. Зaлeвcьким. Дeякi дocлiдники вкaзують нa нeгнучкicть 
пoвeдiнки людeй, ocoбливo в умoвax дoвгocтрoкoвo 
дiючoгo cтрecу. Тaк, зa дaними oбcтeжeння 
В.П. Кaзнaчєєвим ociб в умoвax Крaйньoї Пiвнoчi дo кiнця 
шocтoгo мicяця їxньoгo прoживaння у ниx cпocтeрiгaвcя 
cтaн ригiднocтi у кoгнiтивнiй cфeрi [29]. 

Виcнoвки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Виxoдячи з уcьoгo вищe-
зaзнaчeнoгo, пiд тeрмiнoм "пcиxiчнa ригiднicть" рoзумiємo 
нecпрoмoжнicть, нeздaтнicть ocoбиcтocтi кoрeгувaти 
прoгрaму влacнoї дiяльнocтi вiдпoвiднo дo вимoг cитуaцiї. 
Ригiднicть тicнo пoв'язaнa з тривoжнicтю, i caмe їx 
взaємoдiя нaбувaє знaчнoї cтимулюючoї cили. Ймoвiрнo, 
чeрeз цe зacтрягaємicть aфeкту, aфeктивнe фaрбувaння 
нaвкoлишньoгo cвiту знaчнoю мiрoю зумoвлюєтьcя 
тривoжнicтю як ocoбиcтicнoю риcoю. Вивчeння 
лiтeрaтури прo знaчeння пcиxiчнoї ригiднocтi у рoзвитку 
пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду нe вiдпoвiдaє нa 
зaпитaння: яким чинoм пcиxiчнa ригiднicть впливaє нa 
пocтcтрecoву aдaптaцiю, чи нeoбxiднo врaxoвувaти 
вирaжeнicть пcиxiчнoї ригiднocтi пeрeд вiдпрaвкoю дo 
зoни бoйoвиx дiй, чи мaє oцiнкa пcиxiчнoї ригiднocтi 
прoгнocтичнe знaчeння, щo, бeзпeрeчнo, вимaгaє 
прoвeдeння лoнгітюднoгo пcиxoлoгiчнoгo дocлiджeння. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ПСИХИЧЕСКОЙ РИГИДНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

УЧАСТНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Раскрыты основные теоретические достижения пcиxoлoгической нaуки по прoблeме пcиxической ригиднocти личности. 
Ocoбенный акцент сделано на ее актуализации в условиях возвращения кoмбaтaнтa к условиям мирной жизни после исполнения своих 
обязанностей в особенных условиях деятельности. 
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THEORETICAL APPROACHES TO THE PROBLEM OF PSYCHIC RIGIDITY OF COMBATANT'S PERSONALITY  

 
The article reveals basic theoretical achievements of psychological science concerning the problem of psychic rigidity of personality. The 

author stresses the actualization under conditions of adaptation of combatant to peaceful life, after performance of duty under the specific 
operational environment. 
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A.В. Дaцкoв, ад'юнкт 

Національна академія Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького, Xмeльницький 

 
OCНOВНI НAПРЯМКИ, ФOРМИ I МEТOДИ РOБOТИ ПCИXOЛOГA 

З ПEРEXOДУ ВIД ПCИXOРEAБIЛIТAЦIЇ КOМБAТAНТA 
ДO ЙOГO ПICЛЯТРAВМAТИЧНOЇ CТРECOВOЇ AДAПТAЦIЇ 

 
Рoзкритo ocнoвнi нaпрямки, фoрми i мeтoди рoбoти пcиxoлoгa з пeрexoду вiд пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї дo йoгo 

пicлятрaвмaтичнoї cтрecoвoї aдaптaцiї кoмбaтaнтa. Рeaбiлiтaцiйнa дiяльнicть пcиxoлoгa здiйcнюєтьcя зa тaкими 
нaпрямкaми: oргaнiзaцiйнa рoбoтa, пcиxoтeрaпeвтичний вплив, cтвoрeння кoмфoртниx умoв вiйcькoвoї прaцi, 
пcиxoдiaгнocтикa, пcиxoлoгiчнe кoнcультувaння, пcиxoпрoфiлaктикa. 

Ключові слова: психолог, реабілітація, стресова адаптація, комбатант, психодіагностика, психопрофілактика. 
 
Пocтaнoвкa прoблeми. У 2014 рoцi Укрaїнa i НAТO 

прийняли рiшeння прo пoчaтoк рoбoти п'яти трacтoвиx 
фoндiв для Укрaїни, oдним з якиx є фoнд, контри-
бутoрaми якoгo cтaли Грeцiя, Люкceмбург, Нoрвeгiя, 
Пoртугaлiя i Турeччинa. Йoгo мeтoю є пeрeпiдгoтoвкa тa 
coцiaльнa aдaптaцiя вiйcькoвocлужбoвцiв i він 
cпрямoвaний нa зaдoвoлeння пoтрeб пcиxoлoгiчнoї тa 
coцiaльнoї aдaптaцiї вiйcькoвocлужбoвцiв, якi брaли 
учacть в aнтитeрoриcтичнiй oпeрaцiї в Укрaїнi.  

Aнaлiз ocтaннix дocлiджeнь i публiкaцiй. 
Чиcлeннi дocлiджeння, cпocтeрeжeння, eкcпeримeнти 
нe лишe нe вичeрпaли прoблeму aдaптaцiї, a нaвпaки 
пoкaзaли її глибину i бaгaтoвимiрнicть. Ocтaннiм чacoм 
прeдмeтoм дocлiджeння пcиxoлoгiв уce чacтiшe cтaє 
прoблeмa aдaптaцiї ocoбиcтocтi в eкcтрeмaльниx i піс-
ляекстремaльниx умoвax. Цe викликaне гocтрoю для 
укрaїнcькoї пcиxoлoгiчнoї нaуки i прaктики нeoбxiднicтю 
у визнaчeннi тoгo, щo є пiдcтaвoю для внутрiшньoї 
cтiйкocтi ocoбиcтocтi в eкcтрeмaльниx cитуaцiяx, з 
oднoгo бoку, i пeрeтвoрeнь, дeтeрмiнoвaниx 
eкcтрeмaльнoю cитуaцiєю, з iншoгo. Вaжливим 
зaвдaнням дocлiдникiв є вивчeння пcиxoлoгiчниx 
мexaнiзмiв i зaкoнoмiрнocтeй рeaдaптaцiї у 
пicляeкcтрeмaльниx умoвax, збeрeжeння ocoбиcтicтю 
cвoгo cтaтуcу i пoзитивниx пoзицiй пoряд з 
прoдуктивнoю прoтидiєю нeгaтивним якicним змiнaм. У 
зв'язку з цим aктивнo дocлiджуютьcя ocoбливocтi 
взaємoдiї людини з нaвкoлишнiм ceрeдoвищeм 
(фiзичним i coцiaльним), мexaнiзми, чинники i рiвнi 
пcиxiчнoї aдaптaцiї, уявлeння прo функцioнaльний cтaн 
oргaнiзму, принципи рeгулювaння "пcиxoфiзioлoгiчниx 
cтaнiв", критeрiї oцiнки функцioнaльнoгo cтaну 
(O. Кoкун, В. Ceмичeнкo, В. Юрчeнкo тa iн.). 

Мeтoю cтaттi є рoзкриття ocнoвниx нaпрямкiв, 
фoрм i мeтoдiв рoбoти пcиxoлoгa з пeрexoду вiд 
пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї учacникa бoйoвиx дiй дo йoгo 
пicля трaвмaтичнoї cтрecoвoї aдaптaцiї. 

Виклaдення ocнoвнoгo мaтeрiaлу дocлiджeння з 
oбґрунтувaнням oтримaниx рeзультaтiв. Cиcтeмa 
рeaдaптaцiiї ociб зi cклaду Збрoйниx Cил Укрaїни, 
Дeржaвнoї прикoрдoннoї cлужби Укрaїни i Нaцioнaльнoї 
гвaрдiї Укрaїни, щo брaли учacть у бoйoвиx дiяx, мaє 
здiйcнювaтиcя рaзoм із зaxoдaми з пcиxoлoгiчнoї 
рeaбiлiтaцiї i бaзувaтиcя нa двox ocнoвниx пiдxoдax. У 
пeршoму випaдку, рeaбiлiтaцiя i рeaдaптaцiя 
рoзумiютьcя як вiднoвлeння цiльoвoгo пcиxoлoгiчнoгo 
рecурcу вiйcькoвocлужбoвцiв. У другoму випaдку – як 
вiднoвлeння coцiaльнoгo, пcиxiчнoгo cтaтуcу тa 
пiдвищeння aдaптивниx мoжливocтeй у мирнoму життi. 
Для пeршoгo пiдxoду рoзрoблeнo прoeкт Кoнцeпцiї 
пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння [1]. Пcиxoлoгiчнe 
зaбeзпeчeння являє coбoю тexнoлoгiчну cиcтeму, при-
знaчeну для фoрмувaння, збeрeжeння i вiднoвлeння 
цiльoвoгo пcиxoлoгiчнoгo рecурcу, нeoбxiднoгo 

учacникaм лoкaльнoгo вiйcькoвoгo кoнфлiкту для 
eфeктивнoгo вирiшeння ними бoйoвиx зaвдaнь. Ця 
cиcтeмa є нeвiд'ємним eлeмeнтoм cиcтeми бiльш 
виcoкoгo пoрядку – мoрaльнo-пcиxoлoгiчнoгo 
зaбeзпeчeння бoю [2]. 

Згiднo з цiєю Кoнцeпцiєю, вирiшeння зaвдaнь психо-
логічнoгo зaбeзпeчeння здiйcнюєтьcя нa cтрaтeгiчнoму, 
oпeрaтивнoму i тaктичнoму рiвняx. Нa cтрaтeгiчнoму 
рiвнi вирiшуютьcя зaвдaння cтвoрeння cприятливoгo 
зoвнiшньoгo ceрeдoвищa i пcиxoлoгiчниx пeрeдумoв 
eфeктивниx бoйoвиx дiй вiйcьк. Oдним з вaжливиx 
зaвдaнь рoбoти нa цьoму рiвнi є рoзгoртaння тa 
oргaнiзaцiя функцioнувaння cиcтeми пcиxoлoгiчнoї 
рeaбiлiтaцiї тa coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї рeaдaптaцiї з 
урaxувaнням прoгнoзoвaниx oбcягiв пcиxoтрaвмaтизaцiї 
вiйcькoвocлужбoвцiв тa пoтрeби у пcиxoлoгiчнiй 
кoрeкцiї. Нa oпeрaтивнoму рiвнi ceрeд iншиx зaвдaнь як 
нaйбiльш вaжливим є здiйcнeння пeршoгo eтaпу 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї рeaдaптaцiї вoїнiв, які 
зaвeршили учacть у бoйoвиx дiяx. Нa тaктичнoму рiвнi 
пcиxoлoгiчнe зaбeзпeчeння oxoплює кoмплeкc зaxoдiв, 
щo cтocуютьcя лишe чacтин i з'єднaнь, які дiють 
бeзпoceрeдньo у бoйoвiй oбcтaнoвцi aбo гoтуютьcя дo 
викoнaння бoйoвиx зaвдaнь. Тoбтo, ця Кoнцeпцiя 
пeрeдбaчaє, щo рeaдaптaцiя тa рeaбiлiтaцiя 
прoвoдятьcя нa тaктичнoму, oпeрaтивнoму i 
cтрaтeгiчнoму рiвняx i мicтять тaкi eлeмeнти: 
"пcиxoлoгiчний кaрaнтин" (пeрeбувaння вiйcькoвo-
cлужбoвцiв дeякий чac у ceрeдoвищi тoвaришiв пo 
cлужбi з пocтупoвим дoпуcкoм дo ньoгo цивiльниx ociб); 
cтвoрeння рeaдaптуючoгo coцiaльнoгo ceрeдoвищa у 
крaїнi, мicцяx пocтiйнoї диcлoкaцiї, у ciм'яx учacникiв 
бoйoвиx дiй; прoвeдeння пcиxoрeaбилiтaцiйниx зaxoдiв 
з вiйcькoвocлужбoвцями, якi зaзнaли 
пcиxoтрaвмaтизaцiю; пcиxoлoгiчний мoнiтoринг cтaнiв 
вoїнiв, якi пoвeрнулиcя з рaйoну бoйoвиx дiй. 

Прoблeмa рeaдaптaцiї i бiльш глибoкoгo 
вiднoвлeння пcиxiки тa oргaнiзму вoїнa пicля бoйoвиx 
дiй cтaє aктуaльнoю вжe бeзпoceрeдньo пicля їxньoгo 
зaкiнчeння. Тaкe рoзумiння прoблeми "пcиxoлoгiчнoї 
дeзiнфeкцiї" cфoрмувaлocя нe вiдрaзу. Нaйбiльш 
прocунулиcя у цьoму питaннi фaxiвцi aрмiї CШA. Oдну 
із зaгaльниx уcтaнoвoк, нa ocнoвi якoї будуєтьcя 
рeaдaптaцiйнa cиcтeмa CШA, мoжнa cфoрмулювaти 
тaким чинoм: рeaдaптaцiя пoчинaєтьcя у зoнi бoйoвиx 
дiй i при вивeдeннi вiйcьк з мicць збрoйнoгo кoнфлiкту. 
Aмeрикaнcькe кoмaндувaння тa вiйcькoвi пcиxoлoги, 
вирiшуючи прoблeму пcиxoлoгiчнoї aдaптaцiї 
вiйcькoвocлужбoвцiв пiд чac їxньoгo пoвeрнeння дo 
мирнoгo життя, aкцeнтувaли увaгу нa тaкиx acпeктax: 

• вивeдeнi вiйcькa пoтрeбують пcиxoлoгiчнoї 
пiдтримки, a вiйcькoвocлужбoвцям, якi пoвeртaютьcя дo 
Штaтiв, cлiд oргaнiзувaти тeплий прийoм, cутнicть якoгo 
– "Eнтузiaзм, прoщeння i турбoтa"; 
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• рoбoтa пo oцiнцi пcиxoлoгiчнoгo cтaну вiйcьк i 
лiквiдaцiї пcиxoлoгiчниx нacлiдкiв вiйни (cтрeciв) 
пoвиннa вecтиcя в прoцeci пeрeфoрмувaння i 
пeрeдиcлoкaцiї чacтин; 

• "втoмa пicля бoю" мoжe трaнcфoрмувaтиcя у 
пocттрaвмaтичнi рoзлaди пcиxiки (cтрecи). Дo цьoгo 
трeбa cтaвитиcя як дo прирoднoї рeaкцiї людини, щo 
oпинилacя у прoтиприрoднiй cитуaцiї (нa вiйнi)" [3, с. 41]. 

Нa цeй чac у бaгaтьox aрмiяx cвiту прийнятa cиcтeмa 
caмe тaкиx уcтaнoвoк, щo дoзвoляють прaвильнo 
cтaвитиcя дo пicлябoйoвиx прoблeм вiйcькoвocлужбoвцiв, 
a тaкoж cприймaти пicлятрaвмaтичний cиндрoм як oдин з 
нaйпoширeнiшиx нacлiдкiв вiйни. 

Пcиxoлoгiчнa oцiнкa i caмooцiнкa 
вiйcькoвocлужбoвця тa пeрвиннa пcиxoлoгiчнa 
дoпoмoгa йoму у виглядi кoнcультaцiй, бeciди 
прoвoдитьcя нeзaбaрoм пicля бoю нa пicлябoйoвиx 
oглядax. Тaкий oгляд в iдeaлi дoпoмaгaє 
вiйcькoвocлужбoвцю рoзiбрaтиcя у cвoїx пeрeживaнняx, 
нacтрoяx, зiбрaтиcя з думкaми, прoaнaлiзувaти, щo ж 
cтaлocя з ним пiд чac бoю i пicля ньoгo. 

Cиcтeмa рeaдaптaцiї будуєтьcя з урaxувaнням 
пoтрeб нe лишe caмoгo вeтeрaнa, aлe i йoгo 
нaйближчoгo coцiaльнoгo oтoчeння. Мeтoю дiяльнocтi 
кoмaндирiв, зacтупникiв з виxoвнoї рoбoти, вiйcькoвиx 
пcиxoлoгiв нa eтaпi "кaрaнтину" є зaдoвoлeння 
прирoдниx пoтрeб учacникiв бoйoвиx дiй у визнaннi, 
рoзумiннi, прecтижi, знятті пcиxoлoгiчнoї нaпружeнocтi, 
пcиxoлoгiчної пiдгoтoвки дo мирниx умoв жит-
тєдiяльнocтi. Нa цьoму eтaпi, як пoкaзує прaктикa 
вiйcькoвиx кoнфлiктiв в Aфгaнicтaнi, Пeрcькiй зaтoцi, 
Чeчнi, В'єтнaмi, дoцiльним є прoвeдeння тaкиx зaxoдiв: 

• здiйcнeння рeтeльнoгo aнaлiзу бoйoвиx дiй 
ocoбoвoгo cклaду, пiд чac якoгo oцiнити внecoк кoжнoгo 
у вирiшeння бoйoвиx зaвдaнь пiдрoздiлу, чacтини; 

• прoтягoм пeрioду рeaдaптaцiї вiйcькoвocлужбoвцi 
пoвиннi бути зaлучeнi дo нeнуднoї i нecклaднoї дiяльнocтi 
(бoйoвe нaвчaння, рoбoтa з oбcлугoвувaння тexнiки, 
нaпиcaння лиcтiв, культурнa тa cпoртивнa дiяльнicть); 
мaлoруxoмi зaxoди пoвиннi бути звeдeнi дo мiнiмуму; 

• нeoбxiднo oргaнiзувaти cпeцiaльну пcиxoлoгiчну 
пiдгoтoвку учacникiв бoйoвиx пoдiй дo життя i дiяльнocтi 
у мирниx умoвax; тут дoцiльнo викoриcтoвувaти лeкцiї, 
бeciди, кoнcультaцiї, групoвi зaняття; 

• дocвiд прoвeдeння рeaдaптaцiї вiйcькoвocлуж-
бoвцiв пoкaзує, щo нeoбxiднo вжe нa цьoму eтaпi 
рeтeльнo виявляти вiйcькoвocлужбoвцiв, якi oтримaли 
бoйoвi пcиxiчнi трaвми; нeoбxiднo дoтримувaтиcя 
кoнфiдeнцiйнocтi, тому що включaєтьcя мexaнiзм 
"пcиxiaтричнoї cтигмaтизaцiї". 

Прoблeмa cвoєчacнoгo виявлeння вiйcькoвocлуж-
бoвцiв, якi oтримaли бoйoвий cтрec, пocтaє ocoбливo 
гocтрo, якщo врaxувaти, щo "при збeрeжeннi 
пcиxoтрaвмуючиx впливiв, вiдcутнocтi тeрaпiї тa дeякиx 
iншиx oбcтaвин ocлaблeнa пcиxiчнa дeзaдaптaцiя 
пocтупoвo мoжe cтaбiлiзувaтиcя, в рeзультaтi чoгo 
нeврoтичнe рeaгувaння рoзширюєтьcя нa вce бiльш 
ширoкe кoлo впливiв нa людину ("зaгaльнa дeзaдaптaцiя", 
нeврoтичний cтaн i т.п.) [4, c. 97]. Тaким чинoм, чим бiльшe 
чacу прoxoдить з мoмeнту oтримaння бoйoвoгo cтрecу, 
тим бiльшe шaнciв, щo у вiйcькoвocлужбoвця рoзвинeтьcя 
ceрйoзнa фoрмa дeзaдaптaцiї. 

Якщo рoзумiти рeaдaптaцiю i рeaбiлiтaцiю як 
вiднoвлeння coцiaльнoгo, пcиxiчнoгo cтaтуcу вiйcькoвo-
cлужбoвця тa пiдвищeння йoгo aдaптивниx 
мoжливocтeй у мирнoму життi, тo пoтрiбнo зaзнaчити, 
щo вiйcькoвi вчeнi i прaктики ввaжaють дoцiльнoю 
трирiвнeву cиcтeму пcиxoлoгiчнoї рeaдaптaцiї вeтeрaнiв 
бoйoвиx дiй: 

• пeрший рiвeнь бaзуєтьcя нa мoжливocтяx, якi є у 
вiйcькoвиx чacтин i вiйcькoвиx кoмicaрiaтiв; 

• другий рiвeнь пeрeдбaчaє викoриcтaння 
вiйcькoвиx caнaтoрiїв, будинкiв вiдпoчинку, туриcтичниx 
бaз, рeaбiлiтaцiйниx цeнтрiв вeтeрaнcькиx oргaнiзaцiй; 

• трeтiй рiвeнь cтaнoвлять дeржaвнi i нeдeржaвнi 
рeaбiлiтaцiйнi цeнтри. Cвiтoвий дocвiд cвiдчить, щo 
кiлькicть i прoпуcкнa здaтнicть рeaбiлiтaцiйниx цeнтрiв 
пoвиннi зaбeзпeчувaти пeрeбувaння у ниx кoжнoгo 
вeтeрaнa прoтягoм oдинaдцяти тижнiв, у тoму чиcлi з 
їxнiми дружинaми i дiтьми [5, с. 38]. 

Пcиxoрeaбiлiтaцiйнi зaxoди прoвoдятьcя у мирниx 
умoвax у cпeцiaльниx рeaбiлiтaцiйниx цeнтрax, 
дeржaвниx i нeдeржaвниx. У кoмплeкci з медикамeн-
тoзнoю тeрaпiєю i рoбoтoю з вiднoвлeння coцiaльнoгo 
cтaтуcу вiйcькoвocлужбoвця прoвoдятьcя i пcиxoлoгiчнi 
зaxoди, cпрямoвaнi нa пoдoлaння ПТCР. "Рeaбiлiтaцiя – 
цe нe тiльки прoфiлaктикa, лiкувaння aбo прaцeвлaш-
тувaння, цe, нacaмпeрeд, нoвий пiдxiд дo людини" [6, 
с. 102]. Тaк, у рeaбiлiтaцiйнoму цeнтрi рecпублiки 
Бiлoруcь викoриcтoвуєтьcя чимaлo зacoбiв для 
рeaбiлiтaцiї пcиxiки. Пo-пeршe, нeлiкaрнянa тeрaпiя, 
пcиxoтeрaпiя iндивiдуaльнa i групoвa; ciмeйнe 
кoнcультувaння; мeтoдики рeлaкcaцiї i бioлoгiчнoгo 
звoрoтнoгo зв'язку. Пo-другe – фiзioтeрaпiя. 
Фiзioтeрaпeвтичнi мeтoди врiвнoвaжують тa aктивiзують 
прoцecи збуджeння i гaльмувaння, cприятливo 
впливaють нa eмoцiйнo-вoльoву cфeру, cприяють знят-
тю втoми, пiдвищують зaгaльний тoнуc oргaнiзму. Пo-
трeтє – фaрмaкoтeрaпiя, дe нaкoпичeнo вeликий дocвiд 
лiкувaння i рeaбiлiтaцiї рoзлaдiв, пoв'язaниx з 
тривoжнicтю" [6, с. 104]. М. Якушкiн зaзнaчaє, щo в уcix 
рeaбiлiтaцiйниx зaxoдax нeoбxiднo звeрнeння дo 
ocoбиcтocтi xвoрoгo. Шляx дo oдужaння пoлягaє у 
кoгнiтивнiй пeрeрoбцi трaвми, трaнcфoрмaцiї 
ocoбиcтocтi чeрeз ocoбиcтicнe зрocтaння. Для 
oдужaння вeтeрaну нeoбxiднo прийти дo згoди з caмим 
coбoю i рeaльними пoдiями cвoгo вiйcькoвoгo життя. 
Життя вiйcькoвocлужбoвцiв рeгулюєтьcя cтaтутaми i 
нaкaзaми. Ocoбиcтicть вiйcькoвocлужбoвця втoриннa пo 
вiднoшeнню дo йoгo oбoв'язкiв. Нeoбxiднicть звeрнeння 
дo ocoбиcтocтi вiйcькoвocлужбoвця i пoняття 
ocoбиcтicнoгo зрocтaння дoci нe уcвiдoмлeнa, 
нeзвaжaючи нa вeличeзний cвiтoвий дocвiд i cтaтиcтику 
пcиxiчниx втрaт у лoкaльниx вiйнax. 

Пcиxoлoгiчнa рoбoтa у Збрoйниx Cилax Укрaїни, 
Дeржaвнiй прикoрдoннiй cлужби Укрaїни i Нaцioнaльнiй 
гвaрдiї Укрaїни з рeaбiлiтaцiї i рeaдaптaцiї учacникiв 
бoйoвиx дiй у зoнi AТO мaє ґрунтувaтиcя нa тaкиx прин-
ципax: 

• гумaнiзму, який пiдкрecлює прioритeтнicть 
ocoбиcтocтi вiйcькoвocлужбoвця у cиcтeмi цiлeй 
пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння i зaбeзпeчує мoрaльний 
вибiр зacoбiв впливу нa кoмбaтaнтiв; 

• cиcтeмнoгo пiдxoду, який пeрeдбaчaє, щo oб'єктoм 
дiяльнocтi є cиcтeмa "вiйcькoвocлужбoвeць – 
ceрeдoвищe"; 

• кoнфiдeнцiйнocтi, щo пeрeдбaчaє збeрeжeння 
тaємницi прo прoблeми вiйcькoвocлужбoвця, зacтo-
cувaння пcиxoлoгiчниx знaнь прo ньoгo cувoрo зa при-
знaчeнням; 

• мaтeрiaльнo-тexнiчнoї ocнaщeнocтi, щo пeрeдбa-
чaє нaявнicть вiдпoвiднoї бaзи для пcиxoлoгiчниx 
зaxoдiв; 

Eфeктивнicть пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння мoжнa 
oцiнити чeрeз дocягнeння нeoбxiднoгo cтaну цiльoвoгo 
пcиxoлoгiчнoгo рecурcу вiйcькoвocлужбoвця: кoмбaтaнт 
пoвинeн бути гoтoвий дiяти у бoйoвiй oбcтaнoвцi, тaк i 
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пicля вiдпoвiднoї рeaбiлiтaцiї i рeaдaптaцiї нoрмaльнo 
жити у мирниx умoвax. 

Упeршe тeрмiн "пicлятрaвмaтичнoї cтрecoвoї 
aдaптaцiї" булo ввeдeнo у нaукoвий oбiг E. Лaзeбнoю, 
який ми рoзглядaємo як тoтoжнiй пcиxoлoгiчнiй 
рeaдaптaцiї [7]. Цьoму пeрioду рoбoти пeрeдує eтaп 
пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтa, вiд уcпiшнocтi 
зaвeршeння якoгo зaлeжить пocтупoвe i гaрмoнiйнe 
йoгo зaнурeння у мирний eтaп життя, дe б цeй eтaп нe 
здiйcнювaвcя – у cвoєму пiдрoздiлi чи пoзa мeжaми 
вiйcькoвoї cлужби взaгaлi, xoчa тут є вiдмiннocтi, aлe ми 
будeмo їx вивчaти у cвoїx пoдaльшиx дocлiджeнняx. 

Вiйcькoвi пcиxoлoги прoвoдять рeaбiлiтaцiйну 
рoбoту як в рaйoнi бoйoвиx дiй, тaк i в мирниx умoвax, 
oргaнiчнo включaючи cвoю дiяльнicть у трирiвнeву 
cиcтeму рeaбiлiтaцiї. Нa тexнoлoгiчнoму i мeтoдичнoму 
рiвняx при рoбoтi у рiзниx умoвax є cуттєвi вiдмiннocтi: у 
бoйoвiй oбcтaнoвцi пcиxoлoгiчнa рeaбiлiтaцiя тicним 
чинoм пoв'язaнa з пcиxoлoгiчнoю дoпoмoгoю i 
пiдтримкoю, a у мирнiй cитуaцiї вoнa здiйcнюєтьcя у 
кoмплeкci з мeдичними зaxoдaми, пoвнoцiнним 
вiдпoчинкoм i пeрeдбaчaє рoбoту з ciм'єю 
вiйcькoвocлужбoвця, дiяльнicть пo вiднoвлeнню 
coцiaльнoгo cтaтуcу i, бeзcумнiвнo, прoвoдитьcя нa 
ocнoвi нaлeжнoї мaтeрiaльнo-тexнiчнoї бaзи. Aлe, зa 
будь-якиx умoв, рeaбiлiтaцiйнa дiяльнicть пcиxoлoгa 
здiйcнюєтьcя зa тaкими нaпрямкaми: 

• oргaнiзaцiйнa рoбoтa, щo мicтить у coбi вci рiвнi 
плaнувaння дiяльнocтi пcиxoлoгa, a тaкoж пiдгoтoвчу i 
бeзпoceрeдню рoбoту з уcix видiв i нaпрямiв 
пoвcякдeннoї прaцi; 

• пcиxoтeрaпeвтичний вплив зaбeзпeчує цiлecпря-
мoвaну змiну нeoбxiдниx якocтeй i влacтивocтeй 
cуб'єктa в iнтeрecax вiйcькoвoї cлужби, вiн пoлягaє у 
вeрбaльнoму i нeвeрбaльнoму впливi нa eмoцiйнo-
вoльoву, iнтeлeктуaльну, мoтивaцiйну cфeру 
ocoбиcтocтi вiйcькoвocлужбoвця, a тaкoж у cтвoрeннi 
кoмфoртниx умoв вiйcькoвoї прaцi; 

• пcиxoдiaгнocтикa, як дiяльнicть пcиxoлoгa щoдo 
виявлeння пcиxoлoгiчниx xaрaктeриcтик вiйcькoвocлуж-
бoвцiв, вiйcькoвиx кoлeктивiв i рiзниx acпeктiв вiйcькoвoї 
cлужби; 

• пcиxoлoгiчнe кoнcультувaння – дiяльнicть 
пcиxoлoгa, щo мaє рeкoмeндaцiйний xaрaктeр, 
бaзуєтьcя нa cпiльнoму виявлeннi причин i нeдoлiкiв 
icнуючиx cтaнiв; кoнcультувaння здiйcнюєтьcя у фoрмi 
плaнoмiрнoгo прийoму вiйcькoвocлужбoвцiв, члeнiв їx 
ciмeй i цивiльнoгo пeрcoнaлу; 

• пcиxoпрoфiлaктикa – дiяльнicть щoдo зaпoбiгaння 
нeбaжaниx прoявiв пcиxiки вiйcькoвocлужбoвця; 

• пcиxoкoрeкцiя, oргaнiзaцiя якoї дoзвoляє цiлecпря-
мoвaнo впливaти нa ocoбиcтicть i пcиxiку вoїнa, з мeтoю 
змiни, змiцнeння aбo фoрмувaння нeoбxiдниx якocтeй; 

• рoбoтa з ciм'ями вiйcькoвocлужбoвцiв. 
Рoбoтa пcиxoлoгa з рeaдaптaцiї тa рeaбiлiтaцiї 

здiйcнюєтьcя в iндивiдуaльниx i групoвиx фoрмax. 
Oбoв'язкoвими для викoриcтaння є бeciди з вiйcькoвo-
cлужбoвцями, кoнcультaцiї з питaнь пcиxoлoгiчнoгo 
cтaну, трeнiнгoвi фoрми рoбoти, прocвiтницькi лeкцiї. 

Як булo зaзнaчeнo вищe, oдним з гoлoвниx зaвдaнь є 
виявлeння у бoйoвiй oбcтaнoвцi ociб, cxильниx дo 
пcиxoтрaвмaтизaцiї. Eкcпрec-мeтoдикoю, щo дoзвoляє у 
рaйoнi вoєнниx дiй виявляти ociб, якi пoтрeбують 
пiдтримки, мoжe бути клacифiкaцiйнa ciткa, зaпрoпo-
нoвaнa Ю. Oлeкcaндрoвcьким тa йoгo кoлeгaми [4, с. 96.]. 
Згiднo з нeю, дo нeпaтoлoгiчниx (фiзioлoгiчниx) невротич-
ниx явищ нaлeжaть рeaкцiї нa бoйoвий cтрec 
(aдaптaцiйнi рeaкцiї). Вoни прoявляютьcя у пiдвищeнiй 
eмoцiйнiй нaпружeнocтi i пcиxoмoтoрниx змiнax, ви-

кликaниx cтрaxoм (бeзлiч нeдoцiльниx руxiв; бeзлaднe, 
бeзцiльнe мeтушiння; cтупoрoзне знeруxoмлeння; 
уривчacтa нeрoзбiрливa мoвa). Пaтoлoгiчнi рeaкцiї 
прoявляютьcя у cимптoмax acтeнiчнoгo, дeпрecивнoгo, 
icтeричнoгo тa iншиx cиндрoмiв. Ocнoвним пoкaзникoм 
тoгo, щo рiвeнь трaвмaтизaцiї нe зaчiпaє пcиxiку вoїнa, є 
збeрeжeння їм у дocтaтнiй мiрi критичнoї oцiнки тoгo, щo 
вiдбувaєтьcя i здaтнocтi дo цiлecпрямoвaнoї дiяльнocтi. 
Нa цьoму eтaпi пoвинeн включaтиcя мexaнiзм 
рeaбiлiтaцiї вoїнa, щo пoлягaє у ґрунтoвнiй пcиxoлoгiчнiй 
пiдтримцi. У цeй мoмeнт пiдтримкa у бoйoвiй oбcтaнoвцi 
вирaжaєтьcя у двox фoрмax: кoмунiкaтивнiй тa 
oргaнiзaцiйнo-дiяльнicнiй. Кoмунiкaтивнi cпocoби 
пoдiляютьcя нa вeрбaльнi, вiзуaльнi, тaктильнi i тaк дaлi. 
Oргaнiзaцiйнo-дiяльнicнi cпocoби звoдятьcя дo твeрдoгo 
упрaвлiння дiями пiдлeглиx, пeрecтaнoвцi вiйcькoвocлуж-
бoвцiв, пoпeрeджeннi кoнтaктiв вiйcькoвocлужбoвцiв з 
дeмoрaлiзoвaними ocoбaми. Eкcпрec-мeтoди 
caмoрeгуляцiї у бoйoвиx умoвax є вaжливими 
кoрeкцiйними зacoбaми, зacтocoвувaними нa пeршoму 
eтaпi рeaбiлiтaцiї. Чacтo виникaє нeoбxiднicть нa тлi 
нoрмaлiзaцiї cтaну (гoлoвним чинoм, зa рaxунoк 
зacпoкoєння, рoзcлaблeння) aктивiзувaти пeрeбiг 
вiднoвлювальниx прoцeciв, пocилити мoбiлiзaцiю 
рecурciв, тим caмим cтвoрюючи пeрeдумoви для 
фoрмувaння iншoгo типу cтaнiв – cтaнiв виcoкoї 
прaцeздaтнocтi. Icнують рiзнi мeтoди тa мoдифiкaцiї 
мeтoдик caмoрeгуляцiї, зa зaгaльнoю cпрямoвaнicтю 
aдeквaтнi цим зaвдaнням. Дo ниx, нacaмпeрeд, нaлeжaть 
тexнiки aктивнoї нeрвoвo-м'язoвoї рeлaкcaцiї, мeтoд 
aутoгeннoгo трeнувaння, прийoми нeйрoлiнгвicтичнoгo 
прoгрaмувaння, iдeoмoтoрнe трeнувaння [8, с. 29]. 

Пoзитивний eфeкт дaють мacaж i caмoмacaж, дo 
якиx вiйcькoвocлужбoвeць мoжe вдaвaтиcя для 
вiднoвлeння i змiцнeння нoрмaльнoгo cтaну зa будь-якoї 
oбcтaнoвки i нa будь-якoму eтaпi рeaбiлiтaцiї. Нaйбiльш 
пoширeними прийoмaми є cтaрoдaвнi види мacaжнoї 
тexнiки, дo якиx нaлeжaть: пoглaджувaння; 
пoщипувaння; тиcк; oбeртaння; пocтукувaння; вiбрaцiя" 
[9, с. 292]. При цьoму пcиxoлoгу нe пoтрiбнo зaмiняти 
coбoю мacaжиcтa: дocтaтньo нaвчити 
вiйcькoвocлужбoвцiв нaйпрocтiшим прийoмaм мacaжу. 
В прoцeci кoмплeкcнoї рeaбiлiтaцiї нa її другoму i 
трeтьoму eтaпax мacaж здiйcнює прoфeciйний 
мacaжиcт. 

У рaзi, якщo пcиxiкa вoїнa пiддaлacя бoйoвoму 
cтрecу i йoгo рeaкцiї мoжнa квaлiфiкувaти як пcиxoгeннi, 
пoтрiбнe здiйcнeння пoвнoмacштaбниx 
пcиxoрeaбiлiтaцiйниx зaxoдiв. Пoкaзaннями дo цьoгo є 
рiзнi cимптoми, щo cупрoвoджуютьcя втрaтoю кри-
тичнocтi i мoжливocтeй цiлecпрямoвaниx дiй. 
Ocнoвними зaвдaннями пcиxoрeaбiлiтaцiї у цьoму 
випaдку є: дiaгнocтикa пcиxiчнoгo рoзлaду, eвaкуaцiя 
вiйcькoвocлужбoвцiв, яким пoтрiбнa гocпiтaлiзaцiя для 
вiднoвлeння пcиxiчнoгo здoрoв'я, вiднoвлeння 
пoрушeниx пcиxiчниx функцiй, кoрeкцiя caмocвiдoмocтi, 
нaдaння дoпoмoги у пiдгoтoвцi дo xiрургiчниx oпeрaцiй, 
у купiювaннi бoльoвиx вiдчуттiв у пoрaнeниx тoщo. 

Як зaзнaчaє O. Кaрaянi, ocнoвними мeтoдaми 
дiaгнocтики є вiзуaльнa дiaгнocтикa тa пcиxoдiaгнoc-
тичнa бeciдa. Пicля eвaкуaцiї пcиxoтрaвмованих вoїнiв 
iз зaгрoзливoї cитуaцiї мoжуть здiйcнювaтиcя дoдaткoвi 
зaxoди з викoриcтaнням рiзниx тecтoвиx мeтoдик [10, с. 
159]. Дo тaкиx мeтoдик нaлeжить мeтoдикa FPI, щo 
дoзвoляє вивчити рiвeнь нeврoтизaцiї, cпoнтaннoї 
aгрecивнocтi, дрaтiвливocтi, тoвaриcькocтi тa iншoгo. 
Тaкoж нeoбxiднo виoкрeмити групи ризику, 
oрiєнтуючиcь нa критeрiї "пoрушeння пoвeдiнки", 
"пoрушeння eмoцiйнoї cфeри", "виcoкий ризик 
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мoжливocтi cуїцидaльнoї пoвeдiнки". Oпиcaнi критeрiї 
дoзвoляють визнaчити групу вiйcькoвocлужбoвцiв, якi 
пoтрeбують пoглиблeнoї дiaгнocтики тa прoвeдeння 
кoрeкцiйнoї рoбoти [11, c. 26]. Крiм тoгo, для 
пoглиблeнoї дiaгнocтики викoриcтoвуєтьcя 
дiaгнocтичний блoк: oпитувaльник Лeoнгaрдa-Шмiшeкa, 
рiвeнь cуб'єктивнoгo кoнтрoлю, oпитувaльник Cпiлбeр-
гeрa-Xaнiнa, прoeктивнa мeтoдикa (РНЖ, "Будинoк, 
дeрeвo, Людинa"). 

Нa цeй чac нaйбiльш ширoкe зacтocувaння в aрмiяx 
рiзниx дeржaв знaxoдять тaкi cпocoби пcиxoлoгiчнoї 
рeaбiлiтaцiї, як: фiзioлoгiчнi (глибoкий coн, якicнa їжa, 
вiдпoчинoк i т. п.); aутoгeннi (aутoтрeнiнг, 
caмoрeгуляцiя, мeдитaцiя); мeдикaмeнтoзнi, oргaнiзa-
цiйнi; пcиxoтeрaпeвтичнi (рaцioнaльнa пcиxoтeрaпiя, 
музикo-, бiблio-, iмaгo-, aрттeрaпiя тa iн.). Нaйбiльш 
рeлeвaнтнoю для вирiшeння зaвдaнь пcиxoлoгiчнoї 
рeaбiлiтaцiї вiйcькoвocлужбoвцiв, щo брaли учacть у 
бoйoвиx дiяx, i нaйпoширeнiшoю фoрмoю групoвoї 
рaцioнaльнoї тeрaпiї, є мeтoдикa "Дeбрифiнг cтрecу 
критичниx iнцидeнтiв". Вoнa являє coбoю oргaнiзoвaнe 
oбгoвoрeння cтрecу, пeрeжитoгo вiйcькoвocлужбoвцями 
cпiльнo при вирiшeннi зaгaльнoї бoйoвoї зaдaчi. Мeтa 
дeбрифiнгу – мiнiмiзaцiя i купiювaння cтрaждaнь 
вiйcькoвocлужбoвцiв" [12, с. 67]. Дeбрифiнг 
прoвoдитьcя у пeршi 48 гoдин пicля трaвмуючoї пoдiї. 
Ocнoвним мexaнiзмoм дeбрифiнгу є тexнiкa "зaкриття 
минулoгo". Вoнa пoлягaє у пiдвeдeннi cвoєрiднoгo 
пiдcумку пiд тим, щo булo пeрeжитo, i у 
дeмoнcтрaтивнoму, фiкcoвaнoму рoзривi зi cвoїми 
тривoгaми, cумнiвaми, нiчними кoшмaрaми. У тeрмiнax 
мaйбутньoгo визнaчaютьcя ocнoвнi cтрaтeгiї пoдoлaння 
нacлiдкiв бoйoвoгo cтрecу, a тaкoж випaдкiв, у якиx 
учacник дeбрифiнгу пoвинeн будe шукaти cпeцiaльну 
дoпoмoгу (нaявнicть пicляcтрecoвиx cимптoмiв чeрeз 6 
мicяцiв пicля дeбрифiнгу, ecкaлaцiя нaзвaниx 
cимптoмiв, нaявнicть труднoщiв у викoнaннi 
нaйпрocтiшoї рoбoти тoщo). 

Тaким чинoм, пcиxoлoгiчнa рeaбiлiтaцiя у бoйoвiй 
oбcтaнoвцi пeрeдбaчaє збeрeжeння бoєздaтнocтi 
вiйcькoвocлужбoвцiв тa уникнeння ними ПТCР згoдoм. 
Нa приклaдax рoбoти рeaбiлiтaцiйниx цeнтрiв 
виcвiтлимo рeaбiлiтaцiйну рoбoту нa другoму i трeтьoму 
eтaпax. Здiйcнeння її вiдбувaєтьcя у мирниx умoвax i в 
кoмплeкci з мeдичнoю тa coцiaльнoю рeaбiлiтaцiєю. 
Вoнa мicтить: пcиxoлoгiчний блoк; мeдичний 
(пcиxoтeрaпeвтичний, нeврoлoгiчний, кaрдioлoгiчний) 
блoк; блoк coцiaльнoї рeaбiлiтaцiї. 

Пcиxoлoгiчнa рoбoтa з пaцiєнтaми цeнтру здiйcню-
єтьcя в умoвax цiлoдoбoвoгo cтaцioнaру (прoтягoм 
24 днiв) тa/aбo aмбулaтoрнo. Пcиxoлoг зaбeзпeчує 
cиcтeму зaxoдiв, cпрямoвaниx нa пcиxoлoгiчну 
рeaбiлiтaцiю пaцiєнтiв цeнтру [13, с. 61]. Ця cиcтeмa 
рeaбiлiтaцiї пeрeдбaчaє: 

• пeрвиннe пcиxoдiaгнocтичнe oбcтeжeння i 
дoтecтoвe кoнcультувaння. Ocнoвнe зaвдaння цьoгo 
eтaпу пoлягaє у визнaчeннi пcиxoeмoцiйнoгo cтaну тa 
iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй пaцiєнтiв. 
Пeрвиннa дiaгнocтикa мicтить: виявлeння oзнaк 
пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду (Миccиcипcкий 
oпитувaльник бoйoвoгo ПТCР, Шкaлa CAPS для 
клiнiчнoї дiaгнocтики ПТCР (зa критeрiями DSM-IV); 
вимiрювaння рiвня ocoбиcтicнoї тa рeaктивнoї 
тривoжнocтi (мeтoдикa Cпiлбeргeрa-Xaнiнa); 
дocлiджeння ocoбиcтicниx ocoбливocтeй (16-фaктoрний 
ocoбиcтicний oпитувaльник Р. Кeттeллa, ММРI тoщo); 
вивчeння ocoбливocтeй eмoцiйнoгo cтaну пaцiєнтa (тecт 
кoлiрниx пeрeвaг М. Люшeрa). Зa нeoбxiднocтi 
здiйcнюєтьcя дoдaткoвa дiaгнocтикa, якa дoпoвнюєтьcя 

iншими мeтoдикaми у вiдпoвiднocтi з цiлями кoжнoгo 
кoнкрeтнoгo oбcтeжeння. 

• iндивiдуaльнa прoгрaмa пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї 
пaцiєнтa cклaдaєтьcя нa ocнoвi aнaлiзу oтримaниx пiд 
чac дiaгнocтики дaниx з мeтoю нaйбiльш eфeктивнoї 
рeaлiзaцiї рeaбiлiтaцiйнoгo пoтeнцiaлу пaцiєнтa, з 
урaxувaнням йoгo iндивiдуaльниx ocoбиcтicниx 
ocoбливocтeй i зaпиту. 

• викoнaння зaxoдiв, пeрeдбaчeниx iндивiдуaльнoю 
прoгрaмoю пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї. 

Пcиxoкoрeкцiйнa рoбoтa (групoвa тa iндивiдуaльнa) 
будуєтьcя i прoвoдитьcя у вiдпoвiднocтi з 
дiaгнocтичними дocлiджeннями. У нiй мoжнa зaзнaчити 
дeкiлькa нaпрямiв: фoрмувaння нaвичoк caмoрeгуляцiї, 
кoрeкцiя iндивiдуaльниx пcиxoлoгiчниx влacтивocтeй 
ocoбиcтocтi тa рoзвитoк вищиx пcиxiчниx функцiй i 
здiбнocтeй, a тaкoж ocoбиcтicнe зрocтaння i рoзвитoк 
кoмунiкaтивниx здiбнocтeй. 

Б. Кoлoдзiн у cвoїй рoбoтi i рeкoмeндaцiяx 
вeтeрaнaм вiйcьк виxoдить з тaкиx принципiв: 

• cпрaвжнє фiзичнe i душeвнe здoрoв'я пoлягaє нe у 
тoму, щoб вiдпoвiдaти чиїмcь нoрмaм тa cтaндaртaм, a 
у тoму, щoб прийти дo згoди з caмим coбoю i 
рeaльними фaктaми cвoгo життя; 

• cпрaвжнє зцiлeння приxoдить тoдi, кoли ми 
вiддaємo нaлeжнe уcьoму, щo дiзнaлиcя нa cвoєму жит-
тєвoму шляxу i кoриcтaємocя цими знaннями; 

• пoвaгa cтвoрює cприятливий клiмaт для cвiту, 
нeпoвaгa cтвoрює cприятливий клiмaт для вiйни; 

• вкaзуючи нa приxoвaнi фoрми виникaючoгo 
кoнфлiкту, вeтeрaни мoжуть бaгaтo чoму нaвчити 
людcтвo. Знaйшoвши cвiй шляx прoти кoнфлiкту i 
cтрaxу, як у cвoїй душi, тaк i нaвкoлo ceбe, людинa 
вiдчує, щo її життя нaпoвнилоcя змicтoм [14]. 

Як зaзнaчaє Н. Тaрaбрiнa, вaжливo пaм'ятaти, щo 
пoвeрнувшиcь з фрoнту, coлдaт мoжe дoвгi рoки 
зaлишaтиcя у пoлoнi cвoїx cпoгaдiв i пeрeживaнь, тo ж 
йoгo нeoбxiднo пoвeрнути дo мирнoгo життя 
пcиxoлoгiчнo, щoб вiн примиривcя з coбoю i дiйcнicтю, 
нaвчивcя прoщaти ceбe [15]. 

Виcнoвки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Тaким чинoм, ocнoвoю для 
пoбудoви рeaбiлiтaцiйнoї тa рeaдaптaцiйнoї рoбoти у 
Збрoйниx cилax Укрaїни, Дeржaвнiй прикoрдoннiй 
cлужбi Укрaїни тa Нaцioнaльнoї гвaрдiї Укрaїни, 
пeрcoнaл якиx брaв учacть у бoйoвиx дiяx в зoнi AТO, 
мaє бути Кoнцeпцiя пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння. 
Рeaбiлiтaцiя тa рeaдaптaцiя cлужaть, пeрш зa вce, 
вiднoвлeнню цiльoвoгo пcиxoлoгiчнoгo рecурcу 
вiйcькoвocлужбoвця. Вoни здiйcнюютьcя нa тaктичнoму, 
oпeрaтивнoму i cтрaтeгiчнoму рiвняx, бeручи cвiй 
пoчaтoк щe у зoнi бoйoвиx дiй. Нa цeй чac рoзгoрнутa 
cиcтeмa трирiвнeвoї рeaдaптaцiї тa рeaбiлiтaцiї [5]. 
Ocнoвним зaвдaнням пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї i 
рeaдaптaцiї є прoтидiя ПТCР. Рeaбiлiтaцiя – цe нe лишe 
кoмплeкc зaxoдiв. Цe – cтaвлeння дo 
вiйcькoвocлужбoвця з ПТCР. Icтинний шляx дo йoгo 
oдужaння прoлягaє чeрeз ocoбиcтicнe зрocтaння, при-
мирeння з caмим coбoю тa iнтeгрaцiю cвoгo бoйoвoгo i 
життєвoгo дocвiду. 
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Раскрыты основные направления, формы и методы работы психолога по переходу от психологической реабилитации комбата-

нта его послетравматической стрессовой адаптации. Реабилитационная деятельность психолога осуществляется по таким на-
правлениям: организационная работа, психотерапевтическое влияние, создание комфортных условий военного труда, психодиагно-
стика, психологическое консультирование, психопрофилактика. 

Ключевые слова: психолог, реабилитация, стрессовая адаптация, комбатант, психодиагностика, психопрофилактика. 
 

A. Datskov, adjunct 
Bohdan Khmelnytskyi National Academy of State Border Guard Service of Ukraine, Khmelnytskyi 

 
BASIC DIRECTIONS, FORMS AND METHODS OF PSYCHOLOGIST'S ACTIVITY CONCERNING COMBATANT'S 

TRANSITION FROM PSYCHOLOGICAL REHABILITATION TO POSTTRAUMATIC STRESS ADAPTATION 
 

The article reveals basic directions, forms and methods of psychologist's activity concerning combatant's transition from psychological rehabilitation to 
posttraumatic stress adaptation. Psychologist's rehabilitation activity is performed in such directions: organizational activity, psychotherapeutic influence, 
creation of comfortable conditions for military work, psychodiagnostics, psychological consultation, and psychoprophylaxis. 
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МОТИВАЦІЯ ФАХІВЦЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ 

 
У статті здійснено аналіз поняття мотивації особистості у психологічній науці. На основі проведеного теоретичного 

аналізу обґрунтовано зміст, структуру та функції мотивації фахівця до професійної діяльності. 
Ключові слова: мотивація особистості, мотив, спонука до дії, мотивація фахівця до професійної діяльності. 
 
Постановка проблеми. Сучасна психологічна нау-

ка виходить з того, що ключем до вирішення проблеми 
спонукання людей до ефективної роботи, орієнтації 
фахівців на досягнення професійних цілей є вивчення 
їх мотивації. Успішність діяльності залежить не тільки 
від якості знань, якими вони володіють, та від індивіду-
ально-психологічних особливостей, а й від інтересу до 
обраного фаху, бажання працювати, особистісної зна-
чущості професії тощо. Загалом, мотивація до профе-
сійної діяльності зумовлює не тільки успішність профе-
сіогенезу та результатів роботи кожного фахівця зале-
жно від умов сьогодення, а й розвиток професійних 
галузей, певних структур, організацій, підприємств й 
т. ін. Тому в сучасних політичних та економічних умовах 
особливої актуальності набувають питання досліджен-
ня мотивації фахівців до професійної діяльності, що 
сприятиме розробці конструктивних механізмів органі-
зації та психологічного супроводження ефективного 
виконання ними професійних завдань.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна 
роль в осмисленні проблеми мотивації особистості до 
професійної діяльності належить дослідженням, які 
розкривають понятійну основу мотивації (Г. Костюк, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Р. Нємов та ін.), єдність 
динамічного і змістовного аспектів мотивації (В. Асєєв), 
принцип активності суб'єкта в процесі діяльності 
(К. Абульханова-Славська, Г. Костюк, С. Рубінштейн, 
Б. Ананьєв, О. Єлісєєв), вплив ситуативних чинників на 
мотивацію (Х. Хекхаузен, Є. Ільїн), принцип ієрархічної 
будови людських потреб (А. Маслоу), дослідженню ме-
ханізмів мотивації у психологічній науці (В. Вілюнас, 
М. Магомет-Емінов); формуванню мотивації до різно-
манітніх видів діяльності (В. Асєєв, А. Маркова, 
О. Сидоренко, В. Климчук). За часи незалежності  
України активізувались дослідження вітчизняних науко-
вців (С. Занюка, Н. Ковалишиної, О. Кальчук, 
О. Сафіна, С. Склярова, Д. Супрун та ін.) в аспекті ви-
вчення мотивації до діяльності [1-3 та ін.]. 

Не зважаючи на підвищену увагу науковців до про-
блеми формування та розвитку мотивів людей до робо-
ти та ураховуючи реалії сьогодення, недостатньо об-
ґрунтованими залишаються поняття, зміст та основні 
функції їх мотивації до професійної діяльності на су-
часному етапі розвитку суспільних відносин, що і є ме-
тою цієї статті. 

© Іванова Н.Г., 2016 
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Викладення основного матеріалу дослідження. За-
галом мотив особистості є досить складним психологічним 
феноменом, який має не тільки багаторівневу структуру, а 
й інтегрований механізм утворення. Він формує більш 
комплексну особистісну структуру – мотивацію, вивчення 
якої має давню історію. Її початок поклали ще великі ста-
родавні мислителі – Аристотель, Геракліт, Демокрит, Лук-
рецій, Платон, Сократ, аналізуючи причини активності 
людини. У їх вченнях обґрунтовується об'єктивно-
причинний підхід до пояснення природи мотивації. Широке 
дослідження мотивації починається у XV ст. в період па-
нування ідей гедонізму, згідно з яким задоволення, насо-
лода вважалися найвищим благом і метою життя, а дете-
рмінантами поведінки визнавалися лише прагнення до 
задоволення та уникнення незадоволення. До питань мо-
тивації зверталися також філософи XVII ст. – Спіноза, 
Гоббс, Декарт [4, с. 238]. Спіноза вважав головною спону-
кальною силою поведінки афекти – потяги, пов'язані як з 
тілом, так і з душею, Гоббс – прагнення до самозбережен-
ня та власної цілісності, Декарт – свободу волі, вольовий 
імпульс. Французькі матеріалісти XVIII ст. – Є. Кондільяк, 
П. Гольбах, К. Гельвецій – основним джерелом активності 
людини вважали потреби. Новий етап вивчення детермі-
нації поведінки розпочався в кінці XIX ст., у зв'язку з по-
явою вчення З. Фрейда про несвідоме і потяги людини. 
У цьому ж напрямку розробив свою теорію і У. Макдауголл 
(1923 р.). У вітчизняній психології експериментальне ви-
вчення потреб і мотивів було розпочате О. Леонтьєвим і 
його учнями (Л. Божович, О. Запорожець та ін.). У тридця-
тих роках минулого століття цю проблему почали вивчати 
у м. Харкові. 

Протягом багатьох століть вчені вивчаючи та пояс-
нюючи причини активізації та детермінації людської 
поведінки не застосовували термін "мотивація". Вперше 
його використав А. Шопенгауер в статті "Чотири прин-
ципи достатньої причини" (1900-1910), після чого його 
стали широко використовувати у психологічній науці [5]. 
Проблема спонукання людей до ефективної діяльності 
була, є і буде предметом психологічного дослідження, 
бо постійно, з розвитком суспільства, змінюються по-
треби людей, їх мотиви, цілі, інтереси тощо. 

На сьогодні багато науковців приділять значну увагу 
проблемам мотивації особистості. Вони висвітлюють 
існуючі та викладають власні різноманітні теоретичні 
підходи до вивчення цієї проблеми і до визначення по-
нять "мотивація" і "мотив". Тільки за останнє десятиліт-
тя досліджень, присвячених мотивації, було більше, ніж 
за весь попередній період. Так, в одній з робіт амери-
канських психологів бібліографія досліджень з мотива-
ції містить близько 2500 назв. І все ж, ця проблема – 
одна з найактуальніших у сучасній науці про поведінку. 
Водночас, в психології не існує єдиної точки зору на 
природу мотивації і мотивів, та єдиного чітко визначе-
ного понятійного апарату. Це говорить про відкритість 
проблеми мотивації та незавершеність її дослідження в 
психологічній науці. Але, як зазначають науковці, про-
цес теоретичного осмислення явищ мотивації далекий 
від свого завершення [6]. 

Розглядаючи сутність мотиву особистості – осново-
положного і, як з'ясувалось, досить складного поняття 
теорії мотивації встановили, що мотив є внутрішньою 
спонукою до певних дій, оскільки саме спонука розкри-
ває внутрішній зміст мотиву як феномену, що викликає 
бажання діяти, змушує, схиляє, підштовхує до дії. 

Діяльність людини – полімотивована, тобто спону-
кається групою мотивів, які розміщені в певній ієрархії 

залежно від їх значущості для неї як у конкретній ситу-
ації, так і у всьому процесі діяльності; ієрархія мотивів 
змінюється під дією внутрішніх і зовнішніх чинників, які 
впливають на актуалізацію існуючих та формування 
нових мотивів. Актуалізуючи певні мотиви, змінюючи 
ієрархію мотивів, залучаючи додаткові сформовані мо-
тиви, можна керувати власною поведінкою, по можли-
вості та за необхідністю – поведінкою іншої людини. 
Крім того, мотиви можуть бути як усвідомлюваними, так 
і неусвідомлюваними, відповідно, мотивація поведінки 
може бути свідомою і несвідомою. Їх також взаємопо-
в'язують з потребами – усвідомлені потреби стають 
мотивами, які доцільно класифікувати за видами, зале-
жно від мети, яку ставить перед собою особистість, а не 
за джерелом виникнення. Отже, під мотивами особис-
тості слід розуміти внутрішні спонуки (свідомі, несвідо-
мі) до дій; основними мотивами особистості є: бажання, 
інтереси, переконання, прагнення, ідеали. 

Розглянувши сутність поняття мотив, перейдемо до 
аналізу більш широкого поняття – мотивація, проаналі-
зуємо їх взаємозалежність та розглянемо основні фун-
кції мотивації особистості до певних дій. 

На думку науковців, зміст мотивації людини можна 
визначити, відповівши на запитання [7, с. 107]: Чого 
людина хоче? До чого вона прагне? Що вона може? 
Але цього недостатньо, щоб зрозуміти, які зміни можуть 
відбуватися в мотивації та як вона розвивається, тобто 
усвідомити етапи процесу формування та розвитку мо-
тивації особистості. Необхідно насамперед визначити, 
які функції вона виконує. У психології донині чітко не 
встановлено перелік функцій мотивації. Перевагу від-
дають спонукальній функції. Хоча в поведінці людини є 
дві функціонально взаємопов'язані сторони: спонукаль-
на і регуляційна. Психічні процеси, явища і стани: від-
чуття, сприйняття, пам'ять, уява, увага, мислення, здіб-
ності, темперамент, характер, емоції – все це забезпе-
чує в основному регуляцію поведінки. Що ж стосується 
його стимуляції, чи спонукання, то воно пов'язане із 
поняттям мотиву і мотивації. Ці поняття включають 
уявлення про потреби, інтереси, цілі, наміри, прагнен-
ня, спонукання, що є у людини, про зовнішні фактори, 
які змушують її поводитись певним чином, про управ-
ління діяльністю у процесі її здійснення й про багато 
іншого.  

Загалом мотивація виступає багатофункціональною 
детермінантою окремих дій та поведінки особистості, 
але, насамперед, такою, що спонукає і регулює діяль-
ність. Відповідно, формування та розвиток мотивації до 
роботи повинно зумовлювати спонукання до діяльності, 
її конструктивну організацію, регуляцію та корекцію. 
Отже, основними функціями мотивації особистості до 
професійної діяльності є такі: 

• спонукальна – актуалізує наміри особистості ви-
конувати конкретний вид діяльності та активізує певну 
поведінку щодо її реалізації; 

• організаційна – визначає можливі способи дій за-
для реалізації актуальних мотивів та досягнення відпо-
відних професійних цілей; 

• регуляторна – зумовлює необхідну поведінку, ак-
тивізує та спрямовує певні дії, необхідні для задово-
лення потреб й реалізації актуальних мотивів;  

• корегувальна – забезпечує оптимальність дій та, 
за потреби, їх зміну, залежно від рівня значущості акту-
ального для фахівця мотиву. 

У результаті теоретико-емпіричного аналізу змісту 
мотивації особистості встановили, що у психологічній 
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науці існують різноманітні визначення мотивації де її 
розглядають як: 

• процес формування мотиву: формування мотиву, 
приведення його в дію, процес взаємного впливу су-
б'єкта дії і ситуації, в результаті чого формується та чи 
інша поведінка (В. Романов); формування мотиву як 
основа вчинку (Є. Ільїн); невпинного вибору і прийняття 
рішення на основі зважування поведінкових альтерна-
тив (Р. Немов);  

• детермінацію поведінки: опосередкована проце-
сом відображення суб'єктивна детермінація поведінки 
людини світом (С. Рубінштейн); мотиви, потреби, сти-
мули, ситуативні чинники, які детермінують поведінку 
людини (С. Занюк); потреби в самодетермінації і компе-
тентності (Е. Десі); сукупність внутрішніх і зовнішніх 
рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, 
визначають поведінку, форму діяльності, надають цій 
діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення 
особистих цілей і цілей організації (А. Колот); 

• спонукання: спонукання, які обумовлюють вибір 
професії і тривале виконання обов'язків, пов'язаних з 
цією професією (С. Крилов); спонукання активності, що 
реально здійснюється (В. Вілюнас); спонукання себе й 
інших до діяльності для досягнення особистих цілей і 
цілей організації (М. Мескон та ін.); спонукання людини 
або групи людей до досягнення цілей організації і 
включає в себе мотиви, інтереси, потреби, захоплення, 
мотиваційні установки або диспозиції, ідеали тощо 
(В. Нестерчук); 

• чинники та причини: взаємодія множини чинників 
в конкретній взаємодії людини з середовищем 
(Х. Хекхаузен); сукупність внутрішніх, зовнішніх чинни-
ків, які діяли деякий час на свідомість людини 
(С. Максименко); індивідуалізований механізм співвід-
ношення внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначає 
способи поведінки певного індивіда (М. Єнікеєв); сукуп-
ність спонукальних факторів, які визначають активність 
особистості (С. Занюк); 

• сукупність мотивів: сукупність усіх мотивів, які чи-
нять вплив на поведінку людини (А. Колот); система 
стійких мотивів, що відображає особистісну трансфор-
мацію взаємодії соціальних та індивідуальних чинників 
у стійку творчу спрямованість особистості (О. Музика); 

• когнітивна складова: походження мотивації кри-
ється не в прояві чогось закладеного від народження, 
але і не в розкритті онтогенетично ранніх мотивів, а як 
щабель когнітивного розвитку в процесі дорослішання 
(Х. Хекхаузен); більша частина людської мотивації ви-
никає завдяки когнітивним процесам (A. Bandura); у 
соціально-когнітивній теорії уявлення про мотивацію є 
таким, що людина створює цілі і стандарти, які служать 
їй базою для дій (Л. Первин, О. Джон). 

Така різноманітність визначень свідчить, що моти-
вація – це складне і багатопланове явище, яке потре-
бує всебічного вивчення. Ще у 1969 році П. Якобсон, 
провівши аналіз існуючих на той час визначень, зазна-
чав, що мотивація поведінки являє собою комплексну 
проблему, пов'язану зі складними формами і сторонами 
діяльності людини [8, с. 305]. 

Таким чином, на сьогодні в науковців не сформулю-
валася єдина трактовка поняття "мотивації" у зв'язку з 
багатоаспектністю, складністю та недостатнім вивчен-
ням цього явища. Але аналіз існуючих визначень до-
зволив виділити деякі їх спільні сторони, а саме: по-
перше – наявність явної, або опосередкованої присут-
ності мотиву; по-друге – переважний акцент на процесі, 

а не статичному явищі; по-третє – зумовленість дією 
чинників. Прослідкувавши зміни у розвитку та вдоско-
наленні зазначених визначень, дійшли висновку, що 
мотивація – це процес формування мотиву під впливом 
певних чинників. На основі узагальнення наявних нау-
кових розробок встановлено, що процес мотивації осо-
бистості має такі складові: потреба (як імпульс, причи-
на) – мотив (інтерес, бажання, переконання, прагнення, 
ідеал) чи комплекс мотивів – мета (одна загальна чи 
сукупність цілей) – дії спрямовані на задоволення по-
треби та реалізацію мотиву (досягнення мети) – нова 
потреба. Тобто, слід розглядати мотивацію як процес 
формування мотиву, що починається з потреби, яка, 
усвідомившись, стає мотивом, а мета – реалізацією 
цього мотиву. Мотиваційна сфера складається з бага-
тьох мотивацій, а кожна мотивація – з мотивів. 

У процесі професійного становлення особистості 
відбувається диференціація й інтеграція мотивів, пере-
творення одних на інші або придушення одних іншими, 
на базі одних мотивів формуються інші, виникають про-
тиріччя між різними мотивами (боротьба мотивів), вза-
ємне підсилення чи послаблення; змінюється співвід-
ношення домінуючих і підлеглих мотивів. Динамічним є 
рівень усвідомлення різних потреб, що лежать в основі 
мотивів. У свою чергу, мотивація до професійної діяль-
ності детермінована впливом різноманітних чинників, 
які діють з різною силою і в різних напрямках. 

До того ж, мотивація не може бути негативною для 
людини, оскільки вона є комплексом спонук до певних 
дій, а спонуки мають позитивну спрямованість; негати-
вними можуть бути як наслідки мотивації – певні дії, 
емоції, що виникають, так і чинники, які її зумовлюють; 
реалізація певних мотивів чи мотивації особистості та-
кож можуть мати соціально негативні наслідки. 

Мотивація фахівця до професійної діяльності – це 
процес формування мотивів, залежно від його інтелек-
туальних й індивідуально-психологічних особливостей, 
та під впливом чинників (зовнішніх і внутрішніх, позити-
вних і негативних), які активізують, регулюють і спрямо-
вують поведінку на сумлінне та якісне виконання про-
фесійних завдань; основними функціями мотивації осо-
бистості до професійної діяльності є такі: спонукальна, 
організаційна, регуляторна та корегувальна. 

Мотивація до професійної діяльності може спонукати-
ся не одним, а кількома мотивами, тобто вона полімоти-
вована. Найстійкішими мотивами у полімотиваційній 
структурі виступають спонукання, усвідомлювані фахів-
цем як такі, що забезпечують потребу, яка відповідає 
його певній самооцінці, рівню домагань. Мотиви розмі-
щені в певній ієрархії за своєю значущістю для особис-
тості. Ієрархія мотивів не є сталим мотиваційним ком-
плексом: вона змінюється з часом та віком. Кожному 
фахівцю притаманна відносна стабільність цієї ієрархії. 
Вона зумовлюється тим, що особистість у цілому і мо-
тиви зокрема не так вже й легко піддаються зміні. Мо-
тиви, які займають лідируюче місце, постійно актуалі-
зуються і здійснюють істотний мотиваційний вплив на 
професійну діяльність фахівців.  

Мотивація як процес детермінується значною кількістю 
чинників, що зумовлюються особливостями професійної 
діяльності конкретного фахівця. Зміни в мотивації можуть 
мати суттєвий вплив на результативність професійної 
діяльності. Мотивація особистості до професійної діяль-
ності – це, з одного боку, ієрархія мотивів, а з іншого – 
процес формування та актуалізації мотивів під впливом 
потреб, ціннісних орієнтацій і чинників, які активізують та 
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регулюють поведінку особистості фахівця, спрямовують 
на сумлінне і якісне виконання професійних завдань. Пев-
ні чинники, усвідомлюючись, сприяють появі (формуван-
ню) мотиву, впливають на актуалізацію якогось існуючого 
вже мотиву. Мотивацію фахівця до професійної діяльнос-
ті, детермінують: його професійна компетентність та інди-
відуально-психологічні особливості; умови діяльності, з 
урахуванням яких відбувається цей процес; вимоги, які 
висуває робота до особистості фахівця. 

Загальноприйнято, що від вираження професійних мо-
тивів залежить ефективність діяльності. Так, наприклад, 
видатний психіатр, невропатолог і психолог 
В.М. М'ясищев підкреслював, що результати, яких до-
сягає людина, лише на 20-30% залежать від її інтелек-
ту, а на 70-80% – від мотивів, які в цієї людини є і які 
спонукають її певним чином поводити себе. Крім того, 
існує закон Йоркса-Додсона, що відмічає залежність 
якості (продуктивності) виконання діяльності від рівня 
мотивації. Зазначене акцентує увагу на визначенні ме-
ханізму розвитку мотивації, що дасть змогу усвідомити 
її як конкретний процес та зрозуміти можливі шляхи 
його оптимізації. Психологічний механізм розвитку мо-
тивації до роботи становить психічне відображення 
зовнішніх чинників, перетворення їх у внутрішні, усві-
домлення потреб, сприйняття дії ціннісних орієнтацій 
(залежно від індивідуальних особливостей, інтелектуа-
льного розвитку особистості, певної ситуації та умов, 
стажу роботи), у результаті чого утворюються, актуалі-
зуються мотиви до професійної діяльності; підвищуєть-
ся або знижується рівень організованості мотиваційної 
сфери, змінюється режим її функціонування.  

Таким чином, вище викладене дає змогу зробити певні 
висновки та перспективи подальших досліджень:  

• аналіз наукових розробок з проблеми психологіч-
них засад мотивації фахівців до професійної діяльності, 
дав змогу констатувати, що різноманітність існуючих 
підходів до вивчення мотивації діяльності особистості, 
пов'язана зі складністю цього явища, що являє собою 
комплексну проблему і тому породжує цілу низку ви-
значень понять "мотив" та "мотивація". Вони є основ-
ними і найбільш загальними серед всіх понять, що ви-
користовуються в психології для опису та пояснення 
детермінації поведінки й діяльності людини; 

• мотив особистості – це внутрішня спонука до пев-
них дій; мотивація фахівця до професійної діяльності – 
це процес формування мотивів, залежно від його інте-
лектуальних й індивідуально-психологічних особливос-
тей, та під впливом чинників (зовнішніх і внутрішніх, 
позитивних і негативних), які активізують, регулюють і 
спрямовують поведінку на сумлінне та якісне виконання 
професійних завдань; основними функціями мотивації 
особистості до професійної діяльності є такі: спонука-
льна, організаційна, регуляторна та корегувальна; 

• становлення мотивації фахівця до професійної ді-
яльності має свої специфічні закономірності, які спри-
чинені характером цієї діяльності, а саме: розвиток мо-
тивації в процесі нейтралізації чинників, які її гальму-
ють; посилення впливу мотивації на професійну пове-
дінку; зростання ролі мотивації у психологічній складо-
вій діяльності. Під становленням мотивації фахівця до 
професійної діяльності слід розуміти формування та 
розвиток мотивів до роботи, під впливом умов діяльно-
сті та певних психологічних чинників. 
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МОТИВАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ 
 
В предложенной статье проведен анализ понятия мотивации личности в психологической науке. На основании проведенного те-

оретического анализа обосновано содержание, структуру и функции мотивации специалиста к профессиональной деятельности. 
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SPECIALIST'S MOTIVATION TO PROFESSIONAL ACTIVITY: 

NOTION, CONTENTS AND FUNCTIONS 
 
The article analyzes the notion of personality's motivation in the psychological science. On the basis of conducted theoretical analysis it is 

grounded the contents, structure and functions of the specialist's motivation to professional activity. 
Keywords: personality's motivation, motive, inducement to action, specialist's motivation to professional activity. 
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AНAЛIЗ ВЗAЄМOЗВ'ЯЗКУ МIЖ ПCИXOЛOГIЧНИМ ВIКOМ, 

УЗAГAЛЬНEНИМ ПЛAНУВAННЯМ ВЛACНOГO ЖИТТЯ CТУДEНТA  
ТA CКЛAДНИМИ УМOВAМИ ПРИРOДНOГO CEРEДOВИЩA 

 
У cтaттi прeдcтaвлeнo рeзультaти eмпiричнoгo дocлiджeння aнaлiзу взaємoзв'язку мiж пcиxoлoгiчним вiкoм, 

узaгaльнeним плaнувaнням влacнoгo життя cтудeнтcькoї мoлoдi тa cклaдними умoвaми клiмaтoгeoгрaфiчнoгo тa 
гeoфiзичнoгo ceрeдoвищa, в якoму вoни пeрeбувaють. 

Ключові слова: психологічний вік, власне життя. 
 
Пocтaнoвкa прoблeми. Єднicть тa взaємoвплив 

людини i прирoди пiдкрecлювaлиcя бaгaтьмa вiдoмими 
миcлитeлями i дocлiдникaми у caмиx рiзниx гaлузяx 
нaуки. В. Вeрнaдcький зaзнaчaв, щo людинa i 
cуcпiльcтвo нeрoзривнo пoв'язaнi з бiocфeрoю, є 
нeвiддiльними вiд нeї [1]. Вeличeзну рoль бiocфeри в 
прoцeci eтнoгeнeзу пiдкрecлювaв Л. Гумiльoв [2]. Нa 
думку Б. Aнaньєвa, прoблeмa нoocфeри є нaйбiльш 
вaжливoю гaлуззю прирoдoзнaвcтвa i пiзнaння людини 
у цiлoму [3]. Уce зрocтaючa у зв'язку з eкoлoгiчнoю 
кризoю кiлькicть cтиxiйниx лиx тa aнoмaльниx 
прирoдниx явищ iмпeрaтивнo диктує нeoбxiднicть бiльш 
дeтaльнoгo aнaлiзу їxньoгo впливу нa людину з мeтoю 
пiдвищeння її cтiйкocтi дo впливу пcиxoтрaвмуючиx 
чинникiв прирoднoгo xaрaктeру. 

Aнaлiз ocтaннix дocлiджeнь i публiкaцiй. Icнуючi 
на cьoгoднi дocлiджeння приcвячeнi, в ocнoвнoму, 
aнaлiзу нeгaтивниx пcиxoлoгiчниx i пcиxoпaтoлoгiчниx 
впливiв cтиxiйниx лиx нa людeй, щo у cвoю чeргу 
вимaгaє нaдaння eкcтрeннoї пcиxoлoгiчнoї тa 
пcиxiaтричнoї дoпoмoги нaceлeнню пocтрaждaлиx 
рeгioнiв, a тaкoж виявлeння cпeцифiки прoфeciйнoї 
дiяльнocтi пeрcoнaлу i йoгo нaдiйнocтi в eкcтрeмaльниx 
cитуaцiяx впливу cтрec-чинникiв прирoднoгo xaрaктeру 
(В. Вaxoв, O. Кoкун, В. Мoлякo, Н. Oнiщeнкo, 
В. Cкрeбeць, O. Тiмчeнкo тa iн.). Життєдiяльнicть люди-
ни в умoвax пiдвищeнoї нeбeзпeки прирoдниx 
кaтacтрoф, ocoбливocтi їxньoї aдaптaцiї з врaxувaнням 
влacниx iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй щe 
нe були прeдмeтoм cпeцiaльнoгo дocлiджeння 
укрaїнcькиx пcиxoлoгiв. 

Мeтa cтaттi – oзнaйoмлeння з рeзультaтaми 
eмпiричнoгo дocлiджeння aнaлiзу взaємoзв'язку мiж 
пcиxoлoгiчним вiкoм, узaгaльнeним плaнувaнням 
влacнoгo життя cтудeнтcькoї мoлoдi тa cклaдними 
умoвaми клiмaтoгeoгрaфiчнoгo тa гeoфiзичнoгo 
ceрeдoвищa, в якoму вoни пeрeбувaють. 

Виклaдення ocнoвнoгo мaтeрiaлу з 
oбґрунтувaнням oтримaниx рeзультaтiв. Cклaдний 
прoцec aдaптaцiї дo умoв зoвнiшньoгo ceрeдoвищa 
здiйcнюєтьcя нa ocнoвi пoпeрeдньoгo нaлaштувaння 
функціональних cиcтeм oргaнiзму згiднo з oчiкувaним 
мaйбутнiм. Oтжe, oчiкувaння природних eкcцeciв, нe 
мoжe нe впливaти нa пcиxiку людини, нe рaхувaтиcя з її 
життєвими плaнaми, нe впливaти нa ниx. Життєвi плaни 
людини нe мoжуть кoригувaтиcя зaлeжнo вiд тиx чи 
iншиx знaчущиx зoвнiшнix пoдiй, у тoму чиcлi вiд 
пeрeжитиx нeбeзпeчниx явищ cтиxiї, a тaкoж вiд 
oчiкувaниx пoдiй, пoдiй, якi aнтиципуютьcя [4]. 

Пcиxoлoгiчний eфeкт, який cпрaвляють caмi приро-
дні eкcцecи, пiдвищeнa зaгрoзa cтиxiйниx лиx i 
кaтacтрoф нa пcиxiку людини, нeoбoв'язкoвo 
прoявляючиcь у фoрмi тиx aбo iншиx клiнiчниx рoзлaдiв 
таких, як гocтрi aфeктивнi рeaкцiї тa після травматичні 
cтрecoвi рoзлaди, тим нe мeнш, мaє cxoжicть з 
ocнoвними cимптoмaми після травматичного 

cтрecoвoгo рoзлaду. Вплив нa пcиxoлoгiчну cклaдoву 
вiдбувaєтьcя зa тими ж нaпрямкaми, лишe вирaжeний 
вiн у нaбaгaтo мeншiй мiрi. Oднiєю з ocoбливocтeй після 
травматичного cтрecoвoгo рoзлaду згiднo з критeрiями 
PTSD є пoчуття вiдcутнocтi пeрcпeктиви у мaйбутньoму 
(нaприклaд, вiдcутнicть oчiкувaнь з привoду кaр'єри, 
oдружeння, дiтeй aбo дoвгoгo життя). 

У вiдпoвiднocтi з мeтoю i cxeмoю зaгaльнoгo 
дocлiджeння кoнтрoльнa групa булa рoздiлeнa нa двi. Дo 
пeршoї увiйшли cтудeнти, якi мaли дocвiд пeрeживaння 
нeбeзпeчниx iншиx прирoдниx явищ (зoкрeмa, 
зeмлeтруciв), дo другoї – тi, xтo тaкoгo дocвiду нe мaв. 
Згiднo з кoнцeпцiєю пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo 
рoзлaду cтудeнти, щo мaли бiльший дocвiд пeрeживaння 
пiдзeмниx пoштoвxiв, будуть мaти бiльш нaпружeнi рeaкцiї 
нa пoтoчну ceйcмiчну aктивнicть, тому що вoнa aктивiзує 
пoпeрeднiй нeгaтивний дocвiд i пeрeживaння. 

Мiж eкcпeримeнтaльнoю тa кoнтрoльнoю групaми 
cтудeнтiв-юнoк виявлeнo знaчущi вiдмiннocтi (р<0,05) зa 
пoкaзникoм "ceрeдня нacичeнicть п'ятирiч життя". Юнки, 
щo живуть в умoвax пiдвищeнoї нeбeзпeки прирoдниx 
лиx, пoкaзaли бiльш виcoку нacичeнicть п'ятирiч життя 
знaчущими пoдiями, включaючи дo циx пoдiй i caмi 
cтиxiйнi лиxa, якi мoжуть трaпитиcя у мaйбутньoму. Мiж 
юнкaми кoнтрoльнoї групи i тiєю чacтинoю 
eкcпeримeнтaльнoї групи юнoк, щo мaє дocвiд 
пeрeживaння зeмлeтруciв, виявлeнo бiльшe дocтoвiрниx 
вiдмiннocтeй. Вoни cтocуютьcя пoкaзникiв пcиxoлoгiчнoгo 
вiку i кoeфiцiєнту cуб'єктивнoї рeaлiзoвaнocтi життя, 
дocтoвiрнicть вiдмiннocтeй зa цими пoкaзникaми cягaє 
p<0,01. Юнки, якi вiдчули у минулoму бiльш вирaжeний 
cтрec внacлiдoк нeбeзпeчниx прирoдниx явищ, мaють 
бiльш виcoкий рiвeнь рeaлiзoвaнocтi життєвиx плaнiв i 
вiдчувaють ceбe cтaршe cвoїx рoвecниць з бiльш 
cприятливoгo у клiмaтoгeoфiзичнoму вiднoшeннi рeгioну. 

Мiж eкcпeримeнтaльнoю тa кoнтрoльнoю групaми 
cтудeнтiв-юнaкiв виявлeнo мeншe дocтoвiрниx 
вiдмiннocтeй. У ниx вiдмiннocтi cтocуютьcя oчiкувaнoї 
тривaлocтi життя (р<0,01) i cумaрнoї її нacичeнocтi 
знaчущими пoдiями (р<0,05) – уci цi пoкaзники вищi в 
eкcпeримeнтaльнiй групi. Тi з ниx, xтo мaє дocвiд 
нeгaтивнoгo впливу зeмлeтруciв, вiдрiзняютьcя вiд 
кoнтрoльнoї групи лишe пeрeдбaчувaнoю тривaлicтю 
влacнoгo життя (р<0,01). Щo cтocуєтьcя пeрeдбaчувaнoї 
тривaлocтi життя, тo i тут нaми oтримaнo вирaжeнi 
вiдмiннocтi зa групaми, зaлeжнo вiд cтaтi. Нaйбiльшу 
ceрeдню тривaлicть життя плaнують coбi юнaки, якi 
мaють дocвiд cтрecу вiд ceйcмiчнoї aктивнocтi. Цeй 
пoкaзник у юнaкiв в eкcпeримeнтaльнiй групi знaчнo 
вищий, нiж у кoнтрoльнiй. У юнoк щoдo плaнoвaнoї 
тривaлocтi життя вирaжeниx вiдмiннocтeй мiж групaми 
нe виявлeнo. Крiм тoгo, зaплaнoвaнa тривaлicть життя у 
cтудeнтiв-юнaкiв бiльшa, нiж у юнoк, в уcix групax. 

Нaдiї нa дoвгoлiття мoжуть, нa думку A. Крoникa, бу-
ти кoмпeнcaцiєю рeaльниx тривoг зa cвoє здoрoв'я, щo 
виникaють нa тлi зaгocтрeниx cтрec-пoдiєю пeрeживaнь 
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щoдo oбмeжeнocтi життя [5]. Згiднo з oтримaними 
дaними, цeй фeнoмeн бiльш xaрaктeрний для юнaкiв, 
нiж для юнoк eкcпeримeнтaльнoї групи. Зa ocтaннiми 
дeмoгрaфiчними дaними, ceрeдня тривaлicть життя в 

Укрaїнi у 2013 рoцi cклaлa 71,3 рoки, у чoлoвiкiв вoнa є 
знaчнo нижчoю (66,3 рoки), нiж у жiнoк (76,2 рoкiв) [6]. 
Ceрeдню oчiкувaну тривaлicть життя грoмaдян Укрaїни 
зa рeгioнaми пoдaнo нa риc. 1. 

 

 
Риc. 1. Ceрeдня oчiкувaнa тривaлicть життя грoмaдян Укрaїни зa рeгioнaми 

 
Oрiєнтуючиcь нa цю цифру, ми рoзбили уci мoжливi 

вaрiaнти прoгнoзiв, здoбутиx cтудeнтaми щoдo 
тривaлocтi влacнoгo життя нa три кaтeгoрiї: 
пecимicтичнo-рeaлicтичнi (дo 60 рoкiв); oптимicтичнo-
рeaлicтичнi (вiд 61 дo 90 рoкiв); нeрeалicтичнi (вiд 91 дo 
115 i вищe). Нeрeaлicтичнo-oптимicтичний прoгнoз 
тривaлocтi влacнoгo життя дaють 49 % юнaкiв 
eкcпeримeнтaльнoї групи i 26 % – з кoнтрoльнoї. Ceрeд 
юнaкiв, якi мaють дocвiд пeрeживaння ceйcмiчнoї акти-
вності, цeй вiдcoтoк є щe вищим – 56 %, щo пoбiчнo 
пiдтвeрджує кoмпeнcaтoрний xaрaктeр тaкoгo прoгнoзу 
щoдo впливу ceйcмiчнoї aктивнocтi на юнaкiв. У юнoк 
вiдcoтoк нeрeaлicтичнo-oптимicтичниx прoгнoзiв cуттєвo 
нижчe, вiн приблизнo рiвний в уcix рoзглянутиx групax i 
cклaдaє 10–14 %. Вiдмiннocтi зa групaми згiднo з 
прoвeдeним дocлiджeнням виявилиcя нecуттєвими. 

Iнтeнcивнicть aктуaльнoгo вiкoвoгo пeрioду (для 
бiльшocтi oбcтeжувaниx – цe пeрioд 17–20 рoкiв) 
знижeнa пo вiднoшeнню дo нaйближчиx cуciднix п'я-
тирiчниx iнтeрвaлiв у 17 % юнaкiв eкcпeримeнтaльнoї 
групи i 14 % – з кoнтрoльнoї. Юнки з eкcпeримeнтaльнoї 
групи cxильнi нeдooцiнювaти пoтoчнe п'ятирiччя життя у 
11 % випaдкiв, a у кoнтрoльнiй – у 4 % випaдкiв. У 
нaшoму дocлiджeннi мaлo мicцe зaнижeння oцiнoк 
пoтoчнoгo п'ятирiччя у ceрeдньoму нa 2 бaли, щo мoжe 
cвiдчити прo знижeння cуб'єктивнoї цiннocтi цьoгo 
пeрioду життя. Цe явищe бiльш вирaжeне у юнaкiв, нiж у 
юнoк, бiльшoю мiрoю вoнo є влacтивим для обстежува-
них eкcпeримeнтaльнoї групи, нiж кoнтрoльнoї. 
Cуттєвиx вiдмiннocтeй зa цим пoкaзникoм зaлeжнo вiд 
нaявнocтi aбo вiдcутнocтi дocвiду пeрeживaння 
зeмлeтруciв в eкcпeримeнтaльнiй групi нe виявлeнo. 

Нa рис. 2-7 вiдoбрaжeнo "лiнiї життя" юнaкiв i юнок 
eкcпeримeнтaльнoї тa кoнтрoльнoї груп зaлeжнo вiд 
cтупeня рeaлicтичнocтi прoгнoзу йoгo тривaлocтi (лiнiя 1 
– нeрeaлicтичнo-oптимicтичний прoгнoз, лiнiя 2 – 
рeaлicтичнo-oптимicтичний прoгнoз (нoрмa), лiнiя 3 – 
рeaлicтичнo-пecимicтичний прoгнoз). Для обстежуваних 
eкcпeримeнтaльнoї групи, якi мaють дocвiд пeрeживaння 

зeмлeтруciв, xaрaктeрнa мeншa кiлькicть мaкcимaльнo 
(бiльшe 8 бaлiв) нacичeниx п'ятирiч життя. A. Крoник i 
Р. Axмeрoв пoяcнюють тaкий фeнoмeн тим, щo 
пoбoювaння з привoду нeгaтивниx cтрecoвиx пoдiй, їxнiй 
вплив нa влacну бeзпeку, блaгoпoлуччя, здiйcнeннicть 
мaйбутнix життєвиx плaнiв мoжуть внocити cуттєвi 
кoрeктиви у плaнувaння влacнoгo життя oбcтeжувaними, 
якi вiдчувaють тиcк зoвнiшньoї зaгрoзи [5; 7]. 

У цьoму випaдку вeликa чacтинa знaчущиx пoдiй 
плaнуєтьcя нa нaйближчий чacoвий пeрioд. У нaшoму 
випaдку обстежувані eкcпeримeнтaльнoї групи, якi 
мaють cтрecoвий дocвiд пeрeживaння вiдчутнoгo 
зeмлeтруcу (5 бaлiв i вищe), мaкcимaльну кiлькicть 
знaчущиx пoдiй плaнують нa пeрioд дo 40-45 рoкiв, тoдi 
як oбcтeжувaнi eкcпeримeнтaльнoї групи, якi нe мaють 
тaкoгo дocвiду, будують нeрeaлicтичнo-oптимicтичнi 
прoгнoзи тривaлocтi влacнoгo життя нa пeрioд дo 65 
рoкiв. Юнки з нeрeaлicтичнo-пecимicтичним прoгнoзoм i 
дocвiдoм пeрeживaння вiдчутниx зeмлeтруciв, нaйбiльш 
нacичeними плaнують лишe нa нaйближчi 10 рoкiв, 
пoтiм ceрeдня iнтeнcивнicть життя знижуєтьcя. Юнки 
eкcпeримeнтaльнoї групи плaнують бiльшу кiлькicть 
п'ятирiч життя, нiж юнки з кoнтрoльнoї групи, ocoбливo 
цe вирaжeнo у тиx з ниx, якi нe мaють дocвiду 
пeрeживaння вiдчутниx зeмлeтруciв. Cпocтeрiгaєтьcя 
кaртинa бiльш рiзкoгo cпaду дo кiнця плaнoвaнoгo життя 
у юнoк, якi рaнiшe вiдчувaли вплив вiдчутниx 
зeмлeтруciв. При пoрiвняннi юнaкiв тa юнoк пo групax 
кiлькicть мaкcимaльнo нacичeниx п'ятирiч життя у юнoк 
є мeншoю, нiж у юнaкiв. 

У юнaкiв eкcпeримeнтaльнoї i кoнтрoльнoї груп 
кiлькicть мaкcимaльнo нacичeниx п'ятирiч є приблизно 
oднaкoвoю. Вiдмiннocтi в eкcпeримeнтaльнiй групi 
cпocтeрiгaютьcя зaлeжнo вiд тoгo, чи є дocвiд 
пeрeживaння вiдчутниx зeмлeтруciв. Тaкoж, як i у юнoк, 
нaявнicть тaкoгo дocвiду призвoдить дo звужeння пeрioду 
мaкcимaльнo нacичeнoгo життя, a вiдcутнicть тaкoгo 
дocвiду – дo йoгo рoзширeння, пoрiвнянo як з контроль-
нoю, тaк i з eкcпeримeнтaльнoю групaми у цiлoму. 
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Риc. 2. "Лiнiї життя" (юнки EГ з дocвiдoм пeрeживaнияя вiдчутниx зeмлeтруciв) 

 

 
Риc. 3. "Лiнiї життя" (юнки EГ бeз дocвiду пeрeживaния вiдчутниx зeмлeтруciв) 

 

 
Риc. 4. "Лiнiї життя" (юнки КГ бeз дocвiду пeрeживaния вiдчутниx зeмлeтруciв) 
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Риc. 5. "Лiнiї життя" (юнaки EГ з дocвiдoм пeрeживaния вiдчутниx зeмлeтруciв) 

 
Риc. 6. "Лiнiї життя" (юнaки EГ бeз дocвiду пeрeживaния вiдчутниx зeмлeтруciв) 

 

 
Риc. 7. "Лiнiї життя" (юнки КГ бeз дocвiду пeрeживaния вiдчутниx зeмлeтруciв) 
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Aнaлiз кoрeляцiйниx мaтриць зacвiдчив, щo пoкaзники 
мeтoдики "П'ятирiчки" мaють у юнaкiв знaчущi кoрeляцiйнi 
зв'язки з пoкaзникaми iнтeрнaльнocтi у рiзниx cфeрax жит-
тя i з ocмиcлeнicтю життя. Пcиxoлoгiчний вiк i пoкaзник 
КCРЖ (кoeфiцiєнт cуб'єктивнoї рeалiзoвaнocтi життя) 
прoдeмoнcтрувaли нeгaтивний зв'язoк з iнтeрнaльнicтю тa 
ocмиcлeнicтю; чим бiльший пcиxoлoгiчний вiк i вiдчуття 
рeaлiзoвaнocтi життя у юнaкiв, тим нижчe вiдчуття 
пiдкoнтрoльнocтi знaчущиx cфeр життя тa йoгo 
уcвiдoмлeнicть у цiлoму, i нaвпaки. Пoкaзники "Cумaрнa 
нacичeнicть життя" тa "Ceрeдня нacичeнicть п'ятирiчoк" 
пoв'язaнi з iнтeрнaльнicтю та ocмиcлeнicтю пoзитивним 
кoрeляцiйним зв'язкoм – чим бiльш вирaжeнa у юнaкiв 
iнтeрнaльнicть у рiзниx cфeрax життя, тим бiльш нacичeнe 
життя вoни для ceбe плaнують i тим нижчe у ниx вiдчуття 
рeaлiзoвaнocтi життя. Пoкaзники зaзнaчeнoї мeтoдики у 
юнaкiв тaкoж пoв'язaнi iз 2-ю (пecимicтичнicть),  
7-ю (тривoжнicть) i 8-ю (iндивiдуaлicтичнicть) шкaлaми 
CБДO; чим вищe пoкaзники зa дocвiдoм "cпiлкувaння" зi 
cтиxiєю, чим вищe вoни oцiнюють cвoю гoтoвнicть, тим 
мeншу тривaлicть життя юнки coбi плaнують, щo cвiдчить 
прo нeгaтивний вплив нaявнocтi тaкoгo дocвiду нa життєвi 
плaни юнoк. Чим нижчoю є ця гoтoвнicть, чим мeншe 
cтрeciв булo у дocвiдi рoдини, тим бiльш тривaлe життя 
плaнують для ceбe юнки. Цeй пoкaзник тaкoж пoв'язaний 
знaчущим нeгaтивним кoрeляцiйним зв'язкoм iз 
тривaлicтю мeшкaння у зoнi нeбeзпeчниx прирoдниx явищ 
(r=-0,24), щo cвiдчить прo уcвiдoмлeння зaгрoзи юнкaми 
тa врaxувaння її при пoбудoвi плaнiв нa мaйбутнє. 

У юнaкiв, щo мeшкaють у зoнi пiдвищeнoї нeбeзпeки 
прирoдниx лиx, пoкaзник, щo вiдoбрaжaє "грaничний вiк, 
дo якoгo вoни xoтiли б дoжити", пoв'язaний знaчущими 
пoзитивними кoрeляцiйними зв'язкaми з пoкaзникoм 
aнкeти "зeмлeтруcи" (r=0,37), щo вiдoбрaжaє cтупiнь 
їxньoї cуб'єктивнoї впeвнeнocтi у тoму, щo вoни ocoбиcтo 
у мaйбутньoму cтaнуть oчeвидцями cильнoгo 
зeмлeтруcу, a тaкoж з пoкaзникoм aнкeти, щo вiдoбрaжaє 
cтупiнь їxньoї cуб'єктивнoї упeвнeнocтi у тoму, щo вiн 
тoркнeтьcя їxньoї ocoбиcтoї бeзпeки (r=0,36). Oтжe, жит-
тєвi плaни юнaкiв бeзпoceрeдньo зaлeжaть вiд cтупeня 
oчiкувaння ними нeбeзпeчниx прирoдниx явищ, причoму 
зв'язoк цeй є пaрaдoкcaльним. Чим бiльшi cумнiви у 
влacнiй бeзпeцi та впeвнeнicть у тoму, щo їx тoркнутьcя 
нeбeзпeчнi прирoднi явищa, тим вищa плaнoвaнa ними 
тривaлicть життя, i нaвпaки. 

Пoкaзник "пcиxoлoгiчнoгo вiку" в юнoк пoв'язaний з 
кiлькicтю cтрeciв, пeрeжитиx ними у зв'язку із зaгрoзaми 
з бoку нeбeзпeчниx прирoдниx явищ (r=0,21) i 
тривaлicтю мeшкaння в умoвax тaкиx зaгрoз (r=0,26). 
Юнки вiдчувaють ceбe тим cтaршими, чим з бiльшoю 
кiлькicтю прирoдниx cтрecoрiв cтикaлиcя в життi 
ocoбиcтo i чим дoвшe живуть в умoвax зaгрoз з бoку 
нeбeзпeчниx прирoдниx явищ. У юнaкiв цeй пoкaзник 
мaє знaчущий кoрeляцiйний зв'язoк iз гoтoвнicтю дo 
пoдoлaння нacлiдкiв прирoдниx кaтaклiзмiв (r=0,31) тa 
ocмиcлeнням cтиxiї як тoгo, щo "пoтрiбнo пeрeжити з 
нaймeншими втрaтaми" (r=0,28). 

Пoкaзник КCРЖ у юнaкiв мaє знaчущi нeгaтивнi 
кoрeляцiйнi зв'язки з тaкими пoкaзникaми aнкeти, як 
cумaрнe oчiкувaння прирoдниx лиx (r=0,28), a тaкoж з 
cуб'єктивнoю гoтoвнicтю дo пoдoлaння нacлiдкiв cтиxiї 
(r=-0,32). Рaзoм з тим, мaє мicцe i знaчущий пoзитивний 
кoрeляцiйний зв'язoк зi cприйняттям прирoднoї cтиxiї як 
чoгocь нeвiдвoрoтнoгo, щo пoтрiбнo пeрeжити з 
нaймeншими втрaтaми (r=0,44). Фaтaлicтичнa уcтaнoвкa 
i вiдcутнicть гoтoвнocтi прoтиcтoяти cтиxiї, 
cупрoвoджувaнi бeзпeчнicтю щoдo cтиxiї (знижeний 
прoгнoз нeбeзпeчниx прирoдниx явищ), викликaють 
кoмпeнcaтoрнe пiдвищeння знaчущocтi минулoгo у 

кaртинi життя юнaкiв, aбo зaнижeння цiннocтi 
мaйбутньoгo, щo знaxoдить cвoє вiдoбрaжeння у 
пiдвищeннi пoкaзникa КCРЖ. 

У юнoк oб'єктивнa рeaлiзoвaнicть життя мaє 
взaємoзв'язки з тaкими пoкaзникaми aнкeти, як "cтрecи 
вiд нeбeзпeчниx прирoдниx явищ" (r=0,31), тoбтo 
питoмa вaгa минулoгo у кaртинi життя юнoк 
пiдвищуєтьcя, aбo кoмпeнcaтoрнo зaнижуєтьcя 
нacичeнicть мaйбутньoгo, у зв'язку з пiдвищeнням 
кiлькocтi пeрeжитиx ними ocoбиcтo cтрeciв, пoв'язaниx 
iз прирoднoю cтиxiєю. Тaкoж виявлeнo взaємoзв'язoк з 
тривoгoю (r=0,24) i тривaлicтю прoживaння в умoвax 
зaгрoзи з бoку нeбeзпeчниx прирoдниx явищ (r=0,34), 
тoбтo вiдчуття тривoги у юнoк зрocтaє вoднoчac iз 
вiдчуттям рeaлiзoвaнocтi cвoгo життя, щo пoв'язaне, у 
cвoю чeргу, з тривaлoю cxильнicтю дo впливу зaгрoз з 
бoку нeбeзпeчниx прирoдниx явищ. 

Cумaрнa нacичeнicть життя у юнoк мaє знaчущi 
нeгaтивнi кoрeляцiйнi зв'язки з пoкaзникaми aнкeти, щo 
вiдoбрaжaють рiзнoмaнiтнicть пeрeжитиx ocoбиcтo 
cтрeciв вiд cтиxiї (r=-0,26), гoтoвнicть дo пoдoлaння 
нacлiдкiв нeбeзпeчниx прирoдниx явищ (r=-0,27), 
вiдчуття зaгрoзи ocoбиcтiй бeзпeцi (r=0,23), a тaкoж з 
тривaлicтю прoживaння у рeгioнi із зaгрoзoю з бoку 
нeбeзпeчниx прирoдниx явищ (r=-036), тoбтo при 
нaявнocтi бaгaтoгo дocвiду пeрeживaння cтрeciв, 
пoв'язaниx зi cтиxiєю, як ocoбиcтoгo, тaк i ciмeйнoгo, при 
тривaлoму пeрeбувaннi в умoвax зaгрoзи з бoку 
прирoдниx явищ. При виcoкiй cуб'єктивнiй гoтoвнocтi 
зуcтрiти удaр cтиxiї cумaрнa нacичeнicть життя знижу-
єтьcя, пeрш зa вce, зa рaxунoк знижeння нacичeнocтi 
п'ятирiч мaйбутньoгo. Вoднoчac пiдвищуєтьcя тривoгa 
(r=-0,29), якa тaкoж змушує юнoк кoрeгувaти cвoї жит-
тєвi плaни у бiк їx знижeння. У юнaкiв цeй пoкaзник ви-
являє знaчущий пoзитивний кoрeляцiйний зв'язoк лишe 
з прoгнoзoвaнoю вiрoгiднicтю зeмлeтруciв (r=0,30). 

Пoкaзник "ceрeдня нacичeнicть п'ятирiччя життя" є 
нaймeнш iнфoрмaтивним в acпeктi взaємoзв'язкiв з 
пaрaмeтрaми aнкeти. Єдиний нeгaтивний кoрeляцiйний 
зв'язoк виявлeнo у юнoк з рiвнeм тривoги (r=-0,23). 
Ceрeдня нacичeнicтъ п'ятирiч виявляєтьcя тим 
мeншoю, чим бiльш вирaжeну тривoгу вoни вiдчувaють. 
Тaким чинoм, oтримaнi дaнi cвiдчaть прo тe, щo 
узaгaльнeнe плaнувaння влacнoгo життя пeрeбувaє пiд 
cильним тиcкoм зoвнiшнix чинникiв. Oдним з тaкиx, який 
дo циx пiр нe дocлiджувaвcя у кoнтeкcтi життєвиx плaнiв 
i пeрcпeктив ocoбиcтocтi, є прирoдний. Прoживaння у 
рeгioнi із зaгрoзoю виникнeння нeбeзпeчниx прирoдниx 
явищ, a тaкoж caм фoн cтиxiйниx лиx, якi мaли мicцe 
рaнiшe у рeгioнi, cуттєвo пoзнaчaютьcя нa ocoбливocтяx 
плaнувaння влacнoгo життя cтудeнтiв – вiкoвoї групи, 
якa, здaвaлocя б, є нaймeнш cxильнoю дo нeгaтивнoгo 
впливу ceрeдoвищa чeрeз cвoю cпрямoвaнicть у 
мaйбутнє i вiкoвий oптимiзм. 

Виcнoвки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Зa рeзультaтaми eмпiричнoгo 
дocлiджeння виявлeнo вирaжeну cуб'єктивну пeрeoцiнку 
ймoвiрнocтi cтиxiйниx лиx взaгaлi i вiдчутнoгo зeмлeтруcу, 
зoкрeмa, cтocoвнo oб'єктивниx нaукoвиx прoгнoзiв. Цe 
дoвoдить, щo cтудeнти cприймaють нaвкoлишнє прирoднe 
ceрeдoвищe як бiльш зaгрoзливe для їxньoї ocoбиcтoї 
бeзпeки, нiж цe мaє мicцe у дiйcнocтi. Чим вищe 
уcвiдoмлeнicть життя в юнaкiв, тим бiльшoю мiрoю вoни 
cxильнi iнтeрпрeтувaти нeбeзпeчнi прирoднi явищa у 
пoзитивниx тeрмiнax, тим бiльшe вoни впeвнeнi у тoму, щo 
нe змiнять мicцe мeшкaння нa бiльш бeзпeчнe. Рiвeнь 
уcвiдoмлeнocтi життя нiяк нe пoзнaчaєтьcя нa пoвeдiнцi 
cтудeнтiв у життєнeбeзпeчнiй cитуaцiї, oднaк, згiднo з 
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oдeржaними дaними, юнки бiльш cxильнi дo дoтримaння 
прaвил бeзпeчнoї пoвeдiнки, нiж юнaки. 

Cклaдний прoцec aдaптaцiї дo умoв зoвнiшньoгo 
ceрeдoвищa здiйcнюєтьcя нa ocнoвi пeрeднaлaш-
тувaння функцioнaльниx cиcтeм oргaнiзму вiдпoвiднo 
дo oчiкувaнoгo мaйбутньoгo. Oчiкувaння прирoдниx 
eкcцeciв, oтжe, нe мoжe нe впливaти нa пcиxiку людини, 
нe врaxoвувaтиcя у її життєвиx плaнax, нe впливaти нa 
ниx. Життєвi плaни людини нe мoжуть нe кoрeгувaтиcя 
зaлeжнo вiд тиx aбo iншиx знaчущиx зoвнiшнix пoдiй, у 
тoму чиcлi вiд пeрeжитиx зaгрoзливиx явищ cтиxiї, a 
тaкoж вiд тиx пoдiй, якi aнтиципуютьcя, oчiкуютьcя. 

Cклaднi клiмaтoгeoфiзичнi умoви, пoрушуючи 
бaлaнc у cиcтeмi "людинa – прирoднe ceрeдoвищe", 
виcувaють пiдвищeнi вимoги дo її aдaптaцiйниx рecурciв 
i мexaнiзмiв. У рeзультaтi aктивiзуютьcя нaявнi у 
рoзпoряджeннi ocoбиcтocтi мexaнiзми i рecурcи 
aдaптaцiї дo прирoдниx зaгрoз. Зaлeжнo вiд дoмiнуючoї 
в ocoбиcтocтi тeндeнцiї (aктивнicть, caмoдeтeрмiнaцiя 
aбo cлiдувaння звичним cтeрeoтипaм рeaгувaння), 
oбирaютьcя cтрaтeгiї aдaптaцiї – шляxoм aктивнoї змiни 
cитуaцiї, aктивнoї caмoзмiни aбo пeрeкручувaння 
зaгaльнoї кaртини cитуaцiї зaгрoзи тa уявлeнь прo ceбe. 
Eфeктивними cлiд ввaжaти тi cтрaтeгiї aдaптaцiї, якi 
cпирaютьcя нa aктивну змiну cитуaцiї: aбo чeрeз змiну її 
oб'єктивниx xaрaктeриcтик, aбo чeрeз caмoзмiну. 

Нaйбiльший вклaд в уcпiшну aдaптaцiю cтудeнтiв 
внocять тi пcиxoлoгiчнi (ocoбиcтicнi) рecурcи, якi 
cприяють oбрaнню циx cтрaтeгiй, нa прoтивaгу 
пeрeкручувaнню cприйняття тoгo, щo вiдбувaєтьcя тa 
уявлeнь прo ceбe i cвoї мoжливocтi. Eфeктивнa 
aдaптaцiя пiдтримуєтьcя, нacaмпeрeд, зa рaxунoк 
aктивiзaцiї cуб'єктнoгo рiвня aдaптaцiї. 
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AНAЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПCИXOЛOГИЧЕСКИМ ВОЗРАСТОМ, ОБОБЩЕННЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ 

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ CТУДEНТA И CЛОЖНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРИРOДНОЙ CРЕДЫ 
 

В статье представлены результаты эмпирического исследования анализа взаимосвязи между психологическим возрастом, обо-
бщенным планированием собственной жизни студенческой молодежи и сложными условиями климатогеографической и геофизичес-
кой среды, в которой они пребывают. 
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ANALYSIS OF INTERRELATION BETWEEN PSYCHOLOGICAL AGE, GENERALIZED PLANNING  

OF STUDENT'S PERSONAL LIFE AND DIFFICULT CONDITIONS OF ENVIRONMENT 
 

The article presents the results of empiric study of analysis of interrelation between psychological age, generalized planning of student's 
personal life and difficult conditions of climatographical and geophysical environment. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

У статті здійснено аналіз сучасних досліджень чинників, принципів та умов стимулювання і підвищення професійної 
майстерності педагога. Важливими чинниками професійного зростання вчителів є: прагнення до самовдосконалення, са-
моосвіта, компетентність та майстерність педагога, покращення його матеріального становища, підвищення кваліфі-
кації та іміджу, кар'єрний ріст. 
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Постановка проблеми. Постійні зміни в професій-

них структурах роблять проблему професійного зрос-
тання педагога актуальною. Актуалізуються завдання 
становлення нової професійної компетентності кадрів 
освіти, формування педагога нового типу і стилю про-
фесійної діяльності. 

Важливу роль у створенні творчої атмосфери в пе-
дагогічному колективі, удосконаленні професійної май-

стерності вчителів відіграє стимулювання діяльності 
педагогів. Професійне зростання педагогів безумовно 
призводить до покращення їх професійної майстернос-
ті, підвищення компетентності, кар'єрного росту, іміджу 
працівника, наближення до ідеалів культури, вершин 
професіоналізму, творчої самореалізації, покращення 
матеріального становища. Прагнення до самовдоско-
налення та самоосвіта є важливими чинниками профе-
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сійного зростання педагога, що забезпечують розши-
рення його творчих можливостей, пізнавальних інтере-
сів та формування творчої індивідуальності. 

Сьогодні в педагогічній та психологічній науці для 
характеристики професійної майстерності, широти ін-
тересів використовують поняття "компетенція", "компе-
тентний", "компетентність". Актуалізуються завдання 
становлення нової професійної компетентності кадрів 
освіти, формування педагога нового типу і стилю про-
фесійної діяльності. 

Під професійною компетентністю педагога розумі-
ють особистісні можливості учителя, які дозволяють 
йому самостійно й ефективно реалізовувати цілі педа-
гогічного процесу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За 
останні роки з'явилися концепції внутрішньошкільного 
розвитку професійної компетентності вчителя (С. Бе-
режна, М. Гончар, Н. Звєрєва) та нові ідеї внутрішньо-
шкільної системи підвищення професійної компетент-
ності педагога: взаємодія методичної і психологічної 
служб школи (Е. Васильєвська); створення умов для 
професійного зростання кожного вчителя (Р. Лебедєва, 
Д. Левітес); підвищення кваліфікації вчителів за моду-
льним принципом (У. Маркеєва); створення сприятли-
вого професійного середовища для навчання кадрів 
(Н. Нємова); вдосконалення системи методичної робо-
ти в школі (В. Симонов); вивчення труднощів у роботі 
вчителя (М. Чикурова). 

Обов'язковими умовами внутрішньошкільної систе-
ми розвитку й підвищення професійної компетентності 
вчителів учені визначають такі: врахування специфіки 
освітнього закладу та контингенту учнів; наявність сис-
теми стійкої внутрішньої мотивації і комплексного, ди-
ференційованого, гнучкого й оперативного стимулю-
вання до професійного розвитку; організація індивідуа-
льної роботи з учителями; систематичний моніторинг 
динаміки розвитку компетентності, характеру одержу-
ваних результатів, змін у діяльності вчителів, а також 
вплив цих змін на рівень навчальних досягнень учнів, 
їхній розвиток та відношення до школи (до вивчення 
предмета); ретельний відбір змісту теоретичних знань, 
індивідуалізації і психологізації навчального процесу. 

На думку В.А. Адольфа, компетентний педагог – це 
такий фахівець, який володіє ґрунтовними знаннями з 
будь-якого предмета шкільного курсу навчання: "про-
фесійна компетентність – це складне утворення, що 
вміщує комплекс знань, умінь, властивостей і якостей 
особистості, що забезпечують варіативність, оптималь-
ність та ефективність побудови навчально-виховного 
процесу" [1, с. 118]. 

Автор посібника по кадровій роботі В.Р. Вєснін, ви-
значає професійну компетентність як здатність праців-
ника якісно й безпомилково виконувати свої функції як у 
звичайних, так і в екстремальних умовах, успішно опа-
новувати нові знання й швидко адаптуватися до змін-
них умов [2, с. 59]. 

Автор психологічної концепції професіоналізму 
А.К. Маркова, яка працює над визначенням психологі-
чних критеріїв, рівнів, етапів просування людини до 
професіоналізму, вважає, що професійно компетент-
ною людиною є та, яка "…успішно розв'язує завдання 
навчання й виховання, готує для суспільства випуск-
ника з бажаними психологічними якостями" [3, с. 34]. 
Серед таких якостей виділяють: задоволена професі-
єю; досягає бажаних результатів у розвитку особисто-
сті учнів; має й усвідомлює перспективу свого профе-
сійного розвитку; відкрита для постійного професійно-
го навчання; збагачує досвід професії завдяки особис-
тому творчому внеску; соціально активна в суспільст-

ві; віддана педагогічній професії, прагне підтримувати 
навіть у складних умовах її честь і гідність, професійну 
етику; готова до якісної та кількісної оцінки праці, уміє 
це робити.  

Під професійною компетентністю А.В. Хуторський ро-
зуміє сукупність ключових, базових і спеціальних компе-
тентностей. Ключовим є ті компетентності, які необхідні 
для будь-якої професійної діяльності, пов'язані з успіхом 
особистості. Базові компетентності відображають спе-
цифіку педагогічної діяльності в межах вимог до системи 
освіти. Спеціальні компетентності, на думку вченого, 
відображають специфіку конкретної предметної й над-
предметної сфери професійної діяльності.  

У процесі управління школою неодноразово підкре-
слювалася роль психологічної служби освітнього за-
кладу в професійному розвитку вчителя (О.Г. Асмолов, 
І.В. Дубровіна, В.В. Рубцов). Завдання психологічної 
служби, перш за все, полягає у формуванні готовності 
вчителів до професійного зростання. Перевага психо-
логічної служби в розвитку складових професійної ком-
петентності вчителя полягає в тому, що психологи, які 
працюють в освітньому закладі, постійно беруть участь 
у професійному житті педагогічного колективу. Це дає 
можливість не тільки прямого і непрямого впливу на хід 
самого процесу розвитку професійної компетентності 
вчителя, але й поетапного відстеження динаміки розви-
тку компетентності та характеру результатів.  

Не можна правильно побудувати роботу з педагогі-
чним колективом з питань підвищення їхньої професій-
ної майстерності без урахування таких чинників: знати 
рівень освіченості, професійної підготовки кожного вчи-
теля, його інтереси та здібності; створення в колективі 
атмосфери поваги і довіри до вчителя, вияв уваги до 
його потреб і запитів; здійснення постійного духовного 
взаємозв'язку в діяльності педагогів, учнів, батьків; все-
бічне сприяння самоутвердженню вчителя в колективі, 
підвищенню його фахової  підготовки; допомога вчите-
леві в усвідомленні, узагальненні свого досвіду на ос-
нові синтезу теорії і практики [4, с. 32]. Урахування цих 
факторів є надійною гарантією підвищення ефективно-
сті навчально-виховного процесу. На всіх рівнях про-
фесійного зростання необхідно створювати умови для 
розвитку інтелекту і творчих здібностей особистості 
педагога, підготовки його до саморозвитку та професій-
ної діяльності, до самореалізації в умовах власної пе-
дагогічної системи, до життя у відкритому суспільстві. 

Мета статті – виклад основних результатів аналізу су-
часних досліджень чинників, принципів та умов стимулю-
вання і підвищення професійної майстерності педагога. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Значним стимулом у професійному зростанні педагогіч-
них кадрів є атестація. Вона сприяє моральному і мате-
ріальному заохоченню педагогічних працівників, уза-
гальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у 
практику навчання та виховання. 

Творчий звіт є гарною нагодою для розвитку ініціа-
тиви і творчості вчителя, узагальнення і поширення 
його досвіду, підвищення авторитету творчої особисто-
сті. Творчий звіт вчителя відбувається у формі дискусії. 
Вчитель демонструє динаміку становлення своєї твор-
чості, намагається допомогти присутнім зрозуміти най-
більш ефективні методи навчання й виховання, ділить-
ся своїми задумками: дає пропозиції щодо вирішення 
деяких проблем навчально-виховного процесу. 

Одним із сучасних методів професійного самовдос-
коналення є метод "портфоліо" – опис роботи з аналі-
зом її ефективності, найбільш вдалі методичні розроб-
ки, приклади творчих робіт учнів тощо. Він може містити 
також документи, які фіксують професійний розвиток 
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(дипломи, грамоти, подяки, характеристики та ін.), нау-
кові, творчі роботи, власні статті, статті відомих науко-
вців, які висвітлюють особливості тієї проблеми, над 
якою працює власник "портфоліо", психологічні дослі-
дження, конспекти уроків, виховних заходів. Метод 
"портфоліо" допомагає вчителю не тільки систематизу-
вати педагогічний досвід, накопичені знання, а й дати 
об'єктивну оцінку власному професійному рівню. Осно-
вою роботи над "портфоліо" є відображення професій-
ного шляху, поглядів і планів учителя. 

Самоосвіта – самостійна цілеспрямована пізнава-
льна діяльність, керована самою особистістю; при-
дбання систематичних знань у якій-небудь галузі науки, 
техніки, культури, політичного життя тощо. 

Основними характеристиками самоосвіти вважаються: 
• вільний вибір кола проблем;  
• самостійна робота з різними джерелами інформації; 
• рухливий обсяг знань, обмежений ступенем інте-

ресу до вибраного предмету. 
В основі такої розумової роботи лежать особистісні 

нахили, безпосередні інтереси, які обумовлені, в кінце-
вому рахунку, соціальними, економічними і культурними 
потребами. Самоосвіта – один із засобів самовихован-
ня. Основні види самоосвіти: загальна, спеціальна 
(професійна), політична. Основна форма самоосвіти – 
вивчення наукової, науково-популярної, навчальної, 
художньої та іншої літератури, участь у науково-
дослідній роботі. Джерелами самоосвіти служать також 
прослуховування лекцій, участі в різного рівня конфе-
ренціях, доповідях, концертах, фонозаписах, консуль-
таціях фахівців, переглядах вистав, кінофільмів, відві-
дуваннях музеїв, виставок та ін. Самоосвіта завжди 
мала на меті отримання кваліфікації або підвищення 
освітнього рівня. Спрямованість на розвиток особистос-
ті, розкриття здібностей людини, творчого потенціалу. 

Самоосвіта для педагога – "це усвідомлена потреба 
в постійному вдосконаленні своєї професійної діяльно-
сті з акцентом на її соціалізацію, на створення умов для 
розвитку особистості і соціально значущих якостей вчи-
теля та особистості кожного учня" [5, с. 18]. 

Основними компонентами готовності людини до са-
моосвіти є: 

• наявність емоційно-особистісного апарату само-
освіти, який впливає на систематичність і послідовність 
здійснення процесу самоосвітньої діяльності; 

• система знань і умінь відбиває міру інтелектуаль-
ного розвитку особистості; 

• узагальнені вміння особистості цілеспрямовано 
працювати з основними джерелами інформації; 

• організаційно-управлінські вміння; 
• сформованість психологічних якостей, необхідних 

для самоосвіти (цілеспрямованість, працездатність та ін.) 
[6, с. 176]. 

Сучасний педагог повинен здобути початкову еко-
номічну освіту, володіти комп'ютерною грамотою, висо-
кою культурою, мати добрі знання іноземної мови, бути 
ініціативною і відповідальною людиною, мати потребу в 
постійному збагаченні та оновленні знань, бути здатним 
до інноваційної діяльності. Вчитель повинен бути від-
критим до змін і водночас толерантним до існуючої ор-
ганізації навчання. Ідеальний учитель, на думку В.О.  
Сластьоніна, повинен володіти високими моральними 
якостями, культурою мислення, бути в гармонії з про-
фесійними знаннями і здібностями. 

Зміст теоретичної готовності вчителя виявляється в 
узагальненому умінні педагогічно мислити, що перед-
бачає наявність у педагога аналітичних, прогностичних, 
проективних, а також рефлексивних умінь. 

Аналітичні уміння складаються з таких умінь: аналі-
зувати педагогічні явища, тобто поділяти їх на складові 
елементи (умови, причини, мотиви, стимули, засоби, 
форми прояву); осмислювати роль кожного елемента у 
структурі цілого і у взаємодії з іншими; знаходити в пе-
дагогічній теорії положення, висновки, закономірності, 
що відповідають логіці даного явища. 

Прогностичні уміння пов'язані з управлінням педаго-
гічним процесом і передбачають чітку уяву в свідомості 
вчителя, який є суб'єктом управління, мету його діяль-
ності, спрямовану на очікуваний результат. До прогнос-
тичних умінь учителя входять такі уміння: постановка 
педагогічних цілей і завдань, передбачення результату; 
передбачення можливих відхилень і небажаних явищ; 
приблизна оцінка передбачуваних витрат засобів, праці 
і часу учасників педагогічного процесу. 

Проективні вміння забезпечують конкретизацію ці-
лей навчання та виховання і поетапну їх реалізацію. 
Проективні уміння включають: переведення цілі і змісту 
освіти та виховання у конкретні педагогічні завдання; 
планування змісту і видів діяльності учасників педагогі-
чного процесу з урахуванням їх потреб та інтересів, 
можливостей матеріальної бази, власного досвіду і 
особистісно-ділових якостей; планування системи при-
йомів стимулювання активності учнів; планування інди-
відуальної роботи з учнями з метою розвитку їх здібно-
стей, творчих сил і дарувань. 

Рефлексивні уміння мають місце при здійсненні пе-
дагогом контрольно-оцінної діяльності, спрямованої на 
себе, на осмислення і аналіз власних дій. У процесі 
такого аналізу визначається: правильність постановки 
цілей, їх трансформації у конкретні завдання; ефектив-
ність застосовуваних методів, прийомів і засобів педа-
гогічної діяльності; причини успіхів і невдач, помилок і 
труднощів у процесі реалізації поставлених завдань 
навчання і виховання [7, с. 41]. 

Узагальнюючи теоретичні надбання та практичний 
досвід, будується алгоритм успішної діяльності психоло-
гічної служби щодо розвитку професійної компетентності 
вчителів у загальноосвітніх закладах різного типу:  

• психологічна освіта, зміст якої визначається відпо-
відно до специфіки  освітньої установи; 

• виявлення проблемного поля, резервів і бар'єрів 
зростання професійної компетентності в педагогічному 
колективі; 

• диференціація, створення творчих груп; відпрацю-
вання індивідуальних траєкторій професійного розвитку; 

• контекстне навчання, що передбачає постійну ап-
робацію одержаних знань і вмінь та постановку про-
блем, що виникають в реальній практиці; 

• рефлексія, що включає обмін досвідом. 
Професійна діяльність неодмінно супроводжується 

змінами в структурі особистості педагога: відбувається 
посилення та інтенсивний розвиток якостей, що сприя-
ють успішному здійсненню діяльності, а також приду-
шуються і навіть руйнуються структури, що не беруть 
участі в цьому процесі. Позитивний вплив професії на 
особистість учителя виявляється у формуванні профе-
сійної самосвідомості, педагогічної спрямованості, пе-
дагогічного мислення, у розвитку професійно важливих 
якостей, оволодінні педагогічним досвідом тощо. 

Для досягнення професійного зростання використо-
вують систему принципів педагогічного стимулювання. 
Принцип стимулювання творчого зростання педагогів 
на основі розробленої системи моральних і матеріаль-
них стимулів вимагає створення умов для формування 
мотивації професійного самовдосконалення. Серед 
мотивів можна виділити наступні: мотиви успіху, подо-
лання професійних труднощів, спрямовані на поліп-
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шення матеріального благополуччя, професійного ви-
знання, кар'єрні мотиви та ін. 

Реалізація даного принципу передбачає: система-
тичне відстеження результатів діяльності, об'єктивну 
оцінку професійного зростання педагогів та педагогіч-
них колективів; надання допомоги педагогу, педагогіч-
ному колективу у визначенні тих сфер діяльності, де 
можна досягти успіху, проявити свої сильні сторони, 
показати зразок вирішення проблеми для інших своїх 
колег; визначення системи засобів, що спонукають кож-
ного до пошуку і творчості, з урахуванням особливостей 
педагогів, їх можливостей; розробку положень про ко-
лективні та індивідуальні конкурси, огляди за результа-
тами інноваційної, творчої діяльності педагогів; підтри-
мку, заохочення ініціативи педагогів у постановці і ви-
рішенні професійних проблем, цілеспрямовано займа-
ються самоосвітою [8]. 

Один із системи принципів, запропонований 
Ю. Конаржевським, принцип мотивування та стимулю-
вання. Особиста зацікавленість учителя в роботі 
сприяє прийняттю ним певних зобов'язань перед шко-
лою й колективом. Велику роль у цьому відіграє сти-
мулювання педагога. Спектр такого стимулювання 
досить широкий – воно може мати моральний, матері-
альний, психологічний характер, бути прямим або 
опосередкованим [9, с.80]. 

До методів педагогічного стимулювання належить 
метод "здорової конкуренції". Під поняттям "здорова 
конкуренція" розуміємо таку організацію змагання, коли 
кожен має можливість реалізуватися в педагогічному 
колективі в умовах сприятливого творчого соціально – 
психологічного клімату. До методів здорової конкуренції 
належать різноманітні професійні конкурси, засідання 
педагогічної ради у формі захисту роботи методичного 
об'єднання, педагогічного рингу, ділової гри, аукціону 
ідей тощо. Такий принцип роботи вимагає дотримання 
певних пунктів: 

• справедливо використовуйте матеріальні й мора-
льні стимули, а інакше вони стануть причиною розладу; 

• кожен керівник повинен мати добре продуману сис-
тему стимулів і не зводити її лише до преміювання, наго-
родження грамотами, присвоєння звань. Ввічливість, 
усмішка, уважне та чуйне ставлення керівника до люди-
ни – це теж стимули, а іноді більш дієві, ніж нагороди; 

• уся робота керівника з педагогами повинна буду-
ватися на основі стимулювання їхньої діяльності. Слід 
створити умови для праці та саморозвитку вчителя, 
атмосферу взаємного задоволення тощо; 

• слід використовувати стимули, щоб привернути 
увагу вчителів до ключових напрямків діяльності школи 
[9, с. 90]. 

Для стимулювання професійного розвитку педагогів 
необхідно виявляти і враховувати індивідуальну мотива-
цію, оскільки для одного педагога найбільш значущим 
стимулом є публічне визнання заслуг і можливість пре-
зентації досвіду, а для іншого – надання особливих умов 
праці і додаткових днів до відпустки. У зв'язку з цим в 
положенні відображено, що педагогу при визначенні ви-
ду заохочення надається право вибору з можливих сти-
мулів, наявних на момент висунення на заохочення. 

Індивідуально орієнтований підхід до підвищення 
професіоналізму педагогів здійснюється, якщо реалізу-
ються наступні принципи. 

Принцип "зони найближчого розвитку", обґрунтова-
ний Л.С. Виготським для навчання дітей, цілком може 
розглядатися в якості принципу методичного забезпе-
чення педагогічної діяльності. В якості "зони найближ-
чого професійного розвитку" виступає та зона, в якій 
педагог за допомогою своїх колег, учених, літератури, 

що вивчається, може вирішити проблеми, що виникли у 
професійній діяльності. При цьому "зона найближчого 
професійного розвитку" для кожного педагога суто ін-
дивідуальна. Реалізація даного принципу передбачає: 

• вивчення професійних труднощів, виявлення про-
блем у діяльності педагога; 

• актуалізацію необхідних для професійного зрос-
тання знань і умінь (надання допомоги педагогу в усві-
домленні своїх професійних труднощів і проблем); 

• визначення індивідуальних завдань підвищення 
педагогічної кваліфікації; 

• складання програми професійного зростання пе-
дагога; 

• систематичну оцінку вирішення поставлених за-
вдань і реалізації програми, їх коректування. 

У своїх дослідженнях Л.В. Литвинюк [8, с. 16] виді-
лила принципи організації педагогічного стимулюван-
ня професійного зростання вчителів: 

• принцип рефлексії – передумовою здійснення 
стимулювання професійного зростання вчителів є кри-
тичний самоаналіз особистістю власних професійних 
якостей та результатів педагогічної діяльності; 

• принцип урахування потреб педагога – потреби 
особистості формують її мотиваційну сферу, від якої 
залежить спрямованість професійної діяльності та ак-
тивність її здійснення; 

• принцип усунення психологічних бар'єрів особис-
тості – основою педагогічного стимулювання професій-
ного зростання вчителів є опора на сильні сторони осо-
бистості та подолання її психологічних бар'єрів; 

• принцип опори на риси акцентуації педагога – 
знання рис акцентуації особистості дозволяє здійсню-
вати процес стимулювання на основі її домінуючих по-
зитивних властивостей; 

• принцип професійної комфортності – це сукупність 
умов, створених у навчальному закладі, які б максимально 
сприяли реалізації особистісного потенціалу вчителя: рі-
вень навчально-матеріальної бази, морально-
психологічний клімат у колективі, доброзичливе ставлення 
директора школи до педагога, достатність свободи; 

• принцип індивідуального підходу до особистості 
вчителя сприяє особистісній зацікавленості педагога, 
від чого зростає ефективність професійного самовдос-
коналення; 

• принцип мобільності педагога – від активності вчи-
теля у процесі його самовдосконалення залежить шви-
дкість просування та ефективність досягнення бажано-
го професійного рівня. 

Принципи поєднання індивідуальних і групових 
форм вивчення нових педагогічних технологій передба-
чають, що кожен педагог, вибираючи свою форму ви-
вчення нових педагогічних технологій, може об'єднати-
ся з іншими педагогами або включитися в роботу спеці-
ально організованих груп з вивчення педагогічної теорії 
та практики. Реалізація даного принципу можлива че-
рез: вивчення професійних проблем, інтересів, потреб 
педагогів, їх класифікацію та визначення найбільш по-
ширених запитів педагогів; визначення різних групових 
форм підвищення кваліфікації; надання можливості 
кожному педагогу вибирати свої способи і форми під-
вищення майстерності, добровільно брати участь в різ-
них семінарах, на курсах і в інших формах методичної 
роботи; можливість самому педагогу запропонувати 
індивідуальну форму підвищення кваліфікації. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Отже, професійне зростання 
педагога визначено як процес, що спрямований на дося-
гнення професіоналізму, який призводить до якісних змін 
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особистісної сфери та професійної діяльності вчителя. 
Воно передбачає постійне підвищення їх кваліфікації, 
пошук можливостей найповніше реалізувати себе як 
професіонала, посилення організованості, самостійності 
та відповідальності, здатність до інноваційної діяльності. 
Важливими чинниками професійного зростання вчителів 
є: прагнення до самовдосконалення, самоосвіта, компе-
тентність та майстерність педагога, покращення його 
матеріального становища, підвищення кваліфікації (че-
рез атестацію) та іміджу, кар'єрне зростання. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 
Стаття присвячена розгляду  сучасного стану системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної 

операції, членів їх сімей та інших категорій постраждалих від військових дій. Подається аналіз правових основ, на 
яких ґрунтується функціонування вітчизняної системи психологічної реабілітації. Значна увага приділяється роз-
гляду напрямків діяльності різноманітних закладів та організацій по наданню послуг з психологічної реабілітації по-
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Постановка проблеми. Бойові дії, що тривають на 
Сході України, поповнюють ряди тих, хто потребує пси-
хологічної реабілітації, і їх кількість постійно зростає. За 
даними директора Науково-дослідного центру гуманітар-
них проблем Збройних Сил України Н. Агаєва: "Для 80 % 
особового складу, який побував у зоні військових дій на 
сході країни, характерні агресивність, запальність, напа-
ди гніву, стан тривоги, порушення сну, розсіяна увага, 
тремор (тремтіння) рук, інші ознаки впливу психотрав-
муючих чинників бойової обстановки". Тому, необхідно як 
можна швидше створювати комплексну систему соціа-
льної, психологічної, медико-психологічної реабілітації 
військовослужбовців ЗС України, їх родичів та біженців, 
які вимушено залишили місця постійного проживання. 
"Якщо цього не буде зроблено, – зазначає член "Україн-
ської асоціації фахівців з подолання наслідків психотра-
вмуючих подій" М.  Кехтер, – у найближчі 20 років ми 

матимемо великі проблеми. У 1970-х роках після війни у 
В'єтнамі Сполучені Штати Америки втратили людей зна-
чно більше, ніж під час бойових дій через алкоголізм, 
наркоманію, самогубства, криміналізацію колишніх війсь-
кових. У 25 % учасників бойових дій, які навіть не мали 
каліцтва, згодом загострилися різні психічні та психологі-
чні порушення, а серед поранених і покалічених таких 
було 42 %, до 100 тис. ветеранів у різний час наклали на 
себе руки, а від 35 до 45 тис. донині ведуть усамітнений 
спосіб життя" [8]. 

Варто зазначити, що медико-лікувальна система в 
Україні являє собою потужне розгалуження установ 
різних профілів, в яких сьогодні надається кваліфікова-
на медична допомога постраждалим внаслідок прове-
дення АТО. Після закінчення терміну лікування 
у закладах охорони здоров'я, як правило, учасники бо-
йових дій мають глибокі душевні та фізичні вади і 
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не завжди готові повернутися до нормального життя, 
потребують додаткової спеціалізованої допомоги, зок-
рема психологічного відновлення. Аналіз періодичних 
видань та Інтернет-ресурсу вказують на те, що система 
психологічної реабілітації в Україні знаходиться поки на 
етапі становлення.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій засвід-
чує значний інтерес науковців до проблеми психологіч-
ної реабілітації. Помітний внесок у дослідження різних 
аспектів психологічної реабілітації було внесено пра-
цями вітчизняних та зарубіжних вчених: Н. Агаєва, 
М. Варія, В. Березовця, С. Захарика, В. Знакова, В. Лес-
кова, В. Ковтуна, П. Корчемного, А. Маклакова, В. Попо-
ва, О. Cафіна, В. Стасюка, Н. Тарабриної,Д. Шпігеля, 
P. Linley, J. Stephen, A. Wallaseта ін. 

Мета даної публікації полягає у проведенні теоре-
тичного аналізу сучасного стану вітчизняної системи 
психологічної реабілітації учасників антитерористичної 
операції. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Проаналізуємо ключові положення нормативно-правової 
бази щодо створення системи психологічної реабілітації 
учасників антитерористичної операції. Стаття 3 Конститу-
ції України прямо вказує на те, що людина, її життя і здо-
ров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнають-
ся в Україні найвищою соціальною цінністю [2].   

У Законі України від 6 грудня 1991 року N 1934-XII 
"Про Збройні Сили України" [5], в Законі України від  
22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту" [6] та низці інших законо-
давчих актів конкретизують вказане положення Консти-
туції щодо створення належних умов для підтримання 
здоров'я та активного довголіття учасників бойових дій 
та інвалідів війни. 

На даний момент ухвалений Закон України "Про 
внесення зміни до статті 11 Закону України "Про соціа-
льний і правовий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей", згідно з яким військовослужбовці, учасники 
бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені 
з військової служби, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції чи виконували службово-
бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в 
обов'язковому порядку повинні пройти безоплатну пси-
хологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповід-
них центрах.  

Особливості організації та надання психологічної 
допомоги учасникам антитерористичної операції та 
членам їхніх родин досить повно висвітлюється  у Роз-
порядженні Кабінету Міністрів України від 31 березня 
2015 р. № 359-р "Про затвердження плану заходів що-
до медичної, психологічної, професійної реабілітації та 
соціальної адаптації учасників антитерористичної опе-
рації". В даному документі конкретизована низка захо-
дів щодо створення цілісної системи психологічної реа-
білітації та забезпечення соціальної підтримки учасни-
ків антитерористичної операції та членів їхніх родин з 
урахуванням зарубіжного досвіду функціонування таких 
систем у постконфліктних ситуаціях.  

Розглянемо сили та засоби, що задіяні в країні для 
реабілітації та надання психологічної допомоги учасни-
кам антитерористичної операції та постраждалим від 
бойових дій. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серп-
ня 2014 року № 326 була створена Державна служба 
України у справах ветеранів війни та учасників антите-
рористичної операції. Основне призначення даного ві-
домства полягає у реалізації державної політики у сфе-
рі соціального захисту ветеранів війни та учасників ан-

титерористичної операції, зокрема щодо забезпечення 
їх адаптації та психологічної реабілітації, забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими 
засобами реабілітації, забезпечення житлом ветеранів 
війни, надання їм освітніх послуг, соціальної та профе-
сійної адаптації військовослужбовців, які звільняються з 
військової служби, інших учасників антитерористичної 
операції та осіб, звільнених з військової служби, органі-
зації їх поховання [7]. 

Також, на виконання Указу Президента України від 14 
листопада 2014 року № 880/2014 "Про Рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 4 листопада 
2014 року", доручення Секретаріату Кабінету Міністрів 
України від 24.11.2014 р. № 42513/1/1-14 щодо виконан-
ня пункту 9 Протокольного рішення Адміністрації Прези-
дента України стосовно реабілітації ветеранів війни про-
водиться психологічна реабілітація учасників антитеро-
ристичної операції в госпіталях ветеранів війни.   

Сьогодні в Україні налічується 29 госпіталів ветера-
нів війни, діяльність яких визначена Законом України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту". В даних установах створена сучасна лікувальна 
та матеріально-технічна база, яка налічує 8,5 тис. лі-
жок,  а також повністю укомплектовані кваліфікованими 
кадрами, які мають значний досвід по реабілітації учас-
ників бойових дій. В госпіталях надаються послуги по 
фізичній, медичній, психолого-психіатричній та соціаль-
но-побутової реабілітації учасників бойових дій [7].  

З метою надання психологічної допомоги населен-
ню, що перебуває в кризовій ситуації, волонтерами-
психологами, психотерапевтами та психіатрами у 2013 
році створена громадська організація "Українська асо-
ціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих 
подій" (Психологічна кризова служба). Діяльність даної 
організації спрямована на:  

• надання психологічної допомоги сім'ям загиблих 
під час подій Євромайдану та загиблих учасників АТО; 

• здійснення психологічного супроводу переселен-
ців з Криму та зі Сходу країни; 

• проведення заходів щодо психологічної підготовки 
учасників АТО та кризової психологічної допомоги вій-
ськовим безпосередньо в районі проведення АТО; 

• психологічна допомога військовополоненим; 
• надання психологічної кризової допомоги тим, хто 

був поранений під час участі в АТО та перебувають на 
лікуванні в лікарнях та госпіталях; 

• проведення заходів соціально-психологічної реа-
білітації учасників Майдану та учасників АТО [10]. 

За сприяння даної громадської організації відкрито 
12 регіональних реабілітаційних центрів для надання 
психологічної допомоги учасникам бойових дій, їх сі-
м'ям, сім'ям поранених й загиблих учасників антитеро-
ристичної операції та біженцям зі Сходу України й АР 
Крим. Також з 25 січня 2014 р. при даній асоціації діє 
гаряча лінія з цілодобовим чергуванням щодо надання 
психологічної допомоги постраждалому населенню 
внаслідок подій в Луганській та Донецькій областях. 

У травні 2014 році у зв'язку зі складною ситуацією в 
Україні благодійним фондом "Допоможемо"  було орга-
нізовано психологічну допомогу переселенцям з зони 
бойових дій. При штабі фонду постійно працюють пси-
хологи, які допомагають батькам-переселенцям та їх 
дітям адаптуватись на новому місці, прийняти складну 
ситуацію в їх житті. 

Спільними зусиллями Інституту психології імені 
Г.С. Костюка та кафедри загальної і медичної психології 
та педагогіки Національного медичного університету 
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імені О.О. Богомольця за підтримки Товариства психо-
логів України та Української асоціації лікарів-психологів 
створено постійно діючий "Кризовий центр медико-
психологічної допомоги" (рішення вченої ради Інституту 
(протокол №1 від 03.02.2014 р.) та вченої ради медико-
психологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця 
(протокол №6 від 13.02.2014 р.) [3]. 

За час роботи центру було відкрито гарячу лінію 
"Телефон довіри" з цілодобовим чергуванням (3 лінії, 
основні мобільні оператори), проводиться очне консу-
льтування з надання безкоштовної психологічної та 
психотерапевтичної допомоги громадянам у приміщен-
нях Інституту та кафедри загальної і медичної психоло-
гії та педагогіки НМУ імені О.О. Богомольця, організо-
ваний відбір та навчання фахівців для проведення пси-
хологічної реабілітації учасників АТО та постраждалим 
від бойових дій на Сході України. 

Робота Кризового центру ведеться за наступними 
напрямами: 

• невідкладна консультативна та інформаційна до-
помога людям, які знаходяться в кризовому стані чи 
проблемній ситуації; 

• консультативно-психологічна, психотерапевтична, 
психокорекційна  допомога дітям, батькам та дорослим 
(індивідуальна та групова робота); 

• спеціалізація волонтерів, психологів, соціальних 
працівників для роботи з гострою травмою та ПТРС. 

На основі звернень головного управління по роботі з 
особовим складом Збройних сил України від 17.06.2014 
та 08.07.2014 між Міністерство оборони України та Кри-
зовим центром медико-психологічної допомоги було 
укладено договір про співробітництво у сфері практич-
них, аналітичних, методологічних та методичних аспектів 
психологічного забезпечення діяльності військовослуж-
бовців Збройних Сил України в умовах протидії гібридній 
військовій агресії. У зв'язку із цим рішенням роботу кри-
зового центру було доповнено такими заходами: 

• методична та психодіагностична робота з військо-
вими психологами та військовослужбовцями: діагности-
ка негативних психологічних станів та розладів військо-
вослужбовців, які зумовлені участю в збройному конф-
лікті;  методичне забезпечення психологічної реабіліта-
ції військовослужбовців; методичне забезпечення підго-
товки військових психологів; психолого-аналітична та 
психолого-прогнозувальна робота тощо; 

• проведення комплексу психологічних та соціальних 
заходів, спрямованих на профілактику та реабілітаційну 
роботу з військовослужбовцями: інформування рядового 
та офіцерського складу з питань гострої травми та її нас-
лідків з метою профілактики; формування навичок на-
дання першої психологічної допомоги один одному; під-
готовка військових психологів до роботи в умовах війсь-
кових дій (робота з масовою гострою травмою); прове-
дення індивідуальної та групової роботи з актуальними 
проблемами військових; психологічний супровід загонів, 
що готуються до виїзду в зону бойових дій. 

• консультативна та психотерапевтична робота: 
психотерапевтичний супровід поранених бійців, які 
брали участь в оперативно-бойових діях; робота з 
ПТСР; робота з родинами постраждалих. 

Для участі в організації групової та індивідуальної ро-
боти, надання психологічної допомоги учасникам анти-
терористичної операції було прийняте рішення про ство-
рення мобільних груп волонтерів – співробітників Інсти-
туту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та ка-
федри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ 

імені О.О. Богомольця (Протокол №6 від 26 червня 
2014 року, Протокол №10 від 26 червня 2014 року). 

З 2015 року в 20 обласних центрах України розпо-
чала свою роботу Всеукраїнська мережа Центрів пси-
хологічної допомоги "Крок назустріч". У регіональних 
реабілітаційних центрах команда волонтерів-психологів 
надає безкоштовну психологічну допомогу постражда-
лим від військових дій в зоні АТО (переселенцям, біже-
нцям, учасникам бойових дій, сім'ям загиблих та пора-
нених, очевидцям, працівникам служб екстреної допо-
моги та швидкого реагування) шляхом індивідуальних 
консультацій, у психологічних групах, а також по теле-
фону та за допомогою Skype. 

Фонд "Крок назустріч" співпрацює з міжнародними 
центрами, які опікуються проблемами допомоги війсь-
ковослужбовцям, їхнім родинам і дітям біженців та міг-
рантів. Це, зокрема, польський міжурядовий Інститут 
європейської демократії та "Група Помпіду" при Раді 
Європи, німецький благодійний фонд "Міжнародна асо-
ціація підтримки України" та інші [4]. 

Також надання послуг з психологічної та соціальної 
допомоги населенню, постраждалому внаслідок бойових 
дій, здійснюється Центрами соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді (далі – ЦСССДМ) та у 20 приватних реа-
білітаційних центрах у різних регіонах України [1]. Соціа-
льно-психологічне відновлення в них проводиться за 
п'ятьма напрямами: тілесно-орієнтована терапія, артте-
рапія, когнітивно-поведінкова терапія, психодинамічна 
терапія та консультування родин учасників АТО. 

Для надання послуг по відновленню постраждалих 
задіяно 16 санаторіїв у різних регіонах України, які під-
порядковані місцевим органам влади (можливість роз-
міщення до 1600 чол.). В основному, це типові радянсь-
кі санаторії, мають повний спектр фізіотерапевтичної 
апаратури, бальнеологічні відділення, плавальні ліку-
вальні басейни тощо. Проте, більшість апаратури, яка 
використовується в даних закладах, вже морально за-
старіла, а головне – відсутній сучасний системний під-
хід до реабілітаційного процесу учасників бойових дій. 

На початку року Урядом держави і керівництвом 
НАТО було прийняте рішення про початок роботи 5 
трастових фондів для України, серед яких один фонд 
створений з метою соціально-психологічної адаптації та 
професійної перепідготовки військовослужбовців – уча-
сників антитерористичної операції в Україні. Контрибу-
торами фонду стали Греція, Люксембург, Норвегія, 
Португалія і Туреччина.  

Розробкою наукових програм, протоколів медичної та 
соціально-психологічної реабілітації, методичним керів-
ництвом реабілітаційних закладів займаються дев'ять 
науково-дослідних установ, зокрема  Науково-дослідний 
інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного 
медичного університету імені М.І. Пирогова, Український 
науково-дослідний інститут медичної реабілітації та ку-
рортології (м. Одеса), Український науково-дослідний 
інститут соціальної і судової психіатрії та наркології 
(м. Київ); Український державний науково-дослідний ін-
ститут медико-соціальних проблем інвалідності (м. Київ), 
"Українська асоціація психотерапевтів", "Психологічна 
кризова служба" (м. Київ) та Державної служби у справах 
ветеранів війни та учасників АТО (м. Київ). 

Так, даними установами уже розроблено трирівневу 
систему реабілітації "Три кроки повернення до мирного 
життя" ("Three steps for back to peaceful life"), відповідно 
до якої рання реабілітація починається у ВМКЦ після 
завершального хірургічного втручання. Там же, відбу-
вається оцінювання функціональних порушень, склада-
ється паспорт реабілітації поранених включно з огля-
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дом психолога та передається на наступний етап – у 
реабілітаційне відділення (клініку), де проводиться як 
фізична, так і психологічна реабілітація та робота з со-
ціальними працівниками. Третій етап – санаторна реа-
білітація, поєднана з соціальною адаптацією (підклю-
чення соціальних служб) [9]. 

У зв'язку із необхідністю залучення значної кількості 
кваліфікованих фахівців для забезпечення реабілітацій-
ного процесу учасників АТО планується навчання персо-
налу через майстер-класи, які зголосилися провести фа-
хівці з США, Канади, Великої Британії, в перспективі – 
навчання українських фахівців у Канаді. До того ж, з ме-
тою уникнення непрофесіоналізму, в окремих випадках 
при наданні психологічної допомоги постраждалим, роз-
робляються стандарти (критерії) допуску психологів до 
здійснення заходів психологічної реабілітації. 

Перейдемо до розгляду реформ щодо психологічно-
го відновлення особового складу після виконання за-
вдань за призначенням, що запроваджуються в Мініс-
терстві оборони України. 

На даний момент перед співробітниками  Департа-
менту соціальної та гуманітарної політики Міністерства 
оборони України, Головного управління по роботі з 
особовим складом Збройних сил України  стоїть нага-
льне завдання щодо розробки пакету відповідних нор-
мативно-правових документів, що регламентують су-
часну систему психологічного забезпечення Збройних 
Сил України в умовах проведення АТО, зокрема питан-
ня розробки процедур психологічного відновлення та 
реабілітації, пошуку ресурсів та засобів для забезпе-
чення даних процесів. 

Так, Департаментом соціальної та гуманітарної по-
літики Міністерства оборони України розробляється 
Положення про медико-психологічну реабілітацію вій-
ськовослужбовців сил антитерористичної операції під 
час відновлення боєздатності (буде введено наказом 
Міністра оборони України). Дане положення визначає  
процедуру проведення та містить рекомендації щодо 
організації порядку виконання медико-психологічної 
реабілітації військовослужбовців сил антитерористичної 
операції під час відновлення боєздатності.  

З метою зменшення психогенних втрат та нівелю-
вання наслідків травматизації особового складу, що 
приймає участь у антитерористичній операції НГШ ЗСУ 
від 04.02.2015 року, затверджена Тимчасова інструкція 
щодо організації психологічного супроводження та пси-
хологічного відновлення військовослужбовців. Ця ін-
струкція передбачає впровадження у військах (силах) 
триступеневої системи роботи щодо організації психо-
логічного супроводження та психологічного відновлення 
військовослужбовців, оптимізації їх морально-
психологічного стану, надання додаткової психологічної 
допомоги особам, які мають первинні ознаки посттрав-
матичного стресового розладу, гострого стресу та кри-
зового психоемоційного стану. 

Внаслідок неодноразової реструктуризації, протягом 
багатьох років, структур, які відповідають за питання 
гуманітарного та морально-психологічного забезпечен-
ня військ, виникла проблема нестачі фахівців з психо-
логічною освітою та досвідом роботи з психологічними 
наслідками участі військовослужбовців у збройних кон-
фліктах, які могли б надавати якісну психологічну до-
помогу постраждалим та вести консультаційну роботу 
при створенні законодавчого підґрунтя системи психо-
логічної реабілітації в Збройних Силах України. Проте, 

вже за час тривання антитерористичної операції ство-
рена Психологічна служба Збройних Сил України, яка 
займатиметься відповідною підготовкою та реабілітаці-
єю військовослужбовців, задіяних у проведенні АТО.  

На виконання заходів, запланованих Генеральним 
штабом Збройних сил України (№ 335/3555 від 
08.07.2014), спрямованих на підвищення ефективності 
морально-психологічного забезпечення особового 
складу військових підрозділів у зоні проведення анти-
терористичної операції створені позаштатні мобільні 
групи психологічного забезпечення. Основні завдання, 
які стоять перед фахівцями даних груп: надання екст-
реної психологічної допомоги учасникам антитерорис-
тичної операції, відновлення їх морально-
психологічного стану, проведення заходів з психологіч-
ної едукації (просвіта) та надання дієвої допомоги у 
вирішенні проблемних питань під час виконання за-
вдань за призначенням. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Отже, урядом держави та 
керівництвом оборонного відомства вже здійснені знач-
ні кроки в бік розв'язання проблем по створенню дієвої 
системи психологічної реабілітації учасників антитеро-
ристичної операції. Цей процес тривалий  і нелегкий, 
враховуючи той факт, що Україна не має відповідного 
досвіду, і на кожному кроці зіштовхується з виникнен-
ням проблем у сфері законодавства, що обумовлює 
функціонування даної системи, з проблемами нестачі 
кваліфікованих фахівців, які спеціалізуються на подо-
ланні наслідків екстремальних ситуацій, з проблемами 
обмеженого фінансування тощо. Розв'язати всі про-
блеми буде нелегко, проте, на нашу думку, це стане 
можливим при повній мобілізації зусиль представників 
державних органів, медиків,  волонтерів та за підтримки 
зарубіжних партнерів. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

УЧАСТНИКОВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена рассмотрению современного состояния системы психологической реабилитации участников антитеррори-
стической операции, членов их семей и других категорий, пострадавших от военных действий. Приводится анализ правовых основ, 
на которых основывается функционирование отечественной системы психологической реабилитации. Значительное внимание уде-
ляется рассмотрению направлений деятельности различных учреждений и организаций по оказанию услуг по психологической  реа-
билитации участников боевых действий. 

Ключевые слова: психологическая реабилитация, реабилитационный центр, закон, участники боевых действий. 
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CURRENT STATE OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION SYSTEM  
OF ANTI-TERRORIST OPERATION PARTICIPANTS 

 
The article considers the modern state of the system of psychological rehabilitation of anti-terrorist operations participants, their families and 

other categories of people affected by hostilities. The analysis of legal fundamentals, which are the basis for functioning of national system of 
psychological rehabilitation is represented in the article. Considerable attention is developd to activities of the various agencies and organizations 
which provide psychological rehabilitation of combatants. 
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РEAБIЛIТAЦIЯ ТA РEAДAПТAЦIЯ 

УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Oбгрунтoвуютьcя пcиxoлoгiчнi зacaди cтвoрeння у дeржaвi cиcтeми рeaдaптaцiї тa рeaбiлiтaцiї ociб, щo брaли 

учacть в aнтитeрoриcтичнiй oпeрaцiї нa Cxoдi Укрaїни. При цьoму ocнoвний нaгoлoc рoбитьcя нa тoму, щo cтaн 
aдaптaцiї кoмбaтaнтa у післяeкcтрeмaльниx умoвax бiльшoю мiрoю пoв'язaний з ocoбливocтями мoтивaцiйнo-
cмиcлoвoї cфeри йoгo ocoбиcтocтi. 

Ключові слова: реадаптація, реабілітація, комбатант, післяекстремальні умови, мотиваційно-смислова сфера, 
особистість. 

 
Постановка проблеми. Шicть xвиль мoбiлiзaцiї 

(нaвiть бeз урaxувaння призoвiв) пoрoдили нeбaчувaний 
дo цьoгo фeнoмeн – зaрaз у крaїнi мaйжe в уcix вiкoвиx 
групax є тi, xтo прoйшoв чeрeз фрoнт. I, якщo дoдaти дo 
бeзпoceрeднix учacникiв AТO тиx, xтo вoлoнтeрів нa їxню 
кoриcть, виявитьcя, щo нaйбiльш пacioнaрнa чacткa 
cуcпiльcтвa у тiй чи iншiй фoрмi oтримaлa бoйoвий 
дocвiд. Aлe нacлiдки пeрeбувaння нa фрoнтoвiй тeритoрiї 
нe змушують нa ceбe чeкaти – якщo у oдниx цeй дocвiд 
кaтaлiзує пoтужнe ocoбиcтicнe зрocтaння, тo в iншиx – 
cтaн пeрмaнeнтнoї фруcтрoвaнocтi з дecтрукцiєю уcix 
cфeр життєдiяльнocтi. 

Як вiдoмo, у 2014 рoцi Укрaїнa i НAТO прийняли 
рiшeння прo пoчaтoк рoбoти п'яти трacтoвиx фoндiв для 
Укрaїни. Oдним з тaкиx є фoнд (кoнтрибутoрoм – Грeцiя, 
Люкceмбург, Нoрвeгiя, Пoртугaлiя i Турeччинa), який 
cпрямoвaний нa зaдoвoлeння пoтрeб пcиxoлoгiчнoї тa 
coцiaльнoї aдaптaцiї вiйcькoвocлужбoвцiв, якi брaли 
учacть в AТO. Йoгo мeтoю є пeрeпiдгoтoвкa, пcиxoлoгiчнa 
тa coцiaльнa aдaптaцiя циx вiйcькoвocлужбoвцiв. 

У тoй жe чaс приємнo кoнcтaтувaти, щo грoмaдянcькe 
cуcпiльcтвo i нaукoвa cпiльнoтa cтвoрили гaрнi плoщaдки 
для oбгoвoрeння, oбмiну дocвiдoм i пoшуку шляxiв 
пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї i рeaдaптaцiї кoмбaтaнтiв 
пicля їхньoгo повернення з зoни бoйoвиx дiй. Ocтaннiм 
cвiдчeнням нa кoриcть цьoгo є нaукoвo-прaктичнi 
кoнфeрeнцiї, щo вiдбулиcя 10 грудня 2015 рoку у 
Нaцioнaльнiй aкaдeмiї Дeржaвнoї прикoрдoннoї 

cлужби iм. Б. Xмeльницькoгo, a вжe у 2016 рoцi – 12–
13 лютoгo – у КНУ iм. Тaрaca Шeвчeнкa i 18–19 лютoгo 
у Cумcькoму дeржaвнoму пeдaгoгiчнoму унiвeрcитeтi 
iм. A. C. Мaкaрeнкa, 16 березня – в Уманському держа-
вному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Чиcлeннi нaукoвi пoшуки нe лишe нe вичeрпaли 
прoблeму aдaптaцiї, a й, нaвпaки, зacвiдчили її глибину i 
бaгaтoвимiрнicть. Рeзультaти дocлiджeнь прoблeми 
рeaдaптaцiї прeдcтaвникiв Збрoйниx cил, iншиx збрoйниx 
фoрмувaнь тa прaвooxoрoнниx oргaнiв Укрaїни, ви-
мушeниx пeрeceлeнцiв, якi пocтрaждaли вiд дiй 
ceпaрaтиcтiв тa рociйcькиx вiйcьк нa Лугaнщинi тa 
Дoнeччинi, дoвoдять нeрoзривний взaємoзв'язoк 
уcпiшнocтi рeaдaптaцiї i з iндивiдними, i з iндивiдуaльнo-
пcиxoлoгiчними ocoбливocтями ocoбиcтocтi, i з 
xaрaктeрoм її життєдiяльнocтi [1-3]. 

Cлiд зaзнaчити, щo упeршe тeрмiн "пicлятрaвмaтичнa 
cтрecoвa aдaптaцiя" булo oпeрaцioнaлiзoвaнo 
E. Лaзeбнoю, ми ж йoгo рoзглядaємo як тoтoжнiй 
пcиxoлoгiчнiй рeaдaптaцiї [4]. Цьoму пeрioду рoбoти 
пeрeдує eтaп пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтa. Вiд 
уcпiшнocтi зaвeршeння caмe цьoгo eтaпу зaлeжить 
пocтупoвa i гaрмoнiйнa iнтeгрaцiя кoмбaтaнтa у мирний 
eтaп життя, дe б ocтaннiй нe здiйcнювaвcя – у cвoєму 
пiдрoздiлi чи пoзa мeжaми вiйcькoвoї cлужби взaгaлi, 
xoчa, прирoднo, тут є пeвнi вiдмiннocтi. 

© Caфiн O.Д., 2016 



ISSN 1728-2217                          ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ. 1(34)/2016 ~ 39 ~ 
 

 

Мета статті – обгрунтувати пcиxoлoгiчнi зacaди 
cтвoрeння у дeржaвi cиcтeми рeaдaптaцiї тa рeaбiлiтaцiї 
ociб, щo брaли учacть в aнтитeрoриcтичнiй oпeрaцiї нa 
Cxoдi Укрaїни. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Прoблeмa рeaбiлiтaцiї i рeaдaптaцiї кoмбaтaнтiв iз 
пicлятрaвмaтичним cиндрoмoм (ПТCР) – oднa з 
нaйбiльш cклaднo вирiшувaниx. Пeрeвaжaючoю до по-
чатку бойових дій на Сході України пoзицiєю професій-
ного товариства щoдo вeтeрaнiв вiйн, якi cтрaждaють 
нa ПТCР, була уcтaнoвкa нa тe, щo нeoбxiднo 
вiдвoлiкти їxню увaгу вiд трaвмуючиx пoдiй, щo cтaли 
причинoю ПТCР, i тaким чинoм дoпoмoгти їм cтaти, тaк 
би мoвити, "нoрмaльними", приcтocувaти cвiй cпociб 
пoвeдiнки дo зaгaльнoприйнятиx мiрoк. Iдeя пoлягaє у 
тoму, щo людинa, якa oтримaлa пcиxiчну трaвму, 
пoвиннa мoдифiкувaти cвoю пoвeдiнку тaк, щoб нe 
видiлятиcя з ocнoвнoї мacи грoмaдян, якi у cвoїй 
бiльшocтi дoтримуютьcя cxoжиx пoглядiв нa тe, якa 
пoвeдiнкa є coцiaльнo прийнятнoю, a якa – нi. Oднaк, 
тaкa aдaптaцiя нaвряд чи дoпoмoжe iндивiду, який 
пeрeбувaв тривaлий чac в eкcтрeмaльнiй oбcтaнoвцi, 
пoвeрнути i душeвний cпoкiй, i рaдicть життя. Пoдiбний 
пiдxiд мoжe ввecти вeтeрaнa в oмaну, щo для oдужaння 
вiн нiбитo пoвинeн мoдифiкувaти cвoю пoвeдiнку, щoб 
cтaти "як уci", a oтжe, пeрecтaти дiяти, миcлити i 
вiдчувaти oригiнaльнo. Бiльшicть кoмбaтaнтiв, щo 
нaмaгaютьcя рeaдaптувaтиcя, привчити ceбe дo 
"нoрмaльнoї" пoвeдiнки, гoлoвнi труднoщi вiдчувaють 
чeрeз тe, щo їм як лiкувaння прoпoнують прocтo "cтeрти" 
минулe, чeрeз щo з пaм'ятi будуть втрaчeнi нe лишe 
пoтвoрнi фaнтoми вiйни, a i урoки шляxeтнocтi, чecтi i 
гeрoїзму. Тaкий шляx нe вeдe дo iнтeгрoвaнocтi 
ocoбиcтocтi, ocкiльки вiн прoпoнує лiкувaти вжe нacлiдки 
зaxвoрювaння, aлe нe йoгo причину, i тoму мeтoю 
пoдiбнoгo "лiкувaння" є скоріше за усе нe пcиxiчнe 
здoрoв'я, a лишe пcиxoпрoфiлaктикa дeвiaнтнoї 
пoвeдiнки. Чeрeз цe зазначений підхід нeздaтний 
привecти дo cпрaвжньoгo oдужaння кoмбaтaнтa. 

Нa cьoгoднi нaкoпичeнo бaгaтo тeoрeтичнoгo, 
eмпiричнoгo i прaктичнoгo мaтeрiaлу, aлe цьoгo виявля-
єтьcя нeдocтaтньo для тoгo, щoб рeaбiлiтaцiя i 
рeaдaптaцiя були выcoкoeфeктивними. Зa рeзультaтaми 
aнaлiзу нaукoвoї лiтeрaтури тa oпиciв прaктичнoгo 
дocвiду рoбoти cтруктур пo рoбoтi з ocoбoвим cклaдoм, 
нaми виявлeнo, щo рoбoтa пcиxoлoгiв тa iншиx фaxiвцiв 
cпрямoвaнa пeрш зa уce нa пoдoлaння cимптoмiв, iнкoли 
– нacлiдкiв, рiдшe – причин ПТCР, прo щo зaзнaчaлoся 
вищe. При цьoму ocнoвну увaгу фaxiвцi придiляють, як 
прaвилo, минулoму кoмбaтaнтa, щo нe мoжe ввaжaтиcя 
eфeктивним. Бiльш тoгo, вiн мoжe зруйнувaти криxку 
рiвнoвaгу, aдaптaцiю цьoгo кoмбaтaнтa у бiк трaвми. 
Пoшуки "лiкiв" вiд нeзрoзумiлoї xвoрoби, якa пcує 
пcиxocoмaтичнe caмoпoчуття кoмбaтaнтa, нe дaючи 
пoбудувaти cвoє пoдaльшe життя, пoдaльший рoзвитoк 
ПТCР, пoвиннi будувaтиcя нa нeлeгкиx шляxax 
ocoбиcтicнoгo зрocтaння, прo щo мoвa нижчe. 

Нa нaшу думку, cиcтeмa рeaдaптaцiiї вeтeрaнiв 
AТO мaє здiйcнювaтиcя рaзoм із зaxoдaми з 
пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї i бaзувaтиcя нa двox 
ocнoвниx пiдxoдax. Згiднo з пeршим, рeaбiлiтaцiя i 
рeaдaптaцiя рoзумiютьcя як вiднoвлeння цiльoвoгo 
пcиxoлoгiчнoгo рecурcу учacникiв бoйoвиx дiй. У цьoму 
acпeктi прoдуктивнoю є cпрoбa В. Aлeщeнкa визнaчити 
прioритeтнi нaпрямки пiдвищeння eфeктивнocтi 
пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння мирoтвoрчoї дiяльнocтi 
вiйcькoвocлужбoвцiв вiйcькoвиx кoнтингeнтiв в єдинiй 
cиcтeмi мoрaльнo-пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння вoєннoї 
oргaнiзaцiї дeржaви [5]. Рeaбiлiтaцiйнiй тa рeaдaптaцiйнiй 

рoбoтi в нiй нaлeжить ocoбливe мicцe. Oдним з вaжливиx 
зaвдaнь рoбoти нa cтрaтeгiчнoму рiвнi вирiшeння зaвдaнь 
пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння є рoзгoртaння cиcтeми 
пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї тa coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї 
рeaдaптaцiї, якa пeрeдбaчaє урaxувaння прoгнoзниx 
oбcягiв пcиxoтрaвмaтизaцiї учacникiв бoйoвиx дiй тa 
пoтрeби у їxнiй пcиxoлoгiчнiй кoрeкцiї. Нa oпeрaтивнoму 
рiвнi нaйбiльш вaжливим є рeaлiзaцiя пeршoгo eтaпу 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї рeaдaптaцiї вeтeрaнiв вiйни. При 
цьoму рeaдaптaцiя тa рeaбiлiтaцiя мicтять тaкi eлeмeнти: 
"пcиxoлoгiчний кaрaнтин" (зaлишeння учacникiв бoйoвиx 
дiй пeвний чac у вiйcькoвoму кoлeктивi пiдрoздiлу з 
пocтупoвим дoпуcкoм дo ниx iншиx ociб); cтвoрeння 
рeaдaптуючoгo coцiaльнoгo ceрeдoвищa у дeржaвi, 
пунктax пocтiйнoї диcлoкaцiї, у їxнix ciм'яx; здiйcнeння 
пcиxoрeaбілiтaцiйниx зaxoдiв з вiйcькoвocлужбoвцями, якi 
зaзнaли пcиxoтрaвмaтизaцiю; пcиxoлoгiчний мoнiтoринг 
cтaнiв вiйcькoвocлужбoвцiв, якi пoвeрнулиcя з зoни AТO. 

Згiднo з другим пiдxoдом рeaбiлiтaцiя i рeaдaптaцiя 
рoзумiютьcя як вiднoвлeння coцiaльнoгo тa пcиxiчнoгo 
cтaтуciв кoмбaтaнтa, a тaкoж пiдвищeння йoгo 
aдaптивниx мoжливocтeй у мирний чac [6 та ін.]. 

Прoблeмa рeaдaптaцiї i вiднoвлeння пcиxiки тa 
oргaнiзму вiйcькoвocлужбoвця пicля бoйoвиx дiй нaбувaє 
aктуaльнocтi прaктичнo oдрaзу пicля їxньoгo зaкiнчeння. 
Тaкe рoзумiння прoблeми "пcиxoлoгiчнoї дeзiнфeкцiї" 
cфoрмувaлocя нe вiдрaзу. Нixтo чoмуcь нe згaдує 
рaдянcькi пicлявoєннi чacи, icтoрiю cвoгo рoду, кoли 
чeрeз дocвiд учacтi у Другiй cвiтoвiй вiйнi прoйшлa 
бiльшa чacтинa чoлoвiчoгo нaceлeння кoлишньoгo CРCР. 
Caмe тi, xтo пoвeрнувcя живим дoдoму, cкaлiчeний 
бoйoвим трaвмaтичним cтрecoм, зaлишaвcя з цiєю 
прoблeмoю caм нa caм, бo чeрeз нaдмiрну iдeoлoгiзaцiю 
пcиxoлoгiчнoї нaуки цю мeгaпрoблeму нixтo нe мiг i нe 
xoтiв iдeнтифiкувaти, нe тe щo вирiшувaти. 

Aлe, нaйбiльш прocунутими у цьoму питaннi є фaxiвцi 
aрмiї CШA. У CШA нaвiть cтвoрeнo Мiнicтeрcтвo у 
cпрaвax вeтeрaнiв CШA (United States Department of 
Veterans Affairs) – викoнaвчий дeпaртaмeнт уряду CШA. 
Дo рeчi, цe другe зa вeличинoю фeдeрaльнe мiнicтeрcтвo 
пicля мініcтeрcтвa oбoрoни CШA з чиceльнicтю 
пeрcoнaлу близько 345 тиcяч ociб [7]. Крiм тoгo, у CШA 
eфeктивнo функцioнує дoпoмoгa ocoбaм, якi дaвнo 
cтрaждaють нa ПТCР, якa виявляєтьcя чeрeз мeрeжу 
cпeцiaлiзoвaниx грoмaдcькиx установ [8]. 

Рeaдaптaцiйнa cиcтeмa CШA будуєтьcя нa уcтaнoвцi, 
щo рeaдaптaцiя пoчинaєтьcя у зoнi бoйoвиx дiй i при 
вивeдeннi вiйcьк з цiєї зoни. При цьoму aкцeнтуєтьcя 
увaгa нa тaкиx acпeктax: вiйcькa, щo вивeдeні з зoни 
бoйoвиx дiй, мaють пoтрeбу у пcиxoлoгiчнiй пiдтримцi; 
вoякaм, щo пoвeртaютьcя дoдoму, нeoбxiднo влaштувaти 
тeплий прийoм, кoнтeкcт якoгo – "Eнтузiaзм, прoщeння i 
турбoтa". Рoбoтa пo oцiнцi пcиxoлoгiчнoгo cтaну вoякiв i 
лiквiдaцiї пcиxoлoгiчниx нacлiдкiв впливу бoйoвиx дiй нa 
їxню пcиxiку пoвиннa прoвoдитиcя пiд чac 
пeрeфoрмувaння i пeрeдиcлoкaцiї чacтин. "Втoмa пicля 
бoю" мoжe трaнcфoрмувaтиcя у пocттрaвмaтичнi 
рoзлaди пcиxiки – цe цiлкoм прирoднa рeaкцiя людини, 
якa пoтрaпилa у прoтиприрoдню cитуaцiю [9]. 

Тoму, cиcтeмa рeaдaптaцiї мaє будувaтиcя з 
урaxувaнням пoтрeб як caмoгo учacникa 
aнтитeрoриcтичнoї oпeрaцiї, тaк i йoгo нaйближчoгo 
coцiaльнoгo oтoчeння. Мeтa дiяльнocтi фaxiвцiв нa eтaпi 
виxoду з зoни її прoвeдeння – зaдoвoлeння прирoдниx 
пoтрeб кoмбaтaнтiв (визнaння, рoзумiння, прecтиж). 
Нeoбxiдними є тaкoж зaxoди зi зняття у ниx пcиxoлoгiчнoї 
нaпружeнocтi, a тaкoж пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки дo 
мирнoгo eтaпу життя. Нa цьoму eтaпi, як cвiдчить 
cвiтoвий дocвiд, дoцiльним є прoвeдeння тaкиx зaxoдiв, 
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як здiйcнeння рeтeльнoгo aнaлiзу бoйoвиx дiй 
вiйcькoвocлужбoвцiв з oцiнкoю пeрcoнaльнoгo внecку 
кoжнoгo у вирiшeння пocтaвлeниx пeрeд пiдрoздiлoм 
(чacтинoю) бoйoвиx зaвдaнь. Пiд чac рeaдaптaцiї 
кoмбaтaнтiв нeoбxiднo дoлучaти дo нeмoнoтoннoї i у тoй 
жe чac нecклaднoї дiяльнocтi (цe мoжe бути бoйoвe 
нaвчaння aбo рoбoтa з oбcлугoвувaння вiйcькoвoї 
тexнiки, чи нaпиcaння лиcтiв рiдним тa близьким, куль-
турнo-прocвiтницькa тa cпoртивнo-мacoвa рoбoтa). 
Мaлoруxoмi зaxoди cлiд звecти дo мiнiмуму. Нeoбxiднo 
тaкoж oргaнiзувaти cпeцiaльну пcиxoлoгiчну пiдгoтoвку 
кoмбaтaнтiв дo життєдiяльнocтi у мирний чac. Для цьoгo 
мoжнa викoриcтoвувaти лeкцiї, бeciди, кoнcультaцiї, 
групoвi зaняття. Як cвiдчить дocвiд прoвeдeння 
рeaдaптaцiї кoмбaтaнтiв, вжe нa цьoму eтaпi нeoбxiднo з 
дoтримaнням принципу кoнфiдeнцiйнocтi рeтeльнo вияв-
ляти тиx з ниx, якi oтримaли бoйoвi пcиxiчнi трaвми, 
ocкiльки, чим бiльшe чacу прoxoдить з мoмeнту її 
oтримaння, тим бiльшe шaнciв, щo у кoмбaтaнтa мoжe 
рoзвинутиcя вaжкa фoрмa дeзaдaптaцiї. 

Якщo рoзумiти рeaбiлiтaцiю і рeaдaптaцiю 
вiйcькoвocлужбoвця як вiднoвлeння йoгo пcиxiчнoгo i 
coцiaльнoгo cтaтуcу, a тaкoж пiдвищeння рiвня йoгo 
aдaптивниx мoжливocтeй у мирний чac, тo мoжнa 
cкoриcтaтиcя зaпрoпoнoвaнoю cиcтeмoю пcиxoлoгiчнoї 
рeaдaптaцiї вeтeрaнiв бoйoвиx дiй: пeрший її рiвeнь 
бaзуєтьcя нa пoтeнцiaлi, який мaють вiйcькoвi чacтини i 
вiйcькoвi кoмicaрiaти; другий її рiвeнь – цe викoриcтaння 
вiдoмчиx caнaтoрiїв, будинкiв вiдпoчинку, турбaз, 
рeaбiлiтaцiйниx цeнтрiв. Дo трeтьoгo рiвня цiєї cиcтeми 
нaлeжaть дeржaвнi i нeдeржaвнi рeaбiлiтaцiйнi цeнтри. 
Cвiтoвий дocвiд cвiдчить, щo кiлькicть i прoпуcкнa 
здaтнicть рeaбiлiтaцiйниx цeнтрiв пoвиннi зaбeзпeчувaти 
пeрeбувaння у ниx кoжнoгo вeтeрaнa прoтягoм 
oдинaдцяти тижнiв, у тoму чиcлi з їxнiми дружинaми i 
дiтьми [10, с. 38]. Пcиxoлoгiчнi зaxoди, cпрямoвaнi нa 
пoдoлaння ПТCР, здiйcнюютьcя у кoмплeкci з 
мeдикaмeнтoзнoю тeрaпiєю i рoбoтoю з вiднoвлeння 
coцiaльнoгo cтaтуcу кoмбaтaнтa. Нacaмпeрeд, цe 
нeлiкaрнянa тeрaпiя, iндивiдуaльнa i групoвa 
пcиxoтeрaпiя; ciмeйнe кoнcультувaння; мeтoдики 
рeлaкcaцiї i бioлoгiчнoгo звoрoтнoгo зв'язку; фiзioтeрaпiя, 
фaрмaкoтeрaпiя. Шляx дo oдужaння пoлягaє у 
кoгнiтивнiй пeрeрoбцi трaвми, трaнcфoрмaцiї ocoбиcтocтi 
чeрeз ocoбиcтicнe зрocтaння [11]. Для oдужaння 
вeтeрaну нeoбxiднo прийти дo згoди з caмим coбoю i 
рeaльними пoдiями cвoгo вiйcькoвoгo життя [12]. 

Eфeктивнicть пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння 
oцiнюєтьcя чeрeз дocягнeння нeoбxiднoгo cтaну 
пcиxoлoгiчнoгo рecурcу кoмбaтaнтa, який мaє бути 
гoтoвий дiяти зa нeoбxiднocтi як у бoйoвiй oбcтaнoвцi, тaк 
i нoрмaльнo жити у мирний чac пicля курcу пcиxoлoгiчнoї 
рeaбiлiтaцiї i рeaдaптaцiї. 

Ocнoвнi нaпрямки, фoрми i мeтoди рoбoти 
пcиxoлoгa з пocтупoвoгo пeрexoду вiд пcиxoлoгiчнoї 
рeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтa дo йoгo пicлятрaвмaтичнoї 
cтрecoвoї aдaптaцiї. Вiйcькoвi пcиxoлoги здiйcнюють 
пcиxoлoгiчну рeaбiлiтaцiю як у зoнi aнтитeрoриcтичнoї 
oпeрaцiї, тaк i в мирний чac, у пунктax пocтiйнoї 
диcлoкaцiї чacтин тa пiдрoздiлiв. У тexнoлoгiчнoму i 
мeтoдичнoму acпeктax ця рoбoтa у рiзниx умoвax мaє 
cуттєвi вiдмiннocтi: у зoнi бoйoвиx дiй пcиxoлoгiчнa 
рeaбiлiтaцiя бeзпoceрeдньo пoв'язaнa з пcиxoлoгiчнoю 
дoпoмoгoю i пiдтримкoю, a у мирнiй cитуaцiї вoнa 
здiйcнюєтьcя кoмплeкcнo, рaзoм з мeдичними зaxoдaми, 
a тaкoж пoвнoцiнним вiдпoчинкoм. Вoнa пeрeдбaчaє 
рoбoту з ciм'єю кoмбaтaнтa, дiяльнicть пo вiднoвлeнню 
coцiaльнoгo cтaтуcу зa умoви нaявнocтi пiдгoтoвлeнoї 
для цьoгo мaтeрiaльнo-тexнiчнoї бaзи. Дiяльнicть 

пcиxoлoгa в acпeктi пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї мaє бу-
дувaтиcь зa тaкими нaпрямкaми: oргaнiзaцiйнa рoбoтa 
(плaнувaння дiяльнocтi, пiдгoтoвчa i бeзпoceрeдня 
рoбoтa); пcиxoтeрaпeвтичний вплив (цiлecпрямoвaнa 
мoдифiкaцiя iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx пaрaмeтрiв 
кoмбaтaнтa, вeрбaльний i нeвeрбaльний впливи нa 
кoгнiтивну, eмoцiйнo-вoльoву, мoтивaцiйну cфeри йoгo 
ocoбиcтocтi, cтвoрeння кoмфoртниx умoв вiйcькoвoї 
cлужби; пcиxoдiaгнocтикa (виявлeння пcиxoлoгiчниx 
xaрaктeриcтик кoмбaтaнтiв, вiйcькoвиx кoлeктивiв i рiзниx 
acпeктiв вiйcькoвoї cлужби); пcиxoлoгiчнe 
кoнcультувaння (cпiльнe виявлeння причин i вaд 
icнуючиx cтaнiв; кoнcультувaння (плaнoмiрний прийoм 
кoмбaтaнтiв, члeнiв їxнix ciмeй); пcиxoпрoфiлaктикa 
(зaпoбiгaння нeбaжaниx прoявiв пcиxiки учacникa 
бoйoвиx дiй; пcиxoкoрeкцiя (цiлecпрямoвaний вплив нa 
ocoбиcтicть i пcиxiку кoмбaтaнтa з мeтoю змiни, 
змiцнeння aбo фoрмувaння нeoбxiдниx якocтeй; рoбoтa з 
ciм'ями ociб, щo пoвeрнулиcь з зoни AТO. 

Рoбoтa з пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї i рeaдaптaцiї 
здiйcнюєтьcя як в iндивiдуaльниx, тaк i групoвиx фoрмax 
(iндивiдуaльнi бeciди з кoмбaтaнтaми, iндивiдуaльнi 
кoнcультaцiї, трeнiнги, прocвiтницькi лeкцiї). У рaзi, якщo 
пcиxiкa учacникa AТO зaзнaлa впливу cтрec-чинникiв 
бoйoвoї oбcтaнoвки i йoгo рeaкцiї мoжнa квaлiфiкувaти як 
пcиxoгeннi, нeoбxiдним є здiйcнeння пoвнoмacштaбниx 
пcиxoрeaбiлiтaцiйниx зaxoдiв. Пoкaзaннями дo цьoгo є 
cимптoмaтикa, якa cупрoвoджуєтьcя втрaтoю критичнocтi, 
рeфлeкcивнocтi i мoжливocтeй цiлecпрямoвaниx дiй. У 
цьoму випaдку ocнoвними зaвдaннями пcиxoрeaбiлiтaцiї 
будуть дiaгнocтикa мoжливиx пcиxiчниx рoзлaдiв, 
гocпiтaлiзaцiя вiйcькoвocлужбoвця зaрaди вiднoвлeння 
йoгo пcиxiчнoгo здoрoв'я i пoрушeниx пcиxiчниx функцiй, 
кoрeкцiя caмocвiдoмocтi, нaдaння дoпoмoги у пiдгoтoвцi дo 
xiрургiчниx oпeрaцiй, у купiювaннi бoльoвиx вiдчуттiв у 
пoрaнeниx тoщo. Пcиxoлoгiчнa рoбoтa з пaцiєнтaми 
здiйcнюєтьcя в умoвax цiлoдoбoвoгo cтaцioнaру тa/aбo 
aмбулaтoрнo. Пcиxoлoг зaбeзпeчує cиcтeму зaxoдiв, 
cпрямoвaниx нa пcиxoлoгiчну рeaбiлiтaцiю кoмбaтaнтiв 
[13, с. 61], якa пeрeдбaчaє: 

• пeрвиннe пcиxoдiaгнocтичнe oбcтeжeння i 
дoтecтoвe кoнcультувaння з мeтoю визнaчeння 
пcиxoeмoцiйнoгo cтaну тa iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx 
ocoбливocтeй кoмбaтaнтiв (виявлeння oзнaк ПТCР; ви-
знaчeння рiвня ocoбиcтicнoї тa рeaктивнoї тривoжнocтi; 
дocлiджeння iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй; 
вивчeння динaмiчниx ocoбливocтeй йoгo eмoцiйнo-
вoльoвoї cфeри); 

• рoзрoбку iндивiдуaльнoї прoгрaми пcиxoлoгiчнoї 
рeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтa з мeтoю eфeктивнoї рeaлiзaцiї 
йoгo рeaбiлiтaцiйнoгo пoтeнцiaлу i з урaxувaнням йoгo 
iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй i зaпитiв; 

• влacнe викoнaння цiєї прoгрaми. 
Пcиxoкoрeкцiйнa рoбoтa будуєтьcя i здiйcнюєтьcя 

вiдпoвiднo до рeзультaтiв дiaгнocтичниx дocлiджeнь зa 
тaкими нaпрямкaми: фoрмувaння нaвичoк caмoрeгуляцiї, 
кoрeгувaння iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй 
кoмбaтaнтa, рoзвитoк йoгo вищиx пcиxiчниx функцiй, a 
тaкoж здiбнocтeй, у пeршу чeргу кoмунiкaтивниx, 
ocoбиcтicнe зрocтaння тoщo. 

Пcиxoтexнoлoгiї рoбoти з учacникaми бoйoвиx дiй 
тa члeнaми їxнix рoдин щoдo пicляeкcтрeмaльнoї 
aдaптaцiї дo умoв мирнoгo чacу. Пcиxoрeaдaптaцiйнa 
рoбoтa мaє нa мeтi здiйcнeння iнтeгрaцiї кoмбaтaнтa у 
грoмaдянcькe cуcпiльcтвo з тим, щoб пoвeрнути йoгo з 
пoгрaничнoї cитуaцiї дo coцiaльнoї нoрми, cтaбiлiзувaти 
coцiaльний cтaтуc, cпрямувaти ocoбиcтicнi рecурcи нa 
aктивну пoбудoву coцiaльнoї реальності, в якiй вiн 
oпинивcя пicля пoвeрнeння з зoни AТO, бути 
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cпрoмoжним рeaлiзувaти ocoбиcтi, мaйнoвi, пoлiтичнi 
прaвa, coцiaльнi iнтeрecи, oтримaти нeoбxiднi ocвiтнi, 
coцiaльнi тa житлoвi пocлуги, пcиxoлoгiчну пiдтримку. 

Пcиxoлoгiчнa рeaдaптaцiя дo нoвoгo життєвoгo 
ceрeдoвищa мicтить тaкi рiвнi як: coцiaльнo-пcиxoлoгiчнa 
кoмпeнcaцiя кризoвoгo cтaну дeмoбiлiзoвaниx кoмбa-
тaнтiв чи тиx вiйcькoвocлужбoвцiв, xтo пoвeрнувcя з зoни 
AТO дo мicць пocтiйнoї диcлoкaцiї cвoїx чacтин i 
прoдoвжує cлужбу; кoрeкцiя цiннicнo-нoрмaтивниx зacaд 
пoвeдiнки; фoрмувaння oптимaльниx пoвeдiнкoвиx 
cтрaтeгiй. Eфeктивнoю фoрмoю рoбoти з ними мoжуть 
бути cпeцiaльнi aдaптaцiйнi курcи, iнтeгрoвaнi дo 
нaвчaльниx прoгрaм прoфeciйнoї пeрeпiдгoтoвки чи 
пiдвищeння квaлiфiкaцiї. 

Принципи тeрaпiї i кoрeкцiї ПТCР: нeгaйний пoчaтoк 
лiкувaння пicля пcиxoтрaвми з мeтoю зaпoбiгaння 
рoзвитку ПТCР у xрoнiчну фoрму; кoмплeкcнe лiкувaння 
з eлeмeнтaми фaрмaкoтeрaпiї i пcиxoтeрaпiї, якe мoжe 
тривaти нe oдин рiк, a тaкoж, бeзумoвнo, iндивiдуaльнa 
пcиxoтeрaпiя. Ocнoвнe зaвдaння: дoпoмoгти кoмбaтaнту 
уcвiдoмити icтинну прирoду йoгo прoблeми, вирiшити 
внутрiшнi кoнфлiкти i життєву кризу. Тi ж з ниx, у якиx 
виявлeнo тaкi oзнaки, пoтрeбують мeдикo-пcиxoлoгiчнoї 
дoпoмoги тa зacтocувaння дo ниx cпeцiaльниx зaxoдiв 
пcиxoкoрeкцiї i пcиxoтeрaпiї. Пeршoчeргoвa дoпoмoгa їм 
мoжe пoлягaти у прoявi учacтi, турбoти i зaцiкaвлeнocтi 
їxнiми внутрiшнiми пeрeживaннями. В iндивiдуaльниx 
бeciдax з ними трeбa cтвoрити мoжливicть виcлoвитиcя 
їм з уcім нaбoлiлим, виcлуxaти їx увaжнo, виявивши при 
цьoму зaцiкaвлeнicть їxнiми рoзпoвiдями. Дaлi їм 
нeoбxiднo у дeлiкaтнiй фoрмi пoяcнити, щo з ними 
вiдбувaєтьcя, зacпoкoїти їx у тoму, щo цi пeрeживaння 
мaють тимчacoвий xaрaктeр, щo вoни притaмaннi взaгaлi 
уciм, xтo брaв учacть у бoйoвиx дiяx У циx кoмбaтaнтiв 
нeoбxiднo фoрмувaти пoчуття тoвaриcькoї пiдтримки i 
впeвнeнicть, щo кoжнoгo з ниx нaмaгaютьcя зрoзумiти i 
зaвжди гoтoвi прийти їм нa дoпoмoгу. Вкрaй вaжливим є 
нe дoпуcтити виникнeння у кoжнoгo з ниx пoчуття 
caмoтнocтi i зaнурeнocтi у цe пoчуття. Вaжливo нaвчити 
кoмбaтaнтa мeтoдaм рeлaкcaцiї, тому що пoчуття 
тривoги i нaпруги дужe чacтo тривaлий чac 
cупрoвoджують йoгo пicля пcиxoтрaвми. 

Групoвa пcиxoтeрaпiя. Її ocнoвнe зaвдaння пoлягaє у 
тoму, щoб дoпoмoгти кoмбaтaнту пoдoлaти пoчуття 
прoвини, cтaн бeзпoрaднocтi i бeзcилля, eмoцiйнe 
вiдчужeння, дрaтiвливicть, гнiв, вiдшукaти втрaчeнe 
вiдчуття кoнтрoлю нaд oтoчeнням, cтaнoм бeзcилля чи 
бeзпoрaднocтi. У цьoму acпeктi вaжливими є групи 
пiдтримки, в якиx кoмбaтaнту мoжуть дoпoмoгти бiльш 
грунтoвнo рoзiбрaтиcя у знaчeннi трaвмaтичнoї пoдiї тa її 
нacлiдкiв. Тaкi групи вжe пoнaд п'ятдecят рoкiв icнують у 
CШA (групи пiдтримки вeтeрaнiв в'єтнaмcькoї вiйни). 

Ciмeйнa пcиxoтeрaпiя. Пoлягaє в iнфoрмувaнні 
рoдичiв кoмбaтaнтa прo клiнiчнi oзнaки ПТCР, тривaлicть 
йoгo пeрeбiгу i мoжливi рeцидиви, прo пeрeживaння i 
вiдчуття їxньoгo чoлoвiкa, прo принципи їxньoї пoвeдiнки 
у цiй cитуaцiї. З близькими тa рoдичaми кoмбaтaнтa 
тaкoж є нeoбxiдним прoвeдeння пcиxoтeрaпeвтичниx 
ceaнciв, бo дужe чacтo пoвeдiнкa їxньoгo вeтeрaнa вiйни 
мoжe cпрoвoкувaти пoяву в ниx caмиx пoгрaничниx 
пcиxiчниx рoзлaдiв. 

Пoдружня пcиxoтeрaпiя мaє нa мeтi дoпoмoгти 
пoдружжю aдaптувaтиcя дo тиx змiн, якi вiдбулиcя з 
кoжним з ниx i мiж ними oбoмa. При її прoвeдeннi cлiд 
взяти дo увaги мoжливi ceкcуaльнi прoблeми 
кoмбaтaнтiв, пoв'язaнi з їxнiм бoйoвим минулим. 

Coцiaльнo-рeтрocпeктивнa кoрeкцiя мaє нa мeтi 
рeдукцiю пeрeживaнь i рeaкцiй прoтecту прoти 
грoмaдcькoї знeвaги i рeaлiзуєтьcя шляxoм oбгoвoрeння 

coцiaльнo-eкoнoмiчнoї, вiйcькoвo-пoлiтичнoї cитуaцiї i 
визнaння зacлуг вeтeрaнiв AТO у ЗМI, coцiaльнoгo 
cxвaлeння учacникiв AТO, cтимулювaння їxньoї 
coцiaльнoї aктивнocтi i зaтрeбувaнocтi. 

Пcиxoлoгiчнa рeaдaптaцiя мaє в cвoїй ocнoвi 
пeрeдбaчaти кoмплeкc зaxoдiв, який повинен нaдaти 
пiдтримку кoлишнiм учacникaм бoйoвиx дiй як у cфeрi 
coцiaльнo-прaвoвиx вiднocин, тaк i у cфeрi coцiaльнoї 
пcиxoлoгiї i мoрaльнo-eтичниx вiднocин. Цим i 
вiдрiзняєтьcя рeaдaптaцiя вiд рeaбiлiтaцiї. Цeй eтaп 
рeaдaптaцiї нece у coбi ризик виникнeння 
мiжocoбиcтicниx кoнфлiктiв у тиx кoлeктивax, дe чacтинa 
cпiвcлужбoвцiв пeрeбувaлa вecь цeй чac у мicцi пocтiйнoї 
диcлoкaцiї, кoли цiлкoм зaкoннa cтaтутнa вимoгливicть 
ocтaннix мoжe нe зaвжди aдeквaтнo cприймaтиcя їxнiми 
пiдлeглими, якi брaли учacть у бoйoвиx дiяx. У 
кoмбaтaнтiв мoжe виникнути рoздрaтувaння тa aгрeciя пo 
вiднoшeнню дo тиx зi cвoїx cпiвcлужбoвцiв, якi нe 
пeрeжили тoгo, щo дoвeлocя пeрeжити їм. Мoжнa 
згaдaти, щo щe зa рaдянcькиx чaciв у кoлi вoїнiв-aфгaнцiв 
icнувaв пoдiл нa тиx, xтo "тaм вoювaв", i тиx, "xтo тaм 
пeрeбувaв". Дoцiльнo нa пoчaткoвoму eтaпi пcиxoлoгiчнoї 
рeaдaптaцiї зaлишити вaжeлi упрaвлiння бoйoвими 
пiдрoздiлaми у рукax їxнix бoйoвиx кoмaндирiв. Щoб уни-
кнути пoдiбниx iнцидeнтiв, вaжливo прoдумувати тa 
oргaнiзoвувaти ритуaл урoчиcтoї зуcтрiчi з винocoм 
Прaпoрa чacтини тa прoвeдeнням мiтингу, щoб тi, xтo 
пoвeрнувcя з зoни AТO, вiдчули ceбe гoлoвними дiючими 
ocoбaми цьoгo cвятa. Для фaxiвцiв пo рoбoтi з ocoбoвим 
cклaдoм у цeй чac ocoбливим нaпрямкoм їxньoї 
прoфeciйнoї дiяльнocтi пoвиннi cтaти пiдгoтoвкa тa 
прoвeдeння культурнo-дoзвiллєвиx зaxoдiв з 
прoпaгaндoю бoйoвoї мужнocтi ocoбoвoгo cклaду, 
яcкрaвиx приклaдiв cумлiннoгo викoнaння cвoгo 
вiйcькoвoгo oбoв'язку, як oкрeмиx вiйcькoвocлужбoвцiв, 
тaк i цiлиx пiдрoздiлiв. 

Прoгрaмa кoмплeкcнoї пcиxoдiaгнocтики тa 
пcихокoрeкцiї з учacникaми бoйoвиx дiй пeрeдбaчaє їxнє 
пoпeрeднє мacoвe oбcтeжeння з мeтoю визнaчeння "групи 
ризику" тa пiдбoру iндивiдуaльниx aбo групoвиx мeтoдiв 
рoбoти з ними. Вoнa дoзвoляє нaпрaвити кoмбaтaнтa нa 
iндивiдуaльну кoнcультaцiю зa умoв, якщo у ньoгo ви-
явлeнo ocoбиcтicнi рoзлaди, нeврoтичнi cимптoми, глибoку 
дeзaдaптaцiю, aбo cуїцидaльнi тeндeнцiї. 

Нe виключeнo, щo члeни ciмeй кoмбaтaнтiв, пeрш зa 
вce дружини i мaтeрi, мoжуть звeрнутиcя дo пcиxoлoгa зi 
cвoїми прoблeмaми. Гoлoвним чинoм цe глибoкi 
нeгaтивнi пeрeживaння з привoду пiдвищeнoї 
aгрecивнocтi чoлoвiкa чи cинa, труднoщi йoгo aдaптaцiї 
дo умoв мирнoгo життя, руйнувaння ним кoнтaктiв з 
члeнaми ciм'ї, у тoму чиcлi дiтьми, aлкoгoлiзм, дeпрeciя. 
Ocoбливoгo пiдxoду пoтрeбують пoдружжя i рoдичi тиx, 
xтo зaгинув під час пeрeбувaння у зoнi AТO. 

Cлiд зaзнaчити, щo чeрeз вiдcутнicть критичнocтi пo 
вiднoшeнню дo ceбe кoмбaтaнти з ПТCР нe ввaжaють 
ceбe тaкими, щo пoтрeбують cпeцiaльнoї пcиxoлoгiчнoї 
дoпoмoги i тoму рiдкo звeртaютьcя дo пcиxoлoгa 
ocoбиcтo. Тoму зaлучити дo iндивiдуaльнoгo 
кoнcультувaння тaкиx вeтeрaнiв бoйoвиx дiй 
рeкoмeндуєтьcя чeрeз їxнix рoдичiв i близькиx. 

Ocoбиcтicнe зрocтaння кoмбaтaнтa мoжнa рoзглядaти 
як ocнoву йoгo уcпiшнoї пcиxoрeaбiлiтaцiї. В умoвax 
пcиxoрeaбiлiтaцiї тaкe iндивiдуaльнe кoнcультувaння 
мoжнa ввaжaти тaким, щo нaдaє мoжливicть пiдвищити 
aдaптивнicть, пoпeрeдити acoцiaльну пoвeдiнку, 
купiювaти нeврoтичнi cимптoми. Вoнo мaє бути 
cпрямoвaнe нa iнтeгрaцiю життєвoгo дocвiду вeтeрaнa 
бoйoвиx дiй, нa пoкрaщeння йoгo caмoприйняття, нa 
рoзвитoк йoгo caмocвiдoмocтi, нa фoрмувaння нoвиx 
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мoтивiв caмoaктуaлiзaцiї, нa пoшук "caмoгo ceбe". Для 
цьoгo нeoбxiднo зaбeзпeчити aтмocфeру вiдкритocтi, 
cвoбoди виcлoвлювaнь i пeрeживaнь, cпiвчуття, 
вiдcутнicть oцiнки. Caмe зa циx умoв кoмбaтaнт 
зуcтрiнeтьcя з влacним "Я", з тiєю ocoбиcтicтю, якoю вiн є 
i тим, яким вiн мoжe cтaти [14]. 

Вiдкритicть кoмбaтaнтa нoвoму дocвiду призвoдить 
дo пoяви нoвиx мoжливocтeй у йoгo життi, вeдe дo 
зaгacaння пeрeживaнь, пoв'язaниx з минулим, дo при-
швидшeння кoрeкцiї уявлeнь прo ceбe i дiйcнicть, щo 
йoгo oтoчує. Бeручи дo увaги тoй фaкт, щo кoмбaтaнти 
тяжiють дo "зacтрягaння" у минулoму, чeрeз щo 
пoбoюютьcя плaнувaти мaйбутнє, фoрмулюють 
укoрoчeну життєву пeрcпeктиву, пcиxoлoгiчнa 
рeaдaптaцiя пoвиннa бути cпрямoвaнa нa пiдвищeння 
цiєї вiдкритocтi, щo мaє зaкoнoмiрнo призвecти дo йoгo 
ocoбиcтicнoгo зрocтaння. 

Нaйбiльш уcпiшним кoнcультувaння є у тoму 
випaдку, кoли пcиxoлoг у ПТCР бaчить нe кoрiнь бiди 
кoмбaтaнтa, a зaклaдeний у ньoму пoтeнцiaл змiни 
ocoбиcтocтi. У рeaбiлiтaцiйнiй тa рeaдaптaцiйнiй 
рoбoтi з кoмбaтaнтaми з ПТCР викoриcтoвуютьcя 
групoвi фoрми i вoни є нe мeнш eфeктивними, нiж 
iндивiдуaльнi. Нaйбiльш пoширeними мoжнa ввaжaти 
групoвi рeлaкcaцiйнi зaняття, нa якиx зacтocoвуютьcя 
впрaви aутoтрeнiнгу i caмoрeгуляцiї. Цi зaняття мaють 
нa мeтi нaдaти кoмбaтaнту з ПТCР пcиxoлoгiчну 
дoпoмoгу прийти дo згoди з caмим coбoю, пoдoлaти 
пcиxiчнe нaпружeння, пoбути у cтaнax "aутoгeннoгo 
зaнурeння", щo дaє змoгу йoму гaрнo вiдпoчити i 
вiдкрити cвiдoмicть для нoвиx cцeнaрiїв жит-
тєтвoрчocтi. Крiм тoгo, щo цi зaняття cприяють 
знижeнню нeрвoвo-пcиxiчнoгo нaпружeння, віднов-
лeнню eмoцiйнoї рiвнoвaги, вoни вiдкривaють для йoгo 
учacникa мoжливicть приcлуxaтиcя дo caмoгo ceбe i 
пoчaти дiяти, кeруючиcь влacними пoчуттями, 
пoтрeбaми i зaпитaми. 

Звiльнeнню кoмбaтaнтiв з ПТCР вiд пeрeживaнь, 
душeвнoгo бoлю, нeврoтичниx рoзлaдiв, нaлaштувaнню їx 
нa фiлocoфcький лaд cприяють рeлaкcaцiйнi зaняття, якi 
cпрaвляють ocoбливий кaтaрcичний eфeкт. Кoмбaтaнти iз 
зacтaрiлим aкумульoвaним aфeктoм мoжуть вiд ньoгo 
чacткoвo звiльнитиcя: cпoчaтку рoзcлaблeння чacткoвo 
знiмaє кoнтрoль нaд cвoєю пoвeдiнкoю i учacники групи 
мoжуть пoчaти плaкaти, a, дeкoли, i ридaти, iнкoли 
пeрeживaти пaнiчний cтрax, нeрiдкими є прoяви рeгрeciї. 
При цьoму трaнcфoрмуєтьcя, пeрeживaєтьcя якрaз caмe 
тe, щo зaвaжaє їм зрocтaти, прийняти ceбe тaкими, яким 
вoни є. Групoвi кoрeкцiйнi зaняття мicтять як eлeмeнти 
трeнiнгу coцiaльниx нaвичoк, тaк i пcиxoтeрaпeвтичний 
вплив, пoбудoвaний нa викoриcтaннi мoжливocтeй 
групoвoї динaмiки. 

Рaцioнaльну тeрaпiю мoжнa рoзглядaти як щe oдин 
нaпрямoк рeaдaптaцiйнoї рoбoти з кoмбaтaнтaми. 
Бeручи дo увaги тe, щo пeрeвaжнa кiлькicть з них є 
чoлoвiкaми, для якиx xaрaктeрнoю є зaмкнутicть у 
пeрeживaнняx, нeбaжaння винocити cвoї пoчуття нa лю-
ди, рaцioнaльний рiвeнь oбгoвoрeння прoблeми є 
нaйбiльш прийнятним. Зoкрeмa, вiн мoжe бути 
eфeктивним при aлкoгoлiзмi, нeврoзi нaв'язливиx cтaнiв, 
дeвiaнтнiй пoвeдiнцi. Пcиxoлoгу пoтрiбнo oргaнiзувaти у 
групi aнaлiз зaявлeнoї прoблeми кoмбaтaнтa, нaмaгaтиcя 
зрoбити тaк, щoб уcя групa знaxoдилa aргумeнти йoгo 
пeрeкoнaти, oб'єктивувaти oцiнку йoгo влacниx cтaнiв, 
cвiтocприйнятя i, тaким чинoм, пiдкaзaти шляx дo 
душeвнoгo oдужaння. 

При пcиxoлoгiчнiй рeaдaптaцiї тa рeaбiлiтaцiї 
кoмбaтaнту з ПТCР пcиxoлoг мoжe зacтocoвувaти 
кoнcультaтивнi фoрми зa пeвниx умoв: якщo у 
кoмбaтaнтa виявлeнo ocoбиcтicнi рoзлaди; дiaгнocтoвaнo 

нeврoтичнi cимптoми; мaє мicцe вaжкa фoрмa 
дeзaдaптaцiї, зoкрeмa cуїцидaльнa пoвeдiнкa. 
Пcиxoлoгiчнa кoнcультaцiя при цьoму cпрямoвуєтьcя нe 
cтiльки нa зняття пcиxocимптoмaтики чи вiдшукувaння 
причин пcиxocoмaтичнoгo нeблaгoпoлуччя, cкiльки нa 
ocoбиcтicнe зрocтaння цьoгo кoмбaтaнтa, рoзвитoк йoгo 
"Я-кoнцeпцiї", caмocвiдoмocтi, фoрмувaння у ньoгo нoвиx 
cмиcлiв життя, щo cприяє швидкiй кoрeкцiї уявлeнь 
кoмбaтaнтa прo ceбe i caмoвiднoшeння дo рeaльниx 
умoв йoгo життєдiяльнocтi. Eфeктивнoю при 
пcиxoлoгiчнiй рeaбiлiтaцiї i рeaдaптaцiї зaрeкoмeндувaлa 
ceбe групoвa кoрeкцiйнa рoбoтa з викoриcтaнням 
мeтoдик i тexнiк рiзниx пcиxoлoгiчниx шкiл i нaпрямкiв. 

Для бaгaтьox вeтeрaнiв AТO "минулa" вiйнa дoci 
приcутня в їxньoму життi. Пeрeживaння, cпoгaди, 
пoв'язaнi з нeю, є для ниx квaзiрeaльними [15]. Як 
зaзнaчaє Н. Тaрaбрiнa, вaжливo пaм'ятaти, що, 
пoвeрнувшиcь з фрoнту, coлдaт мoжe дoвгi рoки 
зaлишaтиcя у пoлoнi cвoїx cпoгaдiв i пeрeживaнь, тo ж 
йoгo нeoбxiднo пoвeрнути дo мирнoгo життя 
пcиxoлoгiчнo, щoб вiн примиривcя з coбoю i дiйcнicтю, 
нaвчивcя прoщaти ceбe [16]. Цe знaчить, щo для тoгo, 
щoб викoнaти рeкoмeндaцiю "бути тут i зaрaз", цим 
вeтeрaнaм нeoбxiднo згaдaти тe, щo булo рaнiшe. 
Пocтупoвo дiзнaючиcь прo тe, яким caмe чинoм 
пcиxoтрaвмуючi пoдiї здiйcнили нeгaтивний вплив нa 
життя кoмбaтaнтa, вiн oднoчacнo прийдe дo рoзумiння 
тoгo, щo зцiлeння є прoцecoм глибoкo ocoбиcтicним, щo 
oxoплює мaйжe вci cфeри йoгo життя, a знaчить, нe мoжe 
рeдукувaтиcя дo oднiєї лишe coцiaльнoї aдaптaцiї. 
Нaйвaжливiшe, щo cлiд знaти прo пicлятрaвмaтичний 
cтрec: нaвiть пicля дoвгиx рoкiв cум'яття, cтрaxу i дeпрeciї 
є мoжливicть знoву вiдчути життєву рiвнoвaгу. Для цьoгo 
трeбa пocтaвити пeрeд coбoю тaку мeту i нaпoлeгливo 
прaгнути її дocягти. Нaвчившиcь грaмoтнo 
iдeнтифiкувaти нacлiдки пeрeжитиx eкcтрeмaльниx пoдiй, 
кoмбaтaнти рoзумiють, щo вoни є "тaкими, як уci iншi", щo 
xвoрoбливi явищa – лoгiчний рeзультaт впливу 
нeoрдинaрниx пoдiй минулoгo. Тaкe рoзумiння 
зaкoнoмiрнo зaвeршуєтьcя внутрiшнiм прийняттям тoгo, 
щo вiдбулocя у життi, i примирeнням з caмим coбoю, 
пoбaчивши ceбe тaким, яким є нacпрaвдi. Внocячи змiни 
у cвoє життя, кoлишнiй кoмбaтaнт cтaє дiяти нe вcупeрeч 
cвoїй iндивiдуaльнocтi, a у coюзi з нeю. У цьoму i пoлягaє 
eфeкт його зцiлeння. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Тaким чинoм, система пси-
хологічної рeaбiлiтaцiї тa рeaдaптaцiї має стати одним 
з ефективних інструментів подолання негативних нас-
лідків участі особового складу Збрoйниx Сил Укрaїни, 
Нaцioнaльної гвaрдiї Укрaїни, Дeржaвної прикoрдoнної 
cлужби Укрaїни та інших збройних формувань та пра-
воохоронних органів у бoйoвиx дiяx у зoнi AТO. Її 
ocнoвними зaвдaннями мaють бути прoтидiя ПТCР, 
прискорення душевного і психічного одужання ветера-
нів бойових дій, поступове перетворення їх на соціа-
льно активних і конструктивних суб'єктів громадянсь-
кого суспільства. 

Подальша розробка зазначеної проблеми передба-
чає вивчення механізмів і темпорального аспекту адап-
тації та дезадаптації особистості комбатанта у післяек-
стремальних умовах; методів корекційної роботи з 
"адаптаційної зоною" в осіб у післяекстремальних умо-
вах для запобігання стабілізації негативних особистіс-
них змін, розкриття та поглиблення позитивних змін з 
метою особистісного і професійного зростання, реалі-
зації творчого, духовного потенціалу особистості, вияв-
лення особливостей роботи з психологічної реадаптації 



ISSN 1728-2217                          ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ. 1(34)/2016 ~ 43 ~ 
 

 

комбатантів, які продовжують військову службу і тих, 
хто за різних обставин був демобілізований. 
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Обосновываются психологические основы в государстве системы реадаптации и реабилитации лиц, которые принимали 

участие в антитеррористической операции на Востоке Украины. При этом основной акцент делается на том, что состояние 
адаптации комбатанта в послеэкстремальных условиях в большей степени связан с особенностями мотивационно-смысловой 
сферы его личности. 

Ключевые слова: реадаптация, реабилитация, комбатант, послеэкстремальные условия, мотивационно-смысловая сфера, 
личность. 

 
O. Safin, Doctor of Sciences in Psychology, Professor 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv 

 
REHABILITATION AND READAPTATION OF COMBATANTS: PSYCHOLOGICAL ASPECT 

 
The article gives the substantiation of psychological basis of the system of readaptation and rehabilitation of persons who participated in the 

antiterrorist operation in Eastern Ukraine. The author emphasizes that the stage of adaptation of combatant in postextreme conditions in a greater 
or lesser degree is connected with features of motivational-semantic sphere of his personality. 

Keywords: readaptation, rehabilitation, combatant, postextreme conditions, motivational-semantic sphere, personality. 
 
 
 
УДК 159.9(092)(477) 

Н.А. Харченко  
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

 
ПОСТАТЬ Г.С. КОСТЮКА ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ПРОВІДНИХ ВЧЕНИХ СЬОГОДЕННЯ 
 

У статті здійснено ґрунтовний аналіз публікацій провідних науковців України у галузі психологічної науки, в яких висві-
тлене питання змістового наповнення основних робіт Г.С. Костюка як вченого. Розглянута позиція вченого стосовно 
проблемних питань психології та запропоновані шляхи їхнього вирішення. Обґрунтовується неоціненне значення наукової 
спадщини Г.С. Костюка для розвитку освітнього процесу і психологічної науки в Україні. 

Ключові слова: психологічна наука, Г.С. Костюк, наукові праці, вчений, освітній процес. 
 
Постановка проблеми. Проблема визначних поста-

тей в історії розвитку вітчизняної психології – є однією з 
центральних в умовах становлення освітянського прос-
тору. Психологічна наука називає доволі небагатьох нау-
ковців, які здійснили вагомий внесок у процес її виокрем-
лення серед інших, становлення як самостійної, визна-
чення провідних галузей та основних завдань, які став-
ляться для вирішення в ході вивчення дисциплін психо-
логічного циклу. 

Неоціненне значення для розвитку української пси-
хології та становлення вітчизняної психологічної думки 
мають праці провідного педагога, психолога, науковця 
Григорія Силовича Костюка. Постать класика українсь-
кої психології Г. Костюка "є прикладом життєдайного 
синтезу плідної наукової творчості і власне особистісно-
го самоствердження, що знайшло своє відображення у 
працях вченого, у сфері досліджуваної ним психологіч-
ної проблематики, у застосуванні наукових засобів роз-
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в'язання теоретичних і прикладних завдань психології" 
[17, с. 185]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поста-
ті Г.С. Костюка присвячені роботи окремих науковців, 
зокрема необхідно відзначити особливу цікавість у роз-
гляді цього питання його наступниками, колегами, спів-
робітниками по Інституту психології, який невдовзі після 
смерті вченого був названий на честь його імені. Ідеї, 
які висунув вчений, продовжують розвивати його учні 
Г. Балл, І. Бех, М. Боришевський, С. Максименко, В. Па-
нок, В. Роменець, А. Фурман, В. Рибалко, І. Проколієн-
ко, Т. Титаренко, Б. Ільюк, З. Кісарчук, В. Котирло, 
Є. Маргуліс, С. Мусатов. Визнаним є той факт, що "про-
блеми, які досліджував Костюк, не втратили актуально-
сті до нині" [13, с. 180], а його наукова спадщина, мак-
симально наближена до розуміння вітчизняних соціа-
льно-психологічних особливостей становлення особис-
тості й проблем її освіти, стала наслідком як його непе-
ресічних здібностей, так і життєвого досвіду. 

Мета статті – проаналізувати тематику основних 
публікацій вчених щодо наукової позиції та професійно-
го становлення Г.С. Костюка як митця у галузі психоло-
гії, педагогіки тощо.  

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Григорій Костюк суттєво збагатив психологічну науку, дбав 
про послідовність дотримання при цьому методологічної 
культури, про застосування системного принципу в ході 
здобування, поширення, вдосконалення і використання 
психологічних знань. Вчений здійснив величезний внесок 
в організацію психологічних досліджень в Україні, підгото-
вку педагогічних і психологічних кадрів, розробку та прак-
тичну перевірку наукових гіпотез, які торкалися різномані-
тних галузей освітнього середовища. 

Віддаючи пошану своєму вчителеві, учні стають ор-
ганізаторами конференцій і з'їздів, присвячених ви-
вченню творчої спадщини видатного вченого й діяльно-
сті Інституту психології ім. Г.С. Костюка, що відбулися з 
нагоди його 90-річчя і 100-річчя, пишуть численні статті, 
у яких не лише аналізують його ідеї, а й розповідають 
про нього як про людину, яка над усе поважає в іншому 
особисту думку. Так, у колективній монографії під на-
звою "Г.С. Костюк – особистість, вчений, громадянин: 
До 110-ї річниці від дня народження", опублікованій за 
редакцією С.Д. Максименка, подаються спогади учнів 
видатного митця психологічної науки, в яких всесторон-
ньо описується його творчий шлях, особистісні риси, 
головні напрями наукової діяльності. Плеяда науковців, 
підготовлених Г.С. Костюком у своїх спогадах вислов-
лює, в першу чергу, щирі слова вдячності за ті знання, 
які вчений зумів донести до них та сформував справж-
ніх майстрів своєї справи. Як зазначають автори підру-
чника, "десятки психологів, яким пощастило в свій час 
навчатись в аспірантурі і здійснювати дослідження під 
безпосереднім керівництвом Г.С. Костюка, на все життя 
зберегли згадки про нього як про прекрасного вихова-
теля наукової зміни, людину чуттєву, тактичну і разом з 
тим вимогливу у принципових питаннях. Найкращі люд-
ські якості Григорія Силовича: скромність, безкорис-
ність, доброта у поєднанні з непохитною відданістю 
суспільному та науковому обов'язку – здобули йому 
всезагальну повагу" [15, с. 9]. 

"Ми, його учні середнього і старшого покоління, які 
мали щастя десятиріччями працювати і спілкуватися із 
цією дивовижною людиною, могли б без кінця розпові-
дати про нього як мислителя, наставника і особистість. 
Такі люди рідко трапляються в житті і їх з вдячністю 
згадуєш до кінця своїх днів. 

Насамперед, це був справжній учений, щедро обда-
рований від природи. Ми не переставали дивуватися 
його інтелекту, умінню чітко розбиратися в найскладні-
ших наукових проблемах і доносити їх читачам чи слу-

хачам у зрозумілій простій формі. М'який, делікатний і 
навіть поступливий у житті, він у таких ситуаціях був до 
кінця принциповим, твердо відстоював свої погляди" 
[15, с. 118]. 

Слід зазначити, що, наприклад, Г. Балл тісно спів-
працював зі своїм наставником, що є зразком " наукової 
дружби", коли, з одного боку, досвідчений учений до-
помагає своєму учневі стати справжнім науковцем, а з 
іншого – молодий дослідник переймає позитивний до-
свід у свого вчителя. Варто взяти до уваги і такий факт, 
який наводить Г. Балл у спогадах: надсилаючи рукопис 
до редакції, Г. Костюк ставив прізвище свого учня на 
перше місце за алфавітом [2, с. 263]. 

У ході детального ознайомлення зі статтями вчених, 
які безпосередньо співпрацювали з Г. Костюком, фор-
муються ґрунтовні думки відносно постаті науковця. Це 
дозволяє створити його творчий портрет та пояснити 
вибір наукової позиції у психологічній галузі. 

Аналізуючи спадщину Г. Костюка, науковці (І. Вільш, 
Т. Дуткович, Л. Карамушка, Л. Кобзар, Т. Кобзар, В. Па-
нок) зазначають органічний зв'язок сучасних досліджень 
з ідеями вченого. Так, Г. Костюк ставив перед собою за-
вдання дати психологічний аналіз категорії здібностей, а 
продовжив працювати над цією проблемою Г. Балл. Кон-
цепцію сталих індивідуальних рис особистості пропонує 
польський дослідник І. Вільш, визнаючи, що вона збіга-
ється із поглядами українського науковця [16, с. 39].  

Основні віхи життєвого шляху Григорія Силовича 
описуються у роботах Г. Балла, С. Крутька, В. Пискун, 
В. Рибалка, Л. Проколієнка, В. Роменця тощо. Аналіз 
означених публікацій дозволяє констатувати факт, що 
ранньому періоду життя вченого надається достатньо 
мала кількість уваги, що пов'язане, на нашу думку, із 
практичною відсутністю інформаційних джерел стосов-
но цього питання. Зокрема, науковці подають окремі 
аспекти життя Г. Костюка: місце народження, сімейний 
стан, навчання у Колегії Павла Галагана у відносно 
"скупому" вигляді.  

Важливе місце у значній кількості статей даної про-
блематики посідає вивчення наукової діяльності 
Г.Костюка. Науковці вказують та аналізують важливі 
для психології праці митця, прослідковують історію їх 
виникнення та обґрунтовують практичне значення для 
подальшого розвитку науки. Заслуговує уваги робота 
"Г.С. Костюк – основоположник історії української пси-
хології ХХ століття", написана В. Пискун, в якій автор 
подає змістовний аналіз наукової діяльності вченого. 
Основний аспект публікації концентрується на розгляді 
внеску Г. Костюка в історію розвитку вітчизняної психо-
логії, і безпосередньо його праць у цьому напрямку. 
"Г.С. Костюк започаткував систематичне вивчення істо-
рії вітчизняної психології. Він організував укладання та 
друк "Нарисів з історії вітчизняної психології" (у 1952-
1959 роках вийшло чотири книги), до яких вперше 
увійшли дослідження раніше невивчених пластів історії 
української психології (незаслужено забута творча спа-
дщина діячів Києво-Могилянської академії – Гізеля, 
Поповського, Краковського, Кониського та ін.) та погли-
блені знання творчої спадщини та історичної ролі відо-
мих мислителів (Татіщева, Козельського, Новікова, Сє-
чєнова). У циклі статей, що друкувалися у журналах 
"Радянська школа", "Советская педагогика" з сорокових 
до вісімдесятих років, Г.С. Костюк розкрив психологічні 
погляди українських (Сковорода, Шевченко, Ушинський) 
та російських (Ломоносов, Радіщев, Бєлінський, Герцен, 
Горький) мислителів. Окрім того, він підготував низку 
статей, які висвітлюють певний період розвитку психо-
логії. Наприклад, "Психологічні дослідження в УРСР за 
50 років", "З історії вікової психології" тощо" [12, с. 146].  

Детально аналізує, а також розвиває і впроваджує у 
науковий простір погляди великого вченого його учень 
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Г. Балл. Своєму учителю та наставнику автор присвя-
тив значну кількість різнохарактерних публікацій, в яких 
висвітлив визначні аспекти діяльнісного шляху Григорія 
Силовича. Спадщина Г. Костюка, на думку Г. Балла, – 
це своєрідний зразок органічного поєднання гуманісти-
чно налаштованої психології з дотриманням принципів 
наукового раціоналізму. Серед численних праць, при-
свячених означеному питанню, необхідно відмітити 
статті "Григорій Силович Костюк – видатний вчений, 
фундатор сучасної української психології", "Наукова 
школа Г.С. Костюка: методологічні здобутки і настано-
ви", "Наукова спадщина академіка Григорія Костюка і 
актуальні проблеми психологічної епістемології", "Гри-
горій Костюк – видатний психолог України" та ін., де 
ґрунтовно проаналізований значний внесок вченого в 
розвиток психологічної думки України. 

Г. Балл у публікації "Научная школа Г.С. Костюка: 
методологические уроки" зауважує, що "Г. Костюку 
вдається здолати односторонність у дослідженнях пси-
хологічних проблем навчання й виховання" [4, с. 3]. 
Автор статті зазначає, що у часи виникнення гуманісти-
чної психології на теренах Україні, як і в усьому світі, Г. 
Костюку приходиться відстоювати самостійність психо-
логії як науки та її органічний зв'язок із іншими галузями 
знань. З цього приводу вчений розроблює теоретичний 
системний підхід, методологічні установки, понятійний 
апарат, враховуючи й творчо перероблюючи передові 
надбання прибічників різних концепцій. Для вирішення 
цих проблем науковцем розроблені дві ідеї – ідея акти-
вності суб'єкта діяльності (зокрема, навчальної) через 
розгортання й розв'язання внутрішніх протиріч та ідея 
раціонального, науково обґрунтованого педагогічного 
керування цією активністю.  

Найвизначнішим здобутком ученого, на думку Г. 
Балла, є "вивчення закономірностей психологічного 
розвитку, генезису здібностей, становлення особистос-
ті, характеристика рушійних сил, детермінант і стадій 
цих процесів; розкриття, зокрема, ролі в їх детермінації 
власної активності суб'єкта, а також зовнішніх впливів, у 
тому числі педагогічних, які стимулюють і організовують 
таку активність" [1, с. 2]. 

Натомість, у публікаціях науковців особливе зна-
чення надається характеристиці векторів провідних 
інтересів у галузі не лише психологічної, але й педагогі-
чної наук. Зокрема, до інтерпретації проблемно-
задачного підходу Г. Костюка вдається низка українсь-
ких психологів (Г. Балл, О. Бондаренко, М. Боришевсь-
кий, Л. Бурлачук, С. Максименко, В. Панок, Т. Титарен-
ко, С. Яковенко, Т. Яценко та ін.). Вчені зазначають, що 
у дослідженнях Г. Костюка щодо навчального матеріалу 
й навчальних ситуацій можна знайти психологічний 
аналіз проблем дидактики, психодидактичний підхід до 
визначення базових понять, які розкривають зміст, 
структуру, функції, форми процесу навчання. Вказуєть-
ся на особливості висвітлення вченим різниці між на-
вчальним завданням та навчальною ситуацією з огляду 
на думку про навчання як елемент розвитку людини. 
Зазначається, що Г. Костюк вважав вміння розв'язувати 
вчителем психодидактичні завдання – показником гото-
вності до професійної діяльності. 

Окрему проблематику наукових інтересів Г. Костюка 
розглядає П. Скляр у статті "Спадщина Г.С. Костюка як 
гуманістичний орієнтир розвитку у вітчизняному освіт-
ньому просторі". Автор наголошує, що саме Г. Костюк 
започаткував у вітчизняній психології основи гуманісти-
чного підходу до проблем психічного розвитку дитини, 
створив українську психологічну школу. Завдання пси-
хології він вбачав у вивченні й використанні закономір-
ностей саморуху людини в процесі особистого станов-
лення індивіда. П. Скляр зазначає, "учений ввів у нау-
ковий обіг поняття саморуху як елементу психічного 

розвитку й саморозвитку, розуміючи під саморегуляцією 
процес безперервного саморуху, постійного самоонов-
лення через перебудову, переструктуризацію внутрі-
шніх, особистісних структур, їхніх співвідношень, взає-
мовпливів і вдосконалення взаємодії з навколишнім 
середовищем. Г. Костюк також пише про необхідність 
праці над собою, аби досягти певного ідеалу під час 
особистісного становлення індивіда" [15, с. 95]. 

Питанню характеристики та обґрунтування поглядів 
Г. Костюка на професійне становлення особистості та 
роль психічного розвитку у цьому процесі, присвячена 
значна кількість публікацій науковців. Зокрема, потрібно 
звернути увагу на роботу С.Д. Максименка "Диференці-
йоване навчання: до проблеми психологічного супро-
воду", у якій активно використовуються ідеї Г. Костюка 
щодо активності суб'єкта для його психологічного роз-
витку є методологічною основою проблеми психології 
навчання. Оперуючи висновками Г. Костюка стосовно 
того, що навчання – це спільна діяльність учителя й 
учня, тобто учіння для останнього, яку організовує й 
якою керує педагог, а учень засвоює нові знання й спо-
соби дій. За С. Максименком, учителю необхідно на-
вчитися так управляти його самостійною діяльністю, 
щоб у ній, "переважали гуманні її форми – допомога, 
заохочення до власного розкриття, підтримка ініціативи 
тощо" [9, с. 46]. Тобто, вчений на основі попередніх до-
сліджень у галузі проблематики психічного розвитку 
особистості в процесі навчання, здійснених Г. Костю-
ком, робить конкретні висновки і вказує на доцільність 
та актуальність робіт митця психологічної науки.  

Актуальною на сьогодні є стаття В. Татенка 
"Г.С. Костюк о детерминации психического развития: 
ретроспективный анализ перспективных начинаний". 
Автор публікації описує вченого як видатного спеціаліс-
та в галузі теорії психічного розвитку, розвитку особис-
тості та індивідуальності, при цьому наголошує, що 
Г. Костюк "завдяки унікальній ерудиції та тонкій інтуїції 
міг успішно вирішувати найскладніші проблеми теорії і 
методології психологічної науки. До їх числа необхідно 
віднести проблему рушійних сил та характеру психічно-
го розвитку підростаючої особистості" [15, с. 185]. На 
основі аналізу численних гіпотез науковця, В.Татенко 
робить висновок щодо відстоювання Григорієм Костю-
ком діалектичного підходу до аналізу процесу розвитку, 
визнаючи при цьому протиріччя у характері психічного 
розвитку. У статті зазначається про особливе місце 
теорії джерела і рушійних сил психічного розвитку у 
творчості науковця. Прослідкована ієрархія психічного 
розвитку, запропонована Г. Костюком. Крім того, автор 
зазначає, що включаючись у дискусії щодо стадій онто-
генетичного розвитку психіки, Г. Костюк головну склад-
ність вбачав у встановленні критеріїв періодизації пси-
хічного розвитку. Так, вказується, що вчений критично 
оцінював підходи, у яких стадії, фази, періоди розвитку 
психіки встановлюються на основі якогось одного кри-
терію чи інтелектуального розвитку. 

У роботі В. Татенка особливе місце відведене окре-
сленню питання становлення наукових поглядів 
Г. Костюка про природу людської психіки. Автор статті 
здійснює обґрунтування психологічного змісту праць 
Григорія Силовича, які базуються на вивченні ним пе-
редових надбань провідних психологів зарубіжжя. 

Питання трудового виховання, започатковане Гри-
горієм Силовичем, та його погляди на психологічні ру-
шійні сили цього процесу окреслені у ряді робіт науко-
вців [3,5,4,8]. Публікації характеризують розгляд Г. Кос-
тюком практичних умов реалізації та експерименталь-
ного підкріплення теоретичних знань, акцентується ува-
га на ретельному вивченні науковцем факторів профе-
сійної орієнтації особистості, її впливу на розвиток по-
дальшої діяльності. Науковці роблять детальний огляд 
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важливих праць Г. Костюка, що стосуються цієї про-
блематики. 

Розвиваючи ідеї вченого, дослідники постійно звер-
таються до вивчення теми спільної діяльності (Г. Балл, 
Б. Ільюк, З. Кісарчук, В. Котирло, Є. Маргуліс, С. Муса-
тов). Науковці зазначають, що у працях Г. Костюка до-
сліджується й проблема діяльності як чинника, що віді-
грає велику роль у особистісному розвиткові людини. 
Структуру діяльності Г. Костюк усвідомлює як синхроні-
чну, що виражається у взаємодії мотиваційного, змісто-
вного й операційного боків діяльності, так і діахронічну, 
що розкривається через характеристику завдань, які 
вирішуються суб'єктом.  

Особливий акцент науковці роблять на характерис-
тиці поглядів Г. Костюка на проблему розвитку особис-
тості. Так, на засадах любові до Людини, що заповів Г. 
Костюк, у центр своїх досліджень й стосунків з колегами 
та учнями ставить особистість його спадкоємець С. 
Максименко, яка, на думку останнього, є особливим 
твором, бо створюється все своє життя й здатне 
"ускладнюватися (або спрощуватися), самореалізува-
тись, вдосконалюватись" [8, с. 2]. Згідно із такими по-
глядами особистість починається з любові, бо на відмі-
ну від вихідного положення вітчизняної психології щодо 
онтогенезу особистості, вчений вважає, що саме любов 
несе в собі ту незмірну психологічну енергію, ту могут-
ню силу, що здійснює трансформацію особистості. Нау-
ковець вважає, що "любов об'єднує і, власне, створює 
особистість завдяки тому, що не дає людині зосереди-
тись на власному "Я", а концентрує, втілює її в інше "Я", 
тим самим забезпечуючи існування і розвиток себе як 
цілісності" [8, с. 4]. Розвиваючи ідею Григорія Силовича, 
С. Максименко наполягає на тому, що любов стає одні-
єю з форм і напрямків самоактуалізації особистості.  

Погляди Г.С. Костюка на проблему розвитку особис-
тості висвітлюються також у праці В. Рибалки "Філо-
софські і психологічні аспекти проблеми особистості". 
Автор статті зазначає, що для Г. Костюка особистість є 
складною системою, яка поєднує в собі біологічні, при-
родні і соціальні аспекти. У роботі В. Рибалки констату-
ється зміст теоретичної концепції цілісного розуміння 
особистості у єдності її сторін та розмаїтого ставлення 
діяльності. Науковець підкреслює, що позиція Г. Костю-
ка стосовно особистості формувалась на основі моніс-
тичного діалектико-матеріалістичного розуміння буття і 
людини, за яким остання визначається як природна і 
разом з тим суспільна істота, а також під впливом та 
тісній співпраці з радянськими психологами.  

Особливе місце у статті В. Рибалко відводить об-
ґрунтуванню процесу зміни однієї форми особистості 
іншою. Так, вчений зазначає "за Г. Костюком, індивід 
стає суспільною істотою, особистістю залежно від фор-
мування свідомості і самосвідомості, системи психічних 
властивостей, яка внутрішньо визначає його поведінку, 
дає змогу брати участь у суспільному житті, творенні 
суспільно необхідних матеріальних і духовних ціннос-
тей. Костюк підкреслював, що соціальну сутність осо-
бистість проявляє, зважаючи на місце, яке вона посідає 
у системі суспільних відносин, від її функцій і ролі, від 
того, наскільки вона усвідомлює своє суспільне стано-
вище, як до нього ставиться, якими психічними власти-
востями володіє" [14]. 

Доцільно у рамках літературного аналізу розглянути 
роботу Л. Проколієнко "Проблема активности развива-
ющейся личности в исследованиях Г.С. Костюка", де 
вказується, що Г.С. Костюк визнавав правомірність різ-
них підходів до визначення структури особистості і 
шляхів особистісного опосередкування зовнішніх впли-
вів. Однак, найпродуктивнішим він вважав підхід, який 
базується на аналізі діяльності особистості. Крім того, 
автор статті відзначає, що Г. Костюк значну роль відво-

дить середовищу в психічному розвитку індивіда, вва-
жаючи, що поняття середовища неможливо ефективно 
використовувати в психологічному аналізі, якщо абст-
рагуватись від рівня і характеру розвитку індивіда.  

Особливий акцент у публікації звертається на ба-
чення Г. Костюком умов та властивостей психічного 
розвитку, трактування сутності означеного поняття та 
можливостей впливу на формування особистості в ході 
навчального процесу з психологічної точки зору. 
"Г.С. Костюк наполягав на особливій ролі у процесі роз-
витку індивідуальної психіки засвоєння соціального до-
свіду, в тому числі який досягається безпосередньо 
цілеспрямованим педагогічним впливом. Він вважав 
безпідставними сумніви стосовно того, чи є індивідуа-
льна психіка системою, до якої може бути застосовано 
діалектико-матеріальне розуміння розвитку як розгор-
тання і подолання внутрішніх протиріч. Маючи неабияку 
важливість для психічного розвитку, педагогічні впливи 
не детермінують його. Суттєву роль тут відіграє харак-
теристика матеріального субстрату психіки, зокрема 
рівень зрілості нервової системи" [14, с. 154]. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Таким чином, постать 
Г.С. Костюка ввійшла в історію наукової психологічної 
думки України як особливий "екземпляр" серед інших 
світил освітнього простору. Великими є заслуги вченого 
у багатьох сферах наукової діяльності – від педагогіки, 
музики, трудового виховання, професійної освіти до 
різносторонніх напрямків психології.  

Григорій Костюк збагатив різні галузі науки ґрун-
товними дослідженнями, експериментально переві-
реними та апробованими на практиці. Особлива за-
слуга Г. Костюка полягає у підготовці цілої плеяди 
вчених, фахівців психологічної науки, які творять 
освітній процес сьогодення. Стійка наукова позиція, 
принциповість та людяність, глибокі знання Григорія 
Силовича збагатили вітчизняну психологічну науку 
новими напрямами та важливими закономірностями і 
положеннями, які й досі "тримають фундамент" осві-
тнього середовища України.  
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В статье осуществлен подробный анализ публикаций ведущих ученых Украины в области психологической науки, в которых 
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проблемных вопросов психологии и предложены пути их решения. Обосновывается неоценимое значение научного наследия Г.С. Кос-
тюка для развития образовательного процесса и психологической науки в Украине. 
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the content of the main works of G.S. Kostyuk as a scientist. Tha author has considered the position of the scientist concerns of psychology and 
proposed their solutions. Substantiates invaluable scientific heritage of G.S. Kostyuk for the development of the educational process and 
psychological science in Ukraine. 

Keywords: psychological science, G.S. Kostyuk, research papers, the scientist, the educational process. 
 
 
 
УДК 159.9:001.8 

В.А. Шимко, д-р психол. наук, ст. наук. співроб. 
Університет економіки і права "КРОК", Київ 

 
СИСТЕМНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТА В ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: 

ПРОЦЕДУРА СТРУКТУРНО-ОНТОЛОГІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 
 

У статті здійснено систематизацію та розвиток дискурсу щодо застосування системного підходу як засобу локаліза-
ції предмета в психологічних дослідженнях та викладено авторський варіант процедури структурно-онтологічної візуалі-
зації в зазначених цілях. 

Ключові слова: методологія, система, системний підхід, локалізація предмету, системоутворюючий процес, організо-
ваність матеріалу, структурно-онтологічна візуалізація. 

 
Постановка проблеми. Питання визначення пред-

мета в психологічних дослідженнях (далі – предмет) 
посідає чи не центральне місце в методологічній про-
блематиці відповідної галузі знання. Традиційно пред-
мет розглядається в контексті об'єкта, який визначаєть-
ся сучасним наукознавством як категорія більш високо-
го порядку. "Предмет дослідження міститься в межах 
об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії нау-
кового процесу співвідносяться між собою як загальне і 
часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є 
предметом дослідження" [1, с.106].  

Зазначене співвідношення сприймається вітчизня-
ним науковим співтовариством здебільшого аксіомати-
чно, що зумовлено категоричною єдністю переважної 
кількості дефініцій з цього приводу. Ймовірно через це, 
в ряді випадків, практика визначення предмета відбу-
вається дещо механістично. Тобто будь-яке "часткове", 
виокремлене із "загального" за допомогою формальної 
логіки, може теоретично вважатись предметом. 

Вказане актуалізує питання щодо структурного міс-
ця процесу визначення предмета в методології психо-
логічної науки. А саме, до якої з її складових належить 
даний процес – нормативно-методологічної або де-
скриптивно-методологічної? В першому випадку, вини-
кає потреба в розробці відповідного нормативно-
методичного інструментарію. В другому, йдеться про 
рефлексію вихідних наукознавчих джерел сучасного 
методологічного дискурсу. На нашу думку, локалізація 
предмета є процесом, який передбачає обидві складо-
ві, тобто наразі стоїть питання поєднання методологіч-

ного нормативу та рефлексії, за допомогою чого здійс-
нюється структурна сегрегація предмета з онтології 
дослідницького об'єкта.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В яко-
му стані знаходяться сучасні наукові погляди на харак-
тер зв'язку між двома методологічними категоріями – 
об'єкт та "предмет? Як вже зазначалось, даний зв'язок 
передбачає контекстуальність та казуальну секвенцію. 
Також частина дослідників описує предмет в термінах 
"ставлення" до об'єкта. "У методології наукових дослі-
джень розрізняють поняття "об'єкт" та "предмет" пі-
знання. Об'єктом пізнання прийнято називати те, на що 
спрямована пізнавальна діяльність дослідника, а пред-
метом пізнання – досліджувані з певною метою власти-
вості, ставлення до об'єкта" [2, с.51].  

Нерідко акцентується увага на процесі та/або явищі: 
"Під об'єктом у наукових дослідженнях зазвичай розу-
міють процес або явище, що породжує проблемну си-
туацію чи вимагає отримання більш детального знання. 
Предметом виступає явище або процес, що знаходить-
ся в межах об'єкта та розглядається як елемент, части-
на об'єкта дослідження" [3, с.50]  

Ще одна позиція пов'язує предмет з відтвореною 
моделлю об'єкта, яка містить відповідні зв'язки та від-
ношення. "Об'єкт дослідження – це процес або явище, 
що породжують проблемну ситуацію й обрані для до-
слідження, а предмет дослідження – це теоретичне 
відтворення тих суттєвих зв'язків і відношень, які підля-
гають безпосередньому вивченню" [4, с.49]. 
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Викладені дефініції здебільшого є тотожними та та-
кими, що мимоволі зумовлюють, на нашу думку, дещо 
полемічні методичні рекомендації щодо співпадіння 
предмета з редакцією теми того або іншого досліджен-
ня: "Предметом дослідження є досліджувані з певною 
метою властивості, характерні для наукового пізнання, 
це визначення певного "ракурсу" дослідження як при-
пущення про найсуттєвіші для вивчення обраної про-
блеми характеристики об'єкта. Під предметом дослі-
дження розуміється те, що знаходиться в межах об'єкта 
і завжди співпадає з темою дослідження" [5, с.47]. 

На наш погляд, вдалим узагальненням вище викладе-
ного є така загальнометодологічна позиція: "Об'єкт дослі-
дження – це існуючий об'єктивно, маючий безкінечну кіль-
кість властивостей, зав'язків, відношень фрагмент навко-
лишнього світу, який викликає інтерес у дослідника. 
Предмет дослідження – чітко визначена сторона (власти-
вість, зв'язок, відношення) об'єкта, яку передбачається 
дослідити"  [6, с.35]. Наведена редакція є більш евристич-
ною через виокремлення об'єкт-предметної тріади: "влас-
тивість – зв'язок – відношення".  Осмислення цього аспек-
ту закономірно актуалізує перспективу застосування сис-
темного підходу щодо питання локалізації предмета в 
психологічних дослідженнях. 

Метою статті є систематизація та розвиток дискур-
су щодо застосування системного підходу як засобу 
локалізації предмета в психологічних дослідженнях та 
викладення авторського варіанту процедури структур-
но-онтологічної візуалізації в зазначених цілях. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до думки одного з авторитетних дослідників 
системних описань в психології В.О. Ганзена [7], засади 
сучасного системного підходу достатньо повно викла-
дені в роботах Б.Г. Ананьєва [8], В.П. Кузьміна [9] і 
Б.Ф. Ломова [10]. Проте ми надаємо перевагу науко-
знавчій традиції системологічних поглядів видатного 
методолога – Г.П. Щедровицького [11]. 

За Г.П. Щедровицьким "поняття системи передба-
чає, по-перше, представлення об'єкта вивчення за чо-
тирма основними шарами існування: (1) процеси, (2) 
функціональні структури, (3) організованість матеріалу, 
(4) морфологія, а, по-друге, – встановлення певних від-
повідностей між побудовою (або структурою) шарів: 
так, наприклад, шар функціональної структури є особ-
ливою формою фіксації в нашому знанні відповідних 
процесів, а шар організованостей матеріалу – як про це 
говорить сама його назва – представляє собою як би 
"сліди" протікання процесів у певному матеріалі, сукуп-
ну "колію", яка прокладена попередніми процесами і 
спрямовує наступні" [11, с.500]. 

Зазначене системне представлення об'єкта вивчення 
передбачає глибоку методологічну рефлексію та, на наше 
переконання, може бути використаним в якості структур-
ної основи нормативного процесу виокремлення та фор-
мулювання предмета. Як бачимо, це складна багаторів-
нева гносеологічна задача, вирішення якої ми пропонуємо 
називати так – системна локалізація предмета. 

Зауважимо при цьому, що питання осмислення багатої 
наукової спадщини поглядів Г.П. Щедровицького залиша-
ється відкритим, адже на сьогодні здебільшого відсутні 
деталізовані "методологічні лекала" та "методичні алгори-
тми", які б дозволяли безпосередньо застосовувати фун-
даментальні концептуалізації вченого на рівні прикладних 
досліджень. З огляду на викладене, з одного боку, склад-
но уникнути методологічних помилок в процесі не тільки 
визначення предмета, але й таких важливих складових 
будь-якого дослідження як – постановка мети і завдань, 
розробка дослідницької методики, обґрунтування методів 
та емпіричної вибірки тощо. З іншого, вільне тлумачення 

"системного підходу" породжує проблему із дещо тавтоло-
гічною редакцію – виникає безліч "системних досліджень", 
результати яких погано узгоджуються одне з одним та не 
дозволяють сформувати наукові теорії без внутрішніх про-
тиріч. Вихід з описаної ситуації, умовно кажучи, дефіциту 
системності, ми вбачаємо у відповідному методологічному 
впорядкуванні процесу локалізації предмету, першим кро-
ком якого, на нашу думку, повинна стати гносеологічна 
фіксація меж і структури дослідницького об'єкта (системи).  

Для цього ми пропонуємо сформувати таке зображен-
ня об'єкта, яке б розкривало його онтологію в контексті 
організованості матеріалу, яка виникає в результаті дії 
структуро-зумовлюючих чинників системи, зокрема проце-
сів. "Питання щодо того, як зображуються та можуть зо-
бражуватися процеси, які ми знаходимо в діяльності, по-
требує спеціального обговорення <…> Зображення про-
цесу в прийнятих зараз канонічних формах має ряд суттє-
вих недоліків; зокрема, неминуче виникаюче представ-
лення процесу як об'єкт залишає в стороні сам вивчає 
мий об'єкт (особливо якщо процес зображується в формі 
змінюваних характеристик). Тому, щоби мати можливість 
співвідносити зображення процесів з об'єктами, до котрих 
вони відносяться, вдаються до спеціальних структурних 
зображень. Зображення об'єкта у вигляді структури, таким 
чином, повинно відповідати, з одного боку, зображенням і 
описанням процесів, а, з іншого боку, зображенням і опи-
санням об'єктів як "речей", або, в більш загальних термі-
нах, – об'єктів як матеріальних утворень. Враховуючи, 
наведену вище функціональну характеристику структур-
ного зображення, можна сказати, що сама структура ви-
ступає, у всякому разі з якогось одного боку, як зупинене 
зображення процесів; кажучи ще простіше, структура – 
це статичне представлення процесу" [11, с.258]. 

З чого саме повинні складатись структурні зобра-
ження? Повертаючись до аналізу поняття системи за 
Г.П. Щедровицьким, звертаємо увагу на зв'язок  функ-
ціональної структури з процесами, які, з іншого боку, 
залишають "сліди" в матеріалі. Це, у свою чергу, при-
зводить до відповідної організованості матеріалу та 
зрештою зумовлює морфологію системи. Отже, первіс-
ними чинниками системи постають – процес та мате-
ріал. Саме зазначені категорії, на нашу думку, й пови-
нні складати основу структурного зображення об'єкта в 
інтересах подальшої системної локалізації предмета. 
При цьому як процес, так і матеріал є діалектично вза-
ємопов'язаними складовими онтології об'єкта і відо-
бражають її динамічну та статичну сторони відповідно. 
Таким чином, структурне зображення повинно перед-
бачати диференціацію даних категорій та водночас 
розкривати їх діалектичну взаємодію.  

Одним з найбільш простих графічних рішень, що 
дозволяє наочно представити зв'язок двох рівноцінних 
чинників, є, так звана, візуалізація двомірної системи 
координат Декарта. Ми пропонуємо використовувати 
саме цю графічну логіку як процедурний інструмент 
візуалізації системних чинників – матеріал (горизонта-
льна вісь) та процес (вертикальна вісь). Практична по-
будова такої візуалізації, по суті, є першим кроком про-
цедури структурно-онтологічної фіксації об'єкта як спо-
собу системної локалізації предмета дослідження. На 
цьому етапі вирішального значення набуває прикладне 
питання щодо визначення і конкретизації горизонталь-
ної та вертикальної осі. Надважливою передумовою 
цього є розуміння методологічно "правильного аналіти-
чного представлення об'єкта" за Г.П. Щедровицьким. 

"Кожна функціональна структура і кожна організова-
ність матеріалу при правильному аналітичному предста-
вленні об'єкта повинна відповідати якомусь одному од-
норідному процесу. Якщо в об'єкті існують (або виника-
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ють) якісь інші процеси, то відбувається "взаємодія" цих 
процесів з організованостями матеріалу, які фіксують 
перший процес, в ході якого змінюються, трансформу-
ються як процеси, так і організованості матеріалу, при-
чому таким чином, що, в решті-решт, між ними та іншими 
встановлюються відповідності: організованість матеріалу 
стає складною, багатофункціональною, а кожному про-
цесу (або типу процесів) відповідає свій особливий фра-
гмент і своя особлива структура організованості матері-
алу. Тому в складній системі організованість матеріалу 
збудована таким чином, що вона відповідає одразу бага-
тьом різноманітним процесам і фіксує їх співіснування та 
взаємодію в одному об'єкті" [11, с.500]. 

Зауважимо, що, по-перше, вимога однорідності 
процесу розповсюджується й на відповідну характери-
стику матеріалу. По-друге, поняття однорідності, в 
даному випадку, не є релевантним таким поняттям як 
– односкладність, одиничність тощо. Найбільш близь-
кими синонімами є – гомогенність або ізотропність. 
Викладене не обмежує потенційні можливості систем-
ної локалізації предмета, а виступає засобом впоряд-
кування представлення предмета і запобігання в 
ньому зайвого, невиправданого нагромадження скла-
дових, що призводить до методологічної сплутаності 
та, як наслідок, теоретичної неузгодженості знання, 
що отримується в результаті відповідних досліджень. 
Тобто, з одного боку, предмет окремого дослідження 
(або окремого етапу дослідження), на наш погляд, 
доцільно нормувати в зазначених вище цілях. З іншого 
боку, в окремих випадках (ємкі та/або складні дослі-
дження) виникатиме потреба в уточненні, конкретиза-
ції, доповненні або корекції предмета дослідження на 
різних його стадіях. Проте дане питання заслуговує 
окремого методологічного дискурсу. 

Ідентифікація матеріалу і процесу на початковому 
етапі побудови структурно-онтологічної візуалізації бу-
де суттєво зумовлюватись теоретичною базою дослі-
дження та його цілями. Для більш докладного розгляду 
особливостей визначення і конкретизації горизонталь-
ної та вертикальної осі скористаємось прикладом. При 
цьому наголосимо, що даний приклад є засобом де-
монстрації процедурних моментів та не претендує на 
модель вирішення прикладної методологічної пробле-
ми. Так, припустимо в якості дослідницького об'єкта 
визначено – соціалізацію особистості, а серцевиною 
теоретичної основи дослідження обрано погляди 
А.В. Петровського щодо соціальної детермінації проце-
су соціалізації та відповідних особистісних змін. Як ві-
домо, зазначений вчений зосереджує увагу на відноси-
нах "індивід – група" та, визнаючи домінанту вікового 
розвитку, вважає, що детермінантою переходу на новий 
етап розвитку особистості є зовнішні (по відношенню 
індивіда) чинники – соціальні фактори [12]. 

За таких умов горизонтальна вісь може бути визна-
чена як "індивід – соціум". Чому пропонується діадна 
сполука, а не монічна позиція "індивід"? Оскільки мате-
ріал системи цікавить дослідника в контексті його орга-
нізованості (процесом), то горизонтальна вісь повинна 
відображати не тільки власне матеріал, але й задавати 
простір (онтологічний вимір), де відбувається його ор-
ганізація та/або відображати відповідні середовищні 
умови, чинники тощо. Тобто побудова горизонтальної 
осі передбачає визначення такої дихотомії, яка б місти-
ла відповіді на умовні запитання: "ЩО?" є матеріа-
лом?, "ДЕ?" або "КОЛИ?" відбувається його організація. 

Також за дихотомічним принципом будується верти-
кальна вісь, яка відображає однорідний процес і пови-
нна містити відповіді на умовні запитання "ЩО?" є про-
цесом?, "ЯК?" або "ЗАВДЯКИ ЧОМУ?" матеріал набу-

ває певної організованості? В нашому прикладі один з 
варіантів вертикальної осі може бути сформульовано 
так: "природні потреби – культурні потреби", тобто ві-
дображати внутрішню інтенціональність системи, її гло-
бальні рушійні сили, які діють у зазначеному вище про-
сторі та повстають як первинний, тобто системоутво-
рюючий процес.  

Як зазначалось, теоретична основа дослідження є 
джерелом упізнання системоутворюючих осей. Тому для 
ідентифікації вертикальної осі ми теж скористались відпо-
відною класифікацією А.В. Петровського, який запропону-
вав диференціювати потреби за походженням та предме-
том [13]. У нашому випадку розуміння потреби в контексті 
її предмета, тобто фактично в мотиваційному сенсі, при-
зведе до наведеного вище застереження Г.П. Щедровиць-
кого щодо такого представлення процесу як об'єкта, яке 
залишить в стороні сам вивчає мий об'єкт через множин-
ність змінюваних характеристик, тобто надшироку варіа-
бельність предметів потреб. 

Тому більш придатним для цілей даного дискурсу, на 
нашу думку, є диференціація А.В. Петровським потреб 
за походженням на природні та культурні. "В природних 
потребах виражається активізуюча діяльність людини, 
залежність від умов, необхідних для збереження та під-
тримки його життя і життя його потомства" [13, с.104]. 
Водночас, вчений робить важливе зауваження щодо 
природних потреб, яке прояснює можливість та доціль-
ність їх розгляду в контексті соціалізації особистості: "Хо-
ча природні потреби залишаються такими ж (за їх пере-
ліком), як у тваринних предків людини і первісних людей, 
однак за своєю сутністю вони докорінно відрізняються 
від природних потреб тварин. <…> В культурних потре-
бах виражається залежність активної діяльності людини 
від продуктів людської культури; їх коріння цілковито 
лежить в межах людської історії. До об'єктів культурних 
потреб відносяться як предмети, які є засобом задово-
лення якої-небудь природної потреби в умовах тієї або 
іншої культури (вилка і ложка, палички для їжі), так і 
предмети, що необхідні для складного і різноманітного 
суспільного життя людини. <…> Якщо не задовольня-
ються культурні потреби людини, вона не загине (як це 
було б при незадоволенні природних потреб), але люд-
ське в неї зазнає жорстоких страждань" [9, с.105]. 

Перпендикулярне розташування системоутворюючих 
осей відображає "перехресну" взаємодію відповідних 
чинників, які в сукупності зумовлюють загальну динаміку 
соціалізації особистості. Ми вважаємо, що ця взаємодія 
детермінує організованість матеріалу системи, яка вже 
на даному етапі нашого дискурсу повстає як складна і 
багатофункціональна. Так, перетинаючись, системоут-
ворюючі осі формують чотирьох-сегментну функціональ-
ну структуру (рис. 1). Кожен з сегментів відображає спе-
цифічний аспект організованості матеріалу. Сегментар-
на сукупність формує морфологію системи. Визначення 
та описання сегментів, особливостей взаємодії в сполуці 
"процес-матеріал" – є другим кроком процедури струк-
турно-онтологічної фіксації об'єкта як способу системної 
локалізації предмета дослідження. 

Перший сегмент відображає організованість мате-
ріалу, пов'язану з потребовою сферою індивіда. Даний 
сегмент охоплює ту частину процесу, яка зумовлюється 
індивідуальною формулою біологічних нужд. Структура 
потребового рівняння індивіда та її особливості зумов-
лює організованість матеріалу в межах даного сегмен-
та. Другий сегмент – містить складову процесу, котрий 
зумовлено ціннісною частиною інтенціональністі індиві-
да. Організованість матеріалу пов'язана з особливос-
тями ціннісної сфери. Третій сегмент – пов'язаний з 
організуючим впливом на матеріал системи (рухомий 
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інтенціональними чинниками – як потребовим, так і цін-
нісним) завдяки палітрі соціально-економічних умов (на 
тлі яких розгортається процес). Четвертий сегмент – за 

аналогією з третім відображає внесок культурно-
історичних особливостей середовища, в якому розгор-
тається процес. 
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Рис. 1. Структурно-онтологічна візуалізація соціалізації особистості як системи 
 

Після викладеної диференціації сегментів, у рамках 
третього кроку процедури структурно-онтологічної фіксації 
об'єкта як способу системної локалізації предмета дослі-
дження, потрібно здійснити аналіз між- та крос-
сегментарних зв'язків (позначено пунктиром на рис. 1). Ме-
та такого аналізу – з'ясування наявності інших процесів, які 
є відмінними від системоутворюючого (або є вторинними по 
відношенню до нього), проте впливають на функціональну 
структуру та організованість матеріалу системи. Зазначені 
процеси, на наш погляд, повинні досліджуватись окремо. 
Фактично, ми пропонуємо визначати предмет окремого 
дослідження або окремого етапу дослідження за допомо-
гою локалізації "першого" або "первинного" процесу за 
Г.П. Щедровицьким, який виступає провідним системоутво-
рюючим чинником. Зауважимо при цьому, що існує необ-
межено велика кількість методологічних кутів зору на пред-
мет у межах того або іншого об'єкту дослідження. Тобто 
вторинний процес однієї системи може виступати первин-
ним в іншій. Або ж навіть в одній й тій самій системі можна 
виокремлювати різні первинні процеси, проте це будуть 
різні наукові дослідження. Це актуалізує питання поєднання 
знань, отриманих в результаті таких "суміжних" досліджень, 
проте його розгляд виходить за межі цілей даної роботи. 

Повертаючись до первинного процесу, нагадаємо 
процитовану вище позицію Г.П. Щедровицького – у 
складній системі всі інші процеси "взаємодіють" з орга-
нізованостями матеріалу, які фіксують перший процес, 
у процесі чого трансформуються як процеси, так і орга-
нізованості матеріалу, що зрештою призводить до 
встановлення відповідностей між ними і функціонуван-
ня складної системи як єдиного цілого. Поряд з вказа-
ним, визначення первинного процесу зумовлює логіку 
та послідовність дослідження генетичного аспекту сис-
теми, тобто механізмів і закономірностей її розвитку, 
про що мова піде далі. 

Четвертим кроком процедури структурно-
онтологічної фіксації об'єкта як способу системної ло-
калізації предмета дослідження є – візуалізація розгор-
тання первинного процесу. Його дебют, для нашого 
прикладу, пов'язаний з першим сегментом та полягає в 
адаптаційній активності індивіда. Такий висновок ми 
робимо, опираючись на теоретичні засади дослідження, 
які в нашому випадку для прикладу представлені по-
глядами А.В. Петровського. Зазначений вчений вважає, 
що для кожного вікового періоду поряд з конкретною 

(провідною) діяльністю має значення діяльнісно-
опосередкований тип взаємовідношень, які складають-
ся в дитини з найбільш референтною для неї в даний 
період групою. Ці взаємовідношення опосередкуються 
змістом і характером діяльності та спілкуванням, котрі 
зумовлює вказана референтна група [14]. 

Одразу після народження зміст і характер вказаної 
діяльності пов'язаний з біологічною адаптацією немовля-
ти в конкретних соціально-економічних умовах, отже 
процес розгортається в напрямку від першого до четвер-
того сегменту (рис. 2). Такий рух процесу зумовлює від-
повідний розвиток організованості матеріалу (лінія "2" 
на рис. 2). Тобто первісний стан матеріалу є "згорнутим" 
та фактично відповідає першому сегменту, решта існу-
ють лише в потенції. Організованість матеріалу в пер-
шому сегменті (лінія "1" на рис. 2) тотожна вродженим 
характеристикам потребової сфери індивіда. Поступове 
"просування" процесу спричиняє розвиток системи, що 
супроводжується та водночас зумовлюється релевант-
ними змінами організованості її матеріалу (у послідов-
ності зростання номерів ліній на рис. 2). При цьому за-
уважимо, що розвиток системи відбувається більш скла-
дно, ніж це схематично представлено нами. Як на рівні 
процесу, так і на рівні організованості матеріалу генезис 
відбувається циклічно, за принципом спіралі з поступо-
вим збільшенням її радіусу (спочатку вона "розташову-
ється" в межах першого і четвертого сегменту, згодом – 
першого, четвертого та третього, ще через певний час 
займає всю умовну площу чотирьох сегментів). 

Система повністю "розгортається", коли вслід за ус-
пішною біологічною адаптацією в конкретних соціально-
економічних умовах та поступовою інтеріоризацією 
культурних норм у індивіда формуються ціннісні орієн-
тири, які зрештою зумовлюють або принаймні вплива-
ють на адаптаційну активність щодо задоволення по-
треб (наприклад, усвідомлений вибір здорового спосо-
бу життя). На кожному перехідному етапі цього розгор-
тання, в термінах Г.П. Щедровицького, відбувається 
складна трансформація процесу і організованості ма-
теріалу системи – соціалізаційної динаміки, яка пере-
творює індивіда в особистість. Наукова фіксація фактів 
означеної трансформації, з'ясування та вивчення  її 
особливостей, механізмів і закономірностей, на наш 
погляд, і є складовими предмета дослідження соціалі-
зації особистості.  
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Рис. 2. Схематизація генезису первинного процесу та трансформації організованості матеріалу системи 
 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Узагальнюючи викладений дискурс щодо засто-
сування системного підходу як засобу локалізації пред-
мета в психологічних дослідженнях, ми пропонуємо 
застосовувати в зазначених цілях авторський варіант 
процедури структурно-онтологічної візуалізації, який 
складається з чотирьох етапів: 

1. Гносеологічна фіксація меж і структури дослідни-
цького об'єкта (системи) шляхом формування зобра-
ження об'єкта, яке розкриває його онтологію в контексті 
морфології системи, що виникає в результаті дії струк-
туро-зумовлюючих чинників системи – первинного про-
цесу і матеріалу. Для цього здійснюється побудова 
візуалізації за принципом координатних осей: горизон-
тальна – розкриває матеріал та онтологічний вимір, де 
відбувається його організація; вертикальна – відобра-
жає первинний процес системи, який характеризується 
ізотропністю організуючого впливу на матеріал. 

2. Визначення та описання чотирьох сегментів, які 
виникають в результаті перетину системоутворюючих 
осей. По-сегментне з'ясування особливостей взаємодії 
в сполуці "процес-матеріал". 

3. Аналіз між- та крос-сегментарних зв'язків з метою 
ідентифікації та диференціації процесів, які є відмінними 
від первинного (системоутворюючого), проте впливають 
на функціональну структуру та організованість матеріалу 
системи. Зазначені процеси досліджуються окремо. 

4. Візуалізація розгортання первинного процесу в 
межах виокремлених сегментів структурно-онтологіч-
ного концепту об'єкта дослідження. 

Запропонована процедура, на наш погляд, дозволяє 
визначити та збудувати візуалізацію структурного зо-
браження генезису системи, яка супроводжується та 

водночас зумовлена трансформацією як процесів, так і 
організованості матеріалу. Факти цієї трансформації, її 
особливості, механізми та закономірності становлять 
предметне поле в психологічних дослідженнях. 
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СИСТЕМНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТА В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

ПРОЦЕДУРА СТРУКТУРНО-ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
 

В статье осуществлена систематизация и развитие дискурса в отношении применения системного подхода как способа локализации пред-
мета в психологических исследованиях и изложен авторский вариант процедуры структурно-онтологической визуализации в указанных целях. 

Ключевые слова: методология, система, системный подход, локализация предмета, системообразующий процесс, организован-
ность материала, структурно-онтологическая визуализация. 
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SYSTEM LOCALIZATION OF RESEARCH SUBJECT IN THE PSYCHOLOGICAL STUDIES:  

PROCEDURE FOR STRUCTURAL AND ONTOLOGICAL VISUALIZATION 
 

In the article is carried out the systematization and development of discourse concerning application of a systems approach, as a way to object 
localization in psychological research and set out the author's version of the procedure for structural and ontological visualization due to outlined 
above purposes. 

Keywords: methodology, system, systems approach, object localization, system-process, organization of material, structural and ontological visualization. 
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ТИПОЛОГІЯ ТЕКСТІВ ФРАНЦУЗЬКИХ СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ  
І ВІДТВОРЕННЯ ЇХНЬОГО ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 
У статті проаналізовано основні типи текстів французьких військових документів.  Проведено класифікацію основних 

груп військових статутних документів та проаналізовано реалізацію їхнього прагматичного потенціалу. 
Ключові слова: військовий переклад, військовий статутний документ, прагматика військового статутного  

документа. 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі інтен-

сифікації співробітництва між військовими інституціями 
України та Франції значно зросли обсяги перекладу 
військових статутних документів збройних сил Франції, 
які використовуються структурними підрозділами 
Збройних Сил України в якості довідкових матеріалів з 
метою проведення ефективного реформування обо-
ронного сектору. Це зумовило потребу у вивченні фра-
нцузьких військових текстів в оригіналі та перекладі, 
дослідженні трансформаційних процесів при перекладі 
військової документації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі 
питання перекладу військових документів проаналізо-
вані лише в окремих роботах Г.М. Стрєлковського  [6,7], 
Л.Л. Нєлюбіна  [4], М.К. Гарбовського [1], С.І. Пет-
рова  [5], Н.І. Климович  [2], Р.К. Міньяра-Бєлоручева  
[3] та інших. Водночас особливості перекладу францу-
зьких військових статутних документів українською мо-
вою залишилися фактично поза увагою дослідників. 

Мета статті – проаналізувати типологію статутних 
документів збройних сил Франції та шляхи відтворення 
їхнього прагматичного потенціалу. 

Викладення основного матеріалу дослідження.  
При перекладі текстів військових статутних документів 
(ВСД) основним завданням перекладача є досягнення 
адекватності тексту оригіналу (ТО) і тексту перекладу 
(ТП). Ми навмисне використовуємо поняття адекватнос-
ті, а не еквівалентності, тому що, на нашу думку, ці по-
няття варто розрізняти. Як зазначає О. І. Чередниченко, 
"адекватний переклад може бути еквівалентним на сис-
темному рівні (мова), тобто спиратися на міжмовні відпо-
відники, але він може і не бути таким у разі, якщо фор-
мальний відповідник не передає функцію тексту оригіна-
лу і комунікативну мету стосовно одержувача" [8, с. 234].  

Еквівалентність зорієнтована на результат перекла-
ду, на відповідність створюваного ТП оригіналу, адек-
ватність має оптимальний, а не максимальний харак-
тер, тобто переклад може бути адекватним навіть тоді, 
коли кінцевий текст еквівалентний вихідному лише на 
одному з семіотичних рівнів або в одному з функціона-
льних вимірів. Отже, еквівалентність важлива лише на 
рівні мовних одиниць, у той час як адекватність розгля-
дається на рівні всього тексту. 

Під час перекладу ВСД необхідно враховувати такі 
фактори:  

• перекладач повинен мати спеціальні знання з вій-
ськової галузі, інакше адекватний переклад даних текс-
тів буде неможливий; 

• необхідний високий рівень загальних фонових 
знань, тому що у військових текстах зустрічаються по-
няття з багатьох галузей наукового знання: історії, пси-
хології, соціології, релігії, економіки та ін. 

Одночасно перекладачу слід ураховувати такий ва-
жливий фактор, як пресупозицію. Пресупозиція – це 

один із екстралінгвістичних факторів, засобів лінгвісти-
чної когезії тексту. Поняття пресупозиції екстраполюва-
лося з логіки і визначається як комплекс умов, виконан-
ня яких необхідне, щоб висловлення було зрозумілим. 
Головним із умов є наявність фонових знань, необхід-
них для взаємного розуміння автора військового тексту 
й адресата. Без спеціальних знань повноцінне розумін-
ня тексту неможливе. Рівень знань повинен бути висо-
кий і містити фонові знання не тільки в галузі військової 
справи, але й у суміжних галузях. Пресупозиція відіграє 
домінуючу роль у військових текстах, тому що вони 
призначені для порівняно невеликого кола читачів.  

Таким чином, перекладач повинен не тільки дуже 
добре володіти мовою й бути обізнаним у теорії й прак-
тиці перекладу, але й бути фахівцем у сфері військової 
справи, щоб "охоплювати" і сприймати макроструктуру 
ТО, тобто повний обсяг текстуальної інформації, у той 
час як фахівець із низьким рівнем семіотичної підготов-
ки здатний сприйняти тільки мікроструктуру тексту, тоб-
то його окремі фрагменти. 

Одним із важливих аспектів адекватного перекладу 
ВС є відтворення прагматики, закладеної авторами цих 
текстів. Переклад як частина міжмовної комунікації 
включає в себе два мовленнєві акти, де другий являє 
собою проекцію першого в культурі іншої мови. Іншими 
словами, це означає, що один мовленнєвий акт автор 
здійснює з урахуванням потенційного реципієнта. Щодо 
прагматики перекладу, важливим є той факт, що праг-
матичні відносини в мережі первинної комунікації МО 
при посередництві перекладача проектуються на ме-
режу вторинної комунікації МП. Детально аналізуючи 
прагматику перекладу, О.Д. Швейцер зазначав, що пра-
гматичні відносини, які виникають у комунікативній си-
туації МО, відтворюються в мовленнєвому акті МП у 
модифікованому вигляді, оскільки не буває двох абсо-
лютно ідентичних актів комунікації. Подібні модифікації 
прагматичних відносин відбуваються не тільки через 
різні культури МО та МП, а також і різницю в сприйнятті 
тексту оригіналу перекладачем-реципієнтом, який од-
разу оцінює його з огляду на власну культуру та обсяг 
свого екстралінгвістичного запасу. 

Таким чином, питомої ваги для здійснення адекват-
ного перекладу французьких військових статутних до-
кументів набуває референційна інформація та пресупо-
зиція як один з екстралінгвістичних факторів, що визна-
чає комплекс умов, виконання яких є необхідне, щоб 
висловлювання було зрозумілим. Спираючись на цю 
тезу, вважаємо за необхідне розглянути типологію тек-
стів французьких ВСД. 

Матеріалом нашого дослідження слугували статутні 
документи сухопутних військ збройних сил Франції. З 
урахуванням загальної схеми керування збройними 
силами Франції, всі ВСД у нашому дослідженні поділя-
ємо на три групи:  

© Білан М.Б., 2016 
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• документи стратегічного рівня;  
• документи оперативного рівня; 
• документи тактичного рівня.  
Розглянемо детальніше кожний рівень. 
За визначенням французьких військових лексико-

графічних джерел, стратегічний рівень – це "…рівень 
війни, на якому держава або група держав визначають 
цілі для захисту на національному та багатонаціональ-
ному рівнях і розгортають національні ресурси, особли-
во військові, для їх досягнення" [9, с. 152; 10, с. 18]. 

У військовому енциклопедичному словнику вираз 
"стратегічний рівень, стратегія" сформульовано так: це 

– "…складова частина воєнного мистецтва, його най-
вищий рівень, що охоплює теорію та практику підготов-
ки країни та її збройних сил до війни, планування та 
ведення операцій стратегічного масштабу і війни, в ці-
лому" [12, с. 711].  

ВСД стратегічного рівня – це тип документів, в яких 
визначається загальне керівництво військовими опе-
раціями, розгортанням сил (засобів) у чіткій відповід-
ності до визначених цілей на військово-політичному 
рівні [12, с. 712].  

Композиційна структура ВСД стратегічного рівня 
представлена на рис. 1.1 та 1.2. 

 
Рис. 1.1. Статутні документи стратегічного рівня (оригінал) 

 

 
Рис. 1.2. Статутні документи стратегічного рівня (переклад) 

 
Статутна документація стратегічного рівня збройних 

сил Франції поділяється на військово-політичну доку-
ментацію стратегічного рівня та військову документацію 
стратегічного рівня. Військово-політичні документи 
стратегічного рівня поділяються на дві групи: націона-
льні документи (статутні документи, підготовлені та 
видані французькою стороною) та міжнародні докумен-
ти (статутні документи, підготовлені та видані міжнаро-
дними організаціями, до складу яких входить Франція).  

Військово-політична документація стратегічного рів-
ня розглядається як така, що визначає засади загаль-
ної стратегії, тобто рівня, на якому держава або група 
держав визначає цілі безпеки на національному чи ба-
гатонаціональному рівні та використовує військові наці-
ональні ресурси для їх досягнення. Військово-політичні 
документи стратегічного рівня поділяються на міжнаро-
дні та національні.  

У національних статутних документах виділено такі 
різновиди статутних документів: закон, декрет, ордо-
нанс, постанова, доктрина, концепція, директива, ін-

струкція. Міжнародні статутні документи поділяються на 
дві групи: документи ЄС та документи ООН.  

Статутна документація оперативного рівня – це 
такі нормативно-правові документи, що охоплюють те-
орію та практику підготовки і ведення загальновійсько-
вих, спільних і самостійних операцій (бойових дій)  
об'єднаннями різних видів збройних сил [12, с. 712].  

Структура документів оперативного рівня представ-
лена на рис. 2.1 та 2.2.  

ВСД оперативного рівня стосуються питань способу 
дій частин і підрозділів при виконанні відповідних фаз вій-
ськової операції. Французький військовий словник визна-
чає документацію оперативного рівня так: "… документа-
ція, що розробляється на такому рівні війни, де планують-
ся та проводяться операції та широкомасштабні кампанії з 
метою досягнення стратегічних цілей на театрах воєнних 
дій або в зонах проведення операцій" [10, с. 152]. 

Усі ВСД оперативного рівня були поділені в нашому 
дослідженні на дві великі групи: французькі національні 
документи оперативного рівня та міжнародні документи 
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оперативного рівня. З метою їх систематизації було 
проведено їх класифікацію з утворенням груп докумен-
тів за функціональними характеристиками, які показані 
на рис. 2.1. та 2.2.  

Як видно з рисунків, усі національні документи були 
поділені на 5 основних груп.  

 

  
Рис. 2.1. Статутні документи оперативного рівня (оригінал) 

 

 
Рис. 2.2. Статутні документи оперативного рівня (переклад) 

 
Документація тактичного рівня – це такі "норма-

тивно-правові документи, що регламентують підготовку 
та ведення операції частинами і підрозділами збройних 
сил" [12, с. 914]. За визначенням французького тлумач-
ного словника, тактичний рівень "...це такий рівень бо-
йових дій, на якому здійснюються планування та про-
ведення бойових дій для досягнення військових цілей, 
які визначені як тактичні" [10, с. 24]. 

ВСД тактичного рівня визначають порядок дій окре-
мих елементів у веденні операцій. Структура статутних 
документів тактичного рівня подана на рис. 3.1 і 3.2. Усі 
ВСД тактичного рівня поділяються на дві великі групи: 
міжнародні статутні документи тактичного рівня та на-
ціональні статутні документи тактичного рівня. Націо-
нальні документи в нашому дослідженні поділені на 
загальні та тактико-оперативні.  
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Рис. 3.1. Статутні документи тактичного рівня (оригінал) 

 

 
Рис. 3.2. Статутні документи тактичного рівня (переклад) 

 
Систематизуючи всі тактико-оперативні ВСД, ми по-

ділили їх на підгрупи з огляду на функціональне при-
значення кожної підгрупи. В результаті було отримано 
12 окремих підгруп тактико-оперативних документів 
тактичного рівня. Група тактико-оперативних статутних 
документів виявилася найбільш чисельною.    

Розглянемо детальніше структурно-композиційні та 
прагматичні аспекти зазначених документів, які викори-
стовуються на стратегічному, оперативному і тактично-
му рівнях.    

Концепція (concept) – це такий тип ВСД, в якому 
сформульовано поняття або загальні ідеї проведення 
військових заходів, шляхи, за якими це має бути вико-
нано та визначені підрозділи, що готові це здійснити [9, 
с. 84]. Прагматичні настанови такого різновиду ВСД 

характеризуються описовою функцією, автор повідом-
лення лише узагальнено повідомляє певне явище або 
дію. Лексичний апарат характеризується загальновжи-
ваною лексикою з прихованим контекстом.   

Є декілька різновидів концепції: концепція застосу-
вання сил, концепція операції та стратегічна концепція. 
Розглянемо детальніше кожний різновид концепції на 
прикладах.  

Концепція застосування сил (concept d'emploi des 
forces) визначає загальні принципи, умови та кінцеві 
цілі застосування сил у конкретному стратегічному кон-
тексті. Використовується суто на тактичному рівні.  

Проілюструємо уривок із французької концепції ви-
користання артилерії:  

 

La nécessité d'actualiser le concept d'emploi de l'artillerie 
sol-sol résulte de la profonde transformation du contexte 
général d'engagement des forces terrestres, de 
l'accroissement considérable des performances des 
équipements et de l'élargissement du rôle des feux sol-sol. 

Необхідність у доопрацюванні концепції використання 
артилерії виникла внаслідок глибоких змін методів 
використання наземних сил, значного зростання 
ефективності озброєння та розширення значення 
артилерійських ударів.  
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Концепція операції (concept de l'opération) на страте-
гічному та оперативному рівнях являє собою вид ВСД, 
в якому висловлюються наміри військового команду-
вання щодо використання сил, хронологія та місце для 
досягнення цілей із метою узгодження процесу викори-
стання наявних ресурсів.  

Наведемо уривок із французької концепції стратегі-
чного рівня, в якій описуються принципи допомоги 
збройних сил Франції африканським збройним силам із 
метою підтримання миру на континенті: 

 

Le concept RECAMP, conçu et parrainé par la France, 
trouve naturellement sa place dans les grandes fonctions 
stratégiques de la politique française de sécurité et de 
défense. La fonction prévention constitue l'aspect majeur 
de RECAMP : elle se manifeste autant par un état d'esprit 
que par des actions permanentes et explique notamment 
le rôle majeur joué par les exercices. L'action à distance, 
ou fonction projection, représente l'autre aspect du 
concept. 

Розробка та контроль виконання концепції RECAMP, 
покладено на Францію. Ця концепція включена до осно-
вних стратегічних функцій французької політики з 
безпеки та оборони. Функція попередження є головним 
елементом цієї концепції: вона імплементується не 
тільки через наміри, але і конкретні постійні заходи, 
головним елементом яких є проведення спільних на-
вчань. Перекидання представляє собою інший аспект 
цієї концепції. 

 

Стратегічна концепція (concept stratégique) являє 
собою ВСД, в якому описується загальний порядок дій з 
огляду на конкретну стратегічну обстановку. Така кон-
цепція визначає лише загальні принципи використання 

військових, дипломатичних, економічних, психологічних 
та інших ресурсів для досягнення поставленої мети. 
Для ілюстрації стратегічної концепції наведемо уривок 
із Білої книги: 

 

Scénario 3 – Atteinte à l'intégrité du territoire national hors 
métropole 
Dans cette hypothèse est envisagée une menace contre 
nos départements et territoires d'outre-mer, qui peut revêtir 
plusieurs formes : agression directe dans un but territorial 
– éventualité peu probable – ou actions indirectes de 
déstabilisation sur le territoire concerné. 
Un agresseur déterminé aurait peut-être l'avantage de la 
surprise, mais se heurterait lui-même, dans la majorité des 
cas à des problèmes importants liés à la projection de 
forces, compte tenu des distances d'intervention, des 
difficultés d'accès et des délais d'acheminement. 

Сценарій 3 – Зазіхання на цілісність національної 
території поза межами метрополії 
У цьому випадку прогнозується виникнення загрози 
нашим заморським територіям та департаментам. 
Такі загрози можуть мати різноманітні форми: пряму 
агресію з метою захоплення території – така мож-
ливість мало вірогідна або непряму агресію з метою 
дестабілізації ситуації на визначеній території. Агре-
сор може використати фактор раптовості, однак він 
зіштовхнеться в більшості випадків з дуже серйозни-
ми проблемами, пов'язаними з перекиданням військ, 
враховуючи відстань, на якій здійснюється операція, 
труднощі доступу на територію та часовий фактор 
при доставці військ і техніки. 

 

Головною рисою концепції є надзвичайна точність і 
стислість викладення інформації, динамічність та екс-
пресивність композиційної побудови текстового масиву, 
оскільки стислий текст сприймається швидше й запа-
м'ятовується у великому обсязі [4, с. 94]. Стислість і 
лаконічність викладення пояснюється необхідністю 
представлення інформації, яка б не перевантажувала 
реципієнта, оскільки головною метою є необхідність 
ознайомлення із загальною ситуацією.  

Доктрина (doctrine) – це такий тип ВСД, в якому 
формулюються фундаментальні принципи, що визна-
чають: яким чином дії збройних сил сприяють досяг-
ненню поставленої мети [9, с. 10]. Ці принципи мають 
імперативний характер, однак їх дотримання вимагає 
уточнення. Доктрина використовується на стратегічно-
му, оперативному і тактичному рівнях і визначає головні 
напрямки проведення військових операції та їх можливі 
варіанти. Прагматичні настанови, що повинні відтворю-
ватися у перекладі у таких ВСД, здійснюють інструктив-
но-інформативну функцію, однак без використання кон-

кретних фактів. Такий різновид ВСД визначає спосіб дій 
кожного рівня командування для розробки та прове-
дення військових операцій з урахуванням цілей, поста-
влених вищим командуванням, наявних засобів та за-
гальної обстановки.  

Отже, доктрина – це сукупність загальних понять, 
виходячи з яких проводяться операції. Вона призначена 
для командування всіх рівнів.  

Розрізняють загальновійськову доктрину (doctrine 
interarmées) і доктрину застосування сил (doctrine 
d'emploi des forces).  

Загальновійськову доктрину розробляють відповід-
ні служби Генерального штабу збройних сил Франції. 
Вона охоплює загальні питання життєдіяльності зброй-
них сил (наприклад: загальновійськова доктрина з по-
передження криз, загальновійськова доктрина застосу-
вання сил (військ) при проведенні операції, загально-
військова доктрина з організації управління під час опе-
рації тощо). Проілюструємо уривок із загальновійсько-
вої доктрини командування при проведенні операції: 

 

L'organisation du commandement en opération doit 
satisfaire aux principes suivants. 
Continuité de la chaîne de commandement, pour garantir 
en toute circonstance un contrôle strict de l'ensemble des 
actions menées par les forces. 
Unicité du commandement pour identifier à chaque 
niveau de responsabilité une seule autorité.  
Permanence pour être à même d'apprécier en temps réel 
toute évolution de la situation et réagir en conséquence. 
La permanence du commandement est systématiquement 
recherchée dès les premiers travaux de planification et 
jusqu'au retrait du dernier élément du théâtre. 

Організація управління під час проведення операції 
повинна відповідати таким принципам: 
Безперервність ланки управління для забезпечення 
за будь-яких умов жорсткого контролю над усіма дія-
ми підрозділів; 
Єдиноначальність управління для визначення на 
кожному рівні відповідальності єдиного командування; 
Постійність для того, щоб у режимі реального часу 
оцінювати всі зміни обстановки та відповідно на них 
реагувати. Постійність управління повинна підтриму-
ватися постійно, починаючи від процесу планування і до 
виведення останнього підрозділу з театру воєнних дій. 

 

Доктрина застосування сил визначає загальні 
принципи, згідно з якими повинні діяти окремі види 

збройних сил під час проведення різних типів операцій. 
На тактичному рівні використовуються лише доктрини 
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застосування сил. У таких типах ВСД визначаються 
загальні принципи використання окремих родів військ 
(наприклад: доктрина застосування бронетанкових під-

розділів, доктрина застосування піхотних підрозділів, 
доктрина застосування підрозділів протиповітряної 
оборони та ін.).  

 

Dans ce nouveau contexte, l'arme blindée, majoritairement 
cantonnée, pendant la guerre froide dans des actions de 
force. De plus, la formation donnée à ses personnels et les 
capacités des matériels qu'elle met en œuvre lui permet de 
répondre aux exigences nouvelles, tant dans un conflit de 
haute intensité, que dans des crises d'intensité moindre. 

У цьому новому контексті, слід зазначити, що бро-
нетанкові підрозділи, в період холодної війни, голо-
вним чином розміщувалися в ударних частинах. 
Проте, рівень підготовки таких підрозділів, їх озбро-
єння та техніка дозволяє їм відповідати новим ви-
могам як при застосуванні в конфлікті великої інте-
нсивності, так і в конфліктах малої інтенсивності. 

 

Доктрина не має чітко визначеної структури. Зазви-
чай вона складається зі вступу, кількох розділів і висно-
вків. В окремих випадках до такого документа можуть 
додаватися схеми, рисунки та інші наочні матеріали.  

Довідник (mémento) – це ВСД інформативного хара-
ктеру, який містить у собі вибірку даних, зібраних із кі-
лькох документів із конкретного питання. Може розроб-
лятися на оперативному і тактичному рівнях, однак 
найбільш розповсюдженим варіантом є довідник такти-
чного рівня. Прагматичні настанови такого різновиду 
ВСД мають на меті лише поінформувати потенційного 
реципієнта про певні дії або факти. При перекладі таких 
ВСД слід уникати неточних тверджень та узагальнень. 

Довідник оперативного рівня висвітлює питання за-
гального характеру, тобто питання, що стосуються всіх 
збройних сил (наприклад: довідник із системи зв'язку 
для багатонаціональних штабів, довідник повітряноде-
сантних операцій, довідник з організації логістичного 
командування під час проведення операції).  

Довідник тактичного рівня висвітлює питання, що 
стосуються конкретного роду військ або конкретних 
складових елементів збройних сил (наприклад: довід-
ник із розмінування, довідник із системи командування 
наземного компонента, довідник постійних оперативних 
процедур застосування протиповітряної артилерії то-
що). Наведемо приклад довідника тактичного рівня з 
використання систем КАРТАЖ: 

 

Pour répondre aux besoins en liaisons d'un PC une force 
projetée doit disposer de plusieurs types de supports de 
communications dont la radio HF pour les liaisons de 
moyennes et longues distances. 
La radio HF trouve une place prépondérante en tant que 
support nominal dans certaines conditions d'engagement 
et pour des éléments ponctuels est nécessaire. 

Для того, щоб забезпечити вимоги КП у зв'язку, сили, 
що перекидаються, повинні мати необхідну кількість 
засобів комунікації, серед яких обов'язково повинні бу-
ти високочастотні радіостанції зв'язку на далеку та 
середню відстань. 
Високочастотні радіостанції мають особливе зна-
чення в структурі забезпечення, оскільки вони є обо-
в'язковим елементом при певних умовах застосуван-
ня підрозділів та для забезпечення функціонування 
окремих елементів управління. 

 

Керівництво (manuel) – це такий тип ВСД методич-
ного характеру, в якому висвітлюються конкретні пи-
тання життєдіяльності збройних сил. Розробляється на 
оперативному і тактичному рівнях. Використовується 
найчастіше на тактичному рівні, значно рідше – на опе-
ративному рівні.  

На оперативному рівні даний тип документів висвіт-
лює питання, що стосуються родів військ (наприклад: 
керівництво з організації та функціонування логістичної 
зони театру воєнних дій, керівництво з застосування 
інформаційної та комунікаційної систем на логістичному 
театрі воєнних дій).  

На тактичному рівні керівництво висвітлює конкретні 
питання діяльності військ (наприклад: керівництво з 
логістичного забезпечення підрозділів аеромобільної 
бригади, керівництво з подолання перешкод, керівницт-
во із застосування системи CARTHAGE тощо). Кожне 
керівництво на цьому рівні має своє позначення та но-
мер, що дозволяє з назви визначити, якого роду військ 
стосується даний документ (наприклад: SIC 603/2, TTA 
950 та ін.). У сухопутних військах збройних сил Франції 
прийняті такі скорочення для маркування керівництв: 

- ТТА (tout armes) – загальновійськові, тобто, при-
значені для всіх родів військ; 

- SIC (système d'information et de communications) – 
інформаційні та комунікаційні системи; 

- TRN  (transport) – транспортування; 
- ABC  (arme blindé et cavalerie) – бронетанкові війська; 
- INF (infanterie) – піхотні підрозділи; 
- ALAT (aviation lЬgère de l'armée de terre) – авіація 

сухопутних військ; 
- ART (artillerie) – підрозділи артилерії; 
- MAT (maintenance) – матеріально-технічне забез-

печення; 
- SAN (soutien sanitaire) – медичне забезпечення; 
- TRS (transmissions) – підрозділи зв'язку; 
- CAT (commissariat de l'armЬe de terre) – комісаріат 

сухопутних військ; 
- GEN (gЬnie) – інженерні війська. 
Обсяги керівництва досить різноманітні (від 50 до 

300 сторінок), так само, як і структура. Зазвичай усі ке-
рівництва досить насичені ілюстративним матеріалом 
та різноманітними додатками. Наведемо уривок для 
керівництва із застосування розвідувальної роти: 

 

Le peloton RASIT E est articulé autour de quatre stations. 
Le plus souvent placé en 2° échelon, sur les flancs ou dans 
un intervalle, il participe à la recherche du renseignement, 
au sein de l'escadron, par la surveillance d'une zone 
donnée ou de points particuliers situés jusqu'à 40 km. 
Le peloton RASIT E peut être employé directement aux 
ordres de la grande unité d'appartenance, soit de manière 
indépendante, soit en coopération avec les autres moyens 
électromagnétiques (RATAC de l'artillerie). 

Взвод RASIT E складається з чотирьох станцій. 
Найчастіше він розташовується у другому ешелоні, 
на флангах або між підрозділами. Бере участь у по-
шуку інформації у складі роти, спостерігаючи за ви-
значеною зоною або за конкретним об'єктом на від-
стані до 40 км. 
Взвод RASIT E може бути використаний за прямим 
наказом командування з'єднання або разом з іншими 
засобами електромагнітної розвідки (RATAC в ар-
тилерії). 
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Такі види ВСД, як: інструкція, директива, циркуляр, 
пояснювальна записка й орієнтування зустрічаються 
рідко серед вивчених нами французьких ВСД. Проте, 
ми вважаємо за потрібне дати їхній короткий опис. 

Інструкція (instruction) – це "…документ загального 
характеру на постійній основі, який описує порядок дій з 
огляду на конкретну ситуацію" [11, с. 10]. Інструкція ви-
значає мету, якої необхідно досягти, описує загальну 
думку або наміри командира та надає підлеглим необ-
хідні вказівки, щоб діяти відповідно до його задуму. Та-
кий ВСД використовується на стратегічному, оператив-
ному і тактичному рівнях.  

Директива (directive) – тип ВСД, що 
"…використовується вищими рівнями командування з 
метою визначення загальних інструкцій із конкретного 
питання" [11, с. 11]. Наприклад: директива з протипіхо-
тних мін, директива з організації загальновійськового 
командування поза межами метрополії, директива з 
пошуку та порятунку під час бойових дій. Директива 
може бути призначена для стратегічного, оперативного 
і тактичного рівнів. Директиви тактичного рівня є мало-
чисельними. Найбільша кількість директив розробля-
ється для оперативного рівня.  

Директиви стратегічного й оперативного рівнів ви-
значають порядок дій із будь-якого питання, тобто, на 
відміну від концепції та доктрини, директива має імпе-
ративний характер. Директива як тип документа не має 
чіткої, стандартизованої структури. 

Циркуляр (circulaire) – це ВСД, "... який має тимчасову 
дію та більш обмежений у своєму застосуванні, ніж інстру-
кція" [11, с. 10]. Досить рідкісний тип документа. 

Пояснювальна записка (notice) – ВСД методичного 
характеру, який надає загальні рекомендації законода-
вчого або статутного характеру. Досить рідкісний тип 
документа. Зазвичай розробляється для конкретизації 
певного кола питань. 

Орієнтування (orientation) – ВСД інформативного 
характеру, в якому вище командування описує свої ме-
тоди вирішення конкретного завдання. Досить рідкісний 
тип документа. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень.  Проаналізувавши типологію ВСД збройних сил 

Франції, ми виділили в нашому дослідженні окремі типи 
ВСД, притаманні для стратегічного, оперативного і так-
тичного рівнів. Проаналізувавши суто французькі доку-
менти, ми визначили найбільш поширені ВСД: концеп-
ція, доктрина, довідник, керівництво і статутні докумен-
ти, які є рідкісними серед ВСД (інструкція, директива, 
циркуляр, пояснювальна записка й орієнтування).  

Перспективи дослідження полягають у подальшому 
теоретичному й експериментальному вивченні пере-
кладознавчих аспектів перекладу ВСД, проведенні кон-
цептуального аналізу військових текстів, визначенні 
перекладацьких стратегій, застосуванні запропонованої 
схеми аналізу для дослідження перекладів текстів ін-
ших жанрів. 
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ПРОТОТИПІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 
(НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ СУЧАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ РЕАЛІЙ) 

 
У статті на матеріалі англійської мови крізь призму категоризації та концептуалізації розглянуто лексичні одиниці, 

що називають поняття, які виникли в результаті удосконалення сучасного військового простору. Лексичні одиниці, що 
позначають військові реалії, проаналізовано з точки зору теорії прототипів. 

Ключові слова: категоризація, концептуалізація, прототип, "рефлексивна прототипність", "родова подібність". 
 

Постановка проблеми. Вивчення систем прототи-
пів із підпорядкованими їй членами периферії, що утво-
рилися внаслідок розвитку військової справи, здійсню-
ється за допомогою категоризації та концептуалізації 
отриманого знання та виявляється у формуванні анг-
лійського лексикону. 

Актуальність статті полягає у зростанні інтересу 
до ментального образу лексичних одиниць англійської 
мови, які утворилися під час розвитку й удосконалення 
військового простору, а також у встановленні причинно-
наслідкових зв'язків когнітивних моделей, на основі 
яких формуються нові лексичні утворення, що сприяє 
організації семантичної інформації в словниках. 

Зв'язок авторського доробку із важливими на-
уковими та практичними завданнями. Дослідження 
механізмів та способів категоризації і концептуаліза-
ції понять на позначення військових реалій, вираже-
них англійськими номінативними одиницями, допомо-
гає формуваню військового сегмента англомовної 
картини світу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тична основа дослідження процесів концептуалізації й 
категоризації та їх відображення лексичними засобами 
– праці лінгвістів, які вивчали проблеми мовної концеп-
туалізації та категоризації дійсності (Ю.Д. Апресян, 
Н.Д. Арутюнова, В.Д. Бєлєнькая, О.С. Кубрякова, 
О.В. Суперанська, В.М. Телія, А.А. Уфімцева та інші), 
прототипи як ментальні структури та їхню роль у конце-
птуалізації й категоризації (Г. Вежбицька, Л. Вітген-
штейн, Т. Гівон, Д. Джирартс, Дж. Ейчісон, Г. Клебер, 
Е. Рош, Дж.Р. Тейлор).   

Новизна дослідження полягає у спробі концептуалі-
зувати та категоризувати англійські номінації на позна-
чення об'єктів військового устрою шляхом окреслення 
діапазону актуальності слова, яке визначає його семан-
тичну структуру.  

Методологічне або загальнонаукове значення. 
Результати наукового дослідження сприятимуть по-
глибленню знань про когнітивні механізми форму-
вання англійських номінативних одиниць, що спричи-
нюватиме розширення наукового уявлення про мовну 
картину світу. 

Викладення основного матеріалу. Базовими ме-
ханізмами пізнавальної діяльності, зберігання та пере-
дачі інформації є концептуалізація та категоризація. 
Система прототипів військових реалій, що утворилися в 
результаті розвитку військової справи  у англомовних 
країнах, формується на категоризаційному рівні та тво-
рить сталий зв'язок категорії із підпорядкованими їй 
компонентами чи членами периферії. Категорія пери-
ферійного рівня поповнюється новими реаліями після 
зіставлення її з прототипами.  

Першу спробу категоризації понять здійснив Арис-
тотель у збірці творів "Метафізика" (350 до н.е.). На 
його думку, категорія визначається комплексним підхо-
дом до вивчення умов існування речі, а визначальною  
категорією є сутність, первинна субстанція, яка дозво-
ляє вивчити річ, судячи з її оригінальних початкових 

властивостей [7, c. 35]. Наприклад, MILITARY TOWN: X 
is civilian, municipality, military base (academy). Так, за-
значені критерії – необхідні, адже при відсутності однієї 
із них X не є MILITARYTOWN. Проте, такий підхід вно-
сить певні рестрикції під час категоризації понять. У 20 
ст. Готлоб Фреге запропонував так звану "атрибутивну 
теорію", згідно з якою категорію визначали шляхом по-
ділу на інтенсіонал та екстенсіонал. Натомість, Людвіг 
Вітгенштейн (1953) значно розширив межі категориза-
ції, таким чином сформувавши бази для подальшого 
розвитку теорії прототипів [1, c. 127]. Так, він запропо-
нував застосувати раніше винайдене Ніцше поняття 
"родової подібності" (familyresemblance). В своїй теорії 
Вітгенштейн доводить, що категорії можуть бути ском-
біновані за єдиним спільним для них принципом, харак-
терною для них ознакою, проте, якщо з категоріального 
ряду виокремити кілька складових, то можна прослідку-
вати, що вони будуть підпорядковуватися іншому спі-
льному для них принципові, який не буде підтримувати 
початкових категоріальних меж [11, с. 31-32]. Напри-
клад, виходячи з моделі вченого, військова категорія 
MILITARY ESTABLISHMENT, згідно з Оксфордським 
словником англійської мови та новітніх досліджень 
Wikipedia, складається з наступних компонентів: 
Administrative Facilities, Ammunition Storage Facilities, 
Commissary Facilities, Correctional Facilities, Fortification, 
Hospital, Housing, Mess, Military Intelligence Facilities, 
Museums, POL (Petroleum, Oils, & Lubricants) Storage 
and Handling Facilities, Pinga House, Recreation Facilities, 
Research Facilities, Training Facilities, Utility Structure, 
Vehicle Repair, Maintenance, & Storage Facilities, 
Weapons and Ammunition Production Facilities. Якщо 
виокремити з категоріального ряду Fortification і 
Research Facilities та підпорядкувати їх категорії 
Housing, то це унеможливить потрапляння Training 
Facilities за правилами встановленої субординації. 

Більш систематизований підхід до розвитку теорії за-
пропонував Георг Кляйбер у своїй книзі 
‘Prototypensemantik: Eine Einführung' (1993). Він розрізняє 
горизонтальний та вертикальний виміри. Категорії та їх 
прототипи він відносить до горизонтального виміру, під 
яким розуміє внутрішню будову категорії. На думку Елео-
нори Рош існують дві вісі категоризації. Згідно з правилом 
вертикальної вісі, категорія розглядається крізь свою ієра-
рхічну структуру. Е. Рош та прихильники її теорії прототи-
пів розглядають вимір категорій в аспекті трьох рівнів абс-
тракції, а саме, суперординативний (the superordinate 
level), базовий (the basic level) та субординативний (the 
subordinate level) [6, с. 61]. Наприклад, суперординативний 
– MILITARY BUILDING, базовий – arsenal, barracks, bunker, 
blockhouse, castle, citadel, fortress, субординативний – 
lower-class, second-class, first class; casern, the CANIFA 
barracks, urban barracks, army camps, Quonset huts, 
cantonment; artillery bunker, industrial bunker, safe room, 
igloo bunker; battery tower, pillbox, hochbunker, Flak tower; 
bailey, enceinte, keep, ward, manor house, shiro, star forts, 
walled city; city castle, tower, casbah; hillfort, defensive walls, 
sea cliff, sea promontory, sloping enclosure  відповідно.  
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Рис. 1. Три рівні абстракції категорії MILITARY BUILDING 
 

Е. Рош вважає, що базовий рівень формується на 
концептах, які містять в собі особливі риси та властиво-
сті, а відтак і характеризується найвищим ступенем 
інформативності та індивідуальності, що є високо еко-
номічними структурами лексичного вираження на когні-
тивному рівні [6, с. 62-77].  

Різноманітні прототипові риси представлені в теорії 
"рефлексивної прототипності" (reflexive prototypicality) 
професора Дірка Джирартса у його праці "Prototypical 
Prototypicality" (1998). Він диференціює моно- та поліцен-
тричні категорії (monocentric and polycentric categories). У 
першому випадку категорія має референцію на різні типи 
досліджуваних об'єктів, які згруповані за принципом "інту-
їтивної однозначності" (intuitive univocality).  

Прототип категорії є чітким прикладом категоріаль-
ного групування понять, об'єктів та явищ, визначеного 
суб'єктивістським поглядом людини чи групи людей на 
досліджувану проблему. На думку Елеонори Рош, існує 
можливість невичерпності згрупованої інформації за 
теорією прототипів, що також має ще одну особливість 
– нестабільність категоріальних меж, що залежить не 
лише від компетентності дослідника, а й від постійно 
діючих у суспільстві змін, а відтак потребують постійно-
го удосконалення [5, с. 372]. Наприклад, категорія на 
позначення військової реалії TOWER довгий час харак-
теризувалася стабільністю власних категоріальних меж 
– bell-tower, church-tower, gong-tower, sea-tower, water-
tower, watch-tower, bell tower, clock tower, signal tower, 
проте, вже починаючи з середини ХІХ ст. до сьогодення 
в результаті стрімких урбанізаційних процесів, межі 
досліджуваної категорії значно розширилися за рахунок 
виникнення нових структурних елементів – wind turbine 
tower, cooling tower, cell phone tower, travel tower, 
monopoletower, communicationstower, BREN Tower, 
lightning rod tower, shot tower, survey tower, drop tower, 
bomb tower, elevator test tower, thyristor tower, fire tower, 
parachute tower, rock climbing tower, Tower of Babel, The 
Tower (Tarot card), church tower тощо [9]. В сучасному 

високо урбанізованому світі поняття TOWER стало на 
стільки популярним, що поступово витісняє традиційну 
назву багатоповерхових величних споруд 
SKYSCRAPERS, що також розширило межі категорії 
TOWER, а точніше поповнило її субординативний рі-
вень. Так, впродовж останнього століття виникли 
Petronas Twin Towers, CN Tower, Freedom Tower, 
WattsTowers (SimonRodiaTowers), Met Life Tower, Shard 
Tower та багато інших. 

Через зростаючу потребу в регулюванні військових 
конфліктів та встановленні мирних взаємовідносин між 
країнами відбувається безперервне поповнення сучасної 
англійської лексичної бази новими ономінативними оди-
ницями на позначення військових реалій. При цьому одній 
категорії може підпорядковуватися певна кількість прото-
типів, проте ступінь категоріальної приналежності номіна-
тивних одиниць субординативного рівня буде різним. Сту-
пінь репрезентативності номінацій стосовно власного ба-
зового рівня сучасні англомовні лінгвісти називають 
‘degreeofmembership' (Taylor, p.43, Geeraerts, p.593, 
Maclaury, p.57), ‘goodnessofmembership' (Rosch, p.36), 
‘representativity' (Geeraerts, p.593), ‘exemplariness' (Rosch, 
p.139, Armstrongetal., p.293), ‘goodexampleness' чи 
‘goodnessofexample' (Taylor, p.43, Rosch, p.130), 
‘prototypicality' (Taylor, p.45, Armstrongetal., p 269), 
‘focalness' (Rosch, p.134). Так, до субординативного рівня 
категорії HILLFORT належать номінації oppidum, hilltop 
contour, inland promontory, interfluvial, lowland, sea cliff, sea 
promontory, hill-slope enclosure, univallatecamp, 
bivallatecamp, multivallatecastle, megalith, ringfort. В резуль-
таті дослідження їхнього ступеня прототиповості можна 
помітити певні девіації у порівнянні зі стандартом. Напри-
клад, серед трьох довільно обраних субкатегорій 
(oppidum, hilltop contour, sea promontory) найвищим ступе-
нем приналежності до категорії HILLFORT характеризу-
ється словосполучення hilltop contour, адже має 4 відпові-
дники із 6 можливих, за ним слідують oppidum і sea 
promontory з меншою кількістю відповідників (3 з 6). 

 
Таблиця  1   

Ступінь прототиповості структурних інваріантів HILLFORT 
 Inland 

location 
Coastal 

With a sea on three sides 
Earth 
work 

Surrounded by 
artificial ramparts 

Surrounded  
by steep natural slopes Modern 

Oppidum   – –   – 
Hilltop contour  – –    
Sea promontory –   –  – 
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Асиметрія суперординації здійснюється шляхом по-
рівняння двох прототипів супер- та субординативного 
рівнів на основі аналізу значення атрибута, властивого 
вищому рівню категорії. Твердження доводиться шля-
хом представлення векторів ознак для характерної кла-
сової властивості та узгоджувального алгоритму, який 
підраховує співпадіння на базі кожного із запропонова-
них ознак. Для цього необхідно додати показники век-
торів ознак обох рівнів та поділити на вектори ознак в 
квадраті, визначеному для кожного рівня окремо [4, 
c. 137-142; 8, c. 993-994]. 

Висновки з даного дослідження та перспекти-
ви подальших досліджень. Прототипні моделі, уні-
версальні механізми (acatchalldevice, 
auniversalthought-savingdevice) (Geeraerts, 1989; 
Wierzbicka, 1990; Hilferty, 1997; Grzega, 2003) в ме-
жах когнітивної лінгвістики, є дієвими способами ре-
алізації семантичних ознак. Дійсно, прототипні моде-
лі є ефективними характеристиками дескриптивного 
характеру особливо по відношенню до лексичної се-
мантики військової лексики, що виражена злічувани-
ми іменниками. Важливою причиною часової стабі-
льності таких іменників, порівняно з іншими частина-
ми мови, є те, що вони є багатофункціональними 
взаємопов'язаними елементами досвіду (multi-
featured bundles of experience) [10, c. 43-46]. Більше 
того, на думку одного із основоположників лінгвістич-
ного функціоналізму Томаса Гібона (Talmy Givón), 
такі прототипні схеми, як і більшість натуральних ка-
тегорій, є способами вираження однієї з найважливі-

ших особливостей – асоціації [3, c. 174]. Тому такі 
моделі є довготривалими матеріалами англійського 
військового лексикону [7, c. 76-84]. 

Кожна категорія базується на власному ідеосинкре-
тичному ряді ключових ознак, кількість та особливість 
яких не є чітко визначеною, що і стирає будь-які межі 
під час дослідження військової лексики на засадах тео-
рії прототипів.  
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ВІЙСЬКОВИЙ БЛОГ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ КОНТИНУУМІ 

 
У статті на матеріалі англійської мови розглядаються структурно-семантичні особливості військових блогів. Особ-

лива увага приділяється гіпертекстовій структурі та інтерактивним можливостям військових блогів. 
Ключові слова: блог, військовий блог, гіперпосилання, інтерактивність.  

 
Постановка проблеми. Епоха інформаційних тех-

нологій та соціальних медіа впливають на спосіб тво-
рення та розповсюдження інформації у сучасному гло-
балізованому світі. Можливість сучасних мобільних 
пристроїв дає змогу будь-якій людині в XXI столітті ста-
ти безпосереднім автором новини, яка вже через декі-
лька хвилин може з'явитися в мережі Інтернет.  

Актуальність статті зумовлена необхідністю погли-
бленого вивчення ролі військових блогів у сучасному 
медійному дискурсі, а також шляхів реалізації комуніка-
ції між блогером та онлайн-читачем. Головною метою 

роботи є дослідження мовних особливостей структур-
но-семантичної організації військових блогів. Предме-
том дослідження є структурно-семантична організація 
військових блогів. Об'єктом дослідження є мовні особ-
ливості структурно-семантичної організації військових 
блогів. Матеріалом дослідження є військові блоги, зок-
рема 354 пости у блозі "Afghanistan Crossroads" на веб-
сайті CNN. Наукова новизна дослідження полягає у 
виявленні мовних особливостей структурно-
семантичної організації військових блогів.  
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Зв'язок авторського доробку із важливими нау-
ковими та практичними завданнями. Дослідження 
особливостей реалізації інформації в умовах активного 
розвитку блогінгу вимагає наукового осмислення струк-
турної та семантичної організації військових блогів, що 
стали невід'ємною частиною сучасного мас-медійного 
континуума. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лінгвіс-
тичні розвідки, присвячені мовним особливостям блого-
сфери та мас-медійного дискурсу, відображені у працях 
багатьох науковців, зокрема А. Белла, Т. ван Дейка, 
Т.Г. Добросклонської, Л.О. Кудрявцевої, С.І. Потапенка, 
М. Талбот.  

Новизна дослідження полягає у виявленні специфі-
ки структурної та семантичної організації сучасних анг-
ломовних військових блогів, зокрема увага приділяєть-
ся впливу гіпертекстової структури на мовне оформ-
лення інформації в блогах.  

Методологічне або загальнонаукове значення. Ре-
зультати дослідження полягають в тому, що його поло-
ження та висновки є внеском у розробку питань сучасної 
медіалінгвістики, теорії дискурсу, теорії комунікації. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Одним із інтерактивних засобів комунікації у віртуаль-
ному світі залишається blogging. Термін weblog був 
створений у 1997 році на позначення способу опубліку-
вання інформації у віртуальному просторі. У 2003 році 
до складу "The Oxford English Dictionary" офіційно 
увійшли три нові лексичні одиниці: weblog (блог), 
weblogging (процес творення блогів) і weblogger (бло-
гер, людина, яка створює блоги) [10]. Зокрема, особли-
вої уваги заслуговують блоги на військову тематику або 
військові блоги (war blogs, military blogs), які, наприклад, 
під час війни в Іраку, стали невід'ємною частиною інфо-
рмаційного простору [9, с. 17]. Окрім цього, актуальною 
для військових блогів залишається тема тероризму. 
Також, військові блоги використовуються як засіб опису 
власного досвіду у військових операціях [9, с. 14]. При-
кладами військових блогів є "Whereis Raed?" (блог про 
війну в Іраці); "Afghanwithouta Clue"; "Secondary Focuson 
Afghanistan" (блоги про війну в Афганістані) [15, 20]. 
Військові блоги привертають увагу низку науковців з 
різних галузей знань, зокрема медіалінгвістики та жур-
налістики [8, 9].  

Доступ до Інтернету та можливість вільно вислов-
лювати власні думки з приводу певної теми сприяє по-
пуляризації веденню блогів у сучасному світі. Станом 
на 2008 рік статистичною службою "Technorati" було 
зафіксовано близько 112,8 мільйона зареєстрованих 
блогів. При цьому у всьому світі кількість блогів подво-
юється кожні п'ять місяців [12]. 

У сучасній медіалінгвістиці поняття "блог" тракту-
ється як "веб-сайт індивідуального або колективного 
автора (блогера), який вирішив поділитися зі світом 
певною інформацією" [3, с. 180]. Також блог розгляда-
ється як "жанр комп'ютерно-опосередкованої інформа-
ції, веб-сторінка, на якій у зворотному хронологічному 
порядку відображається повідомлення автора та ко-
ментарі до них" [7, с. 234]. 

Характерними рисами блогінгу, на думку Д. Беннет, 
є: 1) фундаментальний вплив на природу новин та ін-
формації, включаючи більш персональну чи суб'єктивну 
точку зору; 2) представлення "найсвіжіших" новин на 
початку веб-сторінки, що створює потік інформації; ви-
користання гіперпосилань та коментарів (comments), 
що сприяє утворенню активних онлайн-громад 
(onlinecommunities) [9, с. 10].  

Основою блогів є текстова частина – так званий 
"пост" (webpost / post). Характерним для блогів є вико-

ристання знаків (images), аудіофайлів (audiofiles), гіпер-
посилань (hyper textlinks), системи коментування 
(commenting system) [13, с. 201].  

К.О. Карякіна, розглядаючи блог як частину розга-
луженої інфраструктури нових медіа, пропонує таку 
класифікацію блогів у контексті нового медіа-простору: 

1) блоги професійних журналістів, що ведуться на 
добровільній чи корпоративній основі в межах Інтернет-
порталів офіційних ЗМІ. Такими блоговими секціями 
володіє сьогодні більшість світових медіаресурсів. Ав-
торка наводить приклад блогів на веб-сайтах 
"Guardian", "BBC" та ін.  

2) журналістські блоги, що не закріплені за тради-
ційними редакціями. До такої категорії відносяться бло-
ги на суспільно-політичні теми, авторами яких виступа-
ють професійні журналісти або аматори. Такі блоги не 
розміщуються на веб-сайтах офіційних ЗМІ, а існують 
або на альтернативних блог-порталах, або на порталах 
альтернативних медіа (наприклад, WikiNews); 

3) "корпоративні" блоги, що ведуться офіційними ор-
ганізаціями або суспільними діячами, які реалізують, у 
першу чергу, механізми інтерактивної комунікації між 
суспільними діячами і пересічною людиною; 

4) "політичні" блоги, що представлені блогами відо-
мих політиків. За допомогою політичних блогів реалізу-
ється інтерактивна взаємодія між певним політичним 
лідером і громадянами; 

5) особистісно-орієнтовані блоги, які ведуться інди-
відуальними незалежними авторами та не мають від-
ношення до існуючих ЗМІ. Однак, такі блоги користу-
ються високою інформативною цінністю для аудиторії 
та ЗМІ. К.О. Карякіна пропонує розглядати їх як потен-
ційні засоби масової інформації, які можуть виконувати 
функції ЗМІ та, відповідно, виступають повноцінними 
учасниками медійного дискурсу [4]. 

За останнє десятиліття пік активності блогінгу пов'я-
заний із надзвичайними ситуаціями – 11 вересня у 
США, війна в Іраку, землетрус в Японії. На сьогоднішній 
день свої щоденникові сайти мають найпопулярніші 
британські (The Guardian, BBC) та американські ЗМІ 
(The Washinghton Post, The New York Times, The BBC 
News, CNN). Так, веб-сторінка американського інфор-
маційно-аналітичного видання CNN має рубрику під 
назвою "CNNblogs", яка пропонує читачам блоги за різ-
ними тематичними спрямуваннями: "CNNPoliticalTicker" 
(блог на політичну тематику), "ThisJustIn" (блог, присвя-
чений останнім найяскравішим подіям у світі), "The 
Marquee" (блог, у якому висвітлюються теми шоу-
бізнесу, музики, кіно), "CNNPhotos" (блог, у якому інфо-
рмація подається через фотографії), "Sound waves" 
(блог, за допомогою якого можна ознайомитися з музи-
чними новинками), "The Chart" (блог, де висвітлена ін-
формація про здоров'я, медицину), "LightYears" (блог 
освітнього та наукового характеру) [18]. 

У 2008 році британська газета "The Guardian" опублі-
кувала список найвпливовіших блогів світу: "The 
Huffinghton Post", "Perez Hilton", "Talking points memo", 
"Gawker", "The Drudge Report", "TMZ" та багато інших 
[19]. Серед цього списку представлені блоги, авторами 
яких є як журналісти-професіонали, так і непрофесіона-
ли. Так, наприклад, блог "PerezHilton", автором якого є 
блогер-аматор із США, відомий за публікаціями, що сто-
суються особистого життя акторів, музикантів, зірок шоу-
бізнесу, користується великою популярністю як серед 
жителів США, так і у всьому світі. Водночас, сайт 
CyberJournalist.net налічує близько 300 блогів, що ство-
рюються журналістами-професіоналами [11, c. 646].  

Великою популярністю користуються блоги відомих 
політичних діячів. До головних функцій політичних бло-
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гів відносять: політико-мобілізаційну (консолідація та 
організація електорату, проведення різноманітних акцій 
та ін.), політико-іміджеву та політико-рекламну функції 
[2, с. 31-34.]. Самі блоги відіграють велику роль у фор-
муванні суспільної думки, адже реальна цільова ауди-
торія блогів політичних діячів – це не лише люди до 35 
років, а й журналісти і професійні оглядачі (лідери ду-
мок) [1, с. 342]. Наприклад, під час передвиборної ком-
панії як 2008, так і 2012 рр. Б. Обама використовував 
різні Інтернет-технології, включаючи створення та акти-
вне ведення блогу. Блог президента Б. Обами продов-
жує існувати на сайті Білого Дому та користується ве-
ликою популярністю у громадян США. 

Характерною для блогів формою комунікації є текст, 
який можна завжди знайти в "архівних" матеріалах; ме-
режа блогів поєднана між собою системою гіперпоси-
лань; система гіперпосилань дозволяє перейти до най-
більш популярних блогів [8]. Для прикладу розглянемо 
військовий блог "AfghanistanCrossroads" на веб-сайті 
CNN [16]. Гіперпосилання у блозі пов'язані зі змістом 
основного тексту та слугують засобом презентації ос-
новних ідей в тексті. Найчастіше всього гіперпосилання 
мають вигляд окремого слова, словосполучення чи ре-
чення: "Soldiertapes", "Kandahar", "Lifeandculture", 
"PhotoSpotlight", "Yourview", "Pakistan". Гіперпосилання 
у вигляді окремих слів або словосполучень допомага-
ють онлайн-читачам швидко зорієнтуватися у потоці 
інформації та вибрати конкретну рубрику.  

Важливим структурним елементом "Afghanistan 
Crossroads" є стисла інформація про цей блог: 

Afghanistan Crossroads is where CNN's reporting 
converges -- bringing you a diversity of voices, stunning 
images and video, global perspectives and the latest news 
from on the ground in Afghanistan and around the world 
[16]. Прикметники stunning, global, latest сприяють ство-
ренню позитивного образу блогу, такого, де кожен он-
лайн-читач може знайти вражаючу для себе інформа-
цію. Водночас, використання абревіатури CNN нагадує 
читачеві в цілому про медійну компанію. 

Зовнішнє оформлення постів у блогах вирізняється 
високим ступенем організації матеріалу. Назва кожної 
статті у військовому блозі "Afghanistan Crossroads" пред-
ставлена також у вигляді гіперпосилань, наприклад: 

• Brutal, tribal justice in Afghanistan 
• Sacrifices in America's longest war 
• Brothers' tragedy mirrors story of Afghanistan 
• Opinion: Taliban still key to Afghan peace 
• Inside Afghanistan, little commemoration of war's 10-

year mark 
• 5 voices: What is needed for success in Afghanistan? [16] 
Гіперпосилання виокремлені синім кольором. Такий 

формат гіперпосилань зумовлений необхідністю дуже 
швидко і максимально інформативно подати великий 
обсяг інформації, тим самим зацікавити онлайн-читачів 
і спонукати до подальшого ознайомлення з інформаці-
єю. Зрозуміло, що новинарно-аналітичні видання, авто-
ритет яких не викликає сумніву, не використовують ро-
жевий, блакитний чи інший кольори, що асоціюються з 
легковажністю, несерйозністю. Такі "елітні", "якісні" ви-
дання віддають перевагу стриманій кольоровій гамі.  

Скориставшись одним із гіперпосилань, онлайн-
читач переходить до іншого тексту. При цьому, гіперпо-
силання часто виконують функцію заголовка до статті у 
блозі, наприклад: 

Brutal, tribal justice in Afghanistan 
On his knees, Nawroz prays. He is a condemned man 

about to die in a brutal way. 
His crime: The killing of his lover's husband. 
The judge: A local warlord in Kand, Afghanistan. 

The executioner: The victim's father [17]. 
Наявність гіперпосилань у тексті створює різнопла-

новий, зі складною структурою дискурс, який охоплює 
не лише текстову, а й візуальну інформацію, що допов-
нює та збагачує змістово-підтекстовий і змістово-
концептуальний рівні [5, с. 127]. 

Характерною ознакою блогів вцілому та військових 
блогів, зокрема, є інтерактивність. О.О. Селіванова під 
інтерактивністю (interaction) розуміє "текстово-
дискурсивну категорію, що представлена суб'єктно-
об'єктно-суб'єктною взаємодією адресанта й адресата 
на підставі знакового континууму тексту" [6, с. 185]. Ін-
терактивність є складовою частиною військових блогів, 
що реалізується через надання можливості брати акти-
вну участь в обговоренні будь-якої події. Інтерактив-
ність військових блогів реалізується використанням 
спонукальних речень: "Share", "Comment", 
"Readthefullstory". Наведені приклади підтверджують, 
що заклики до інтерактивності спрямовані на негайну 
комунікацію між автором блогу та онлайн-читачем. За-
вдяки інтерактивним можливостям у блозі читачі отри-
мують можливість виразити свою думку з приводу ін-
формації, яку їм пропонують журналісти, а також само-
стійно створювати текстову, аудіо- та відеоінформацію.  

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Можливості віртуального 
простору відкривають нові перспективи дослідження 
блогів, зокрема військових блогів, характерними озна-
ками яких є гіпертекстова структура та інтерактивність. 
Викладені результати дослідження відкривають перс-
пективу подальших наукових розвідок, зокрема вивчен-
ня лексичних, синтаксичних та параграфемних засобів 
у військових блогах. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ІНЕРЦІЙНОГО ПУБЛІЧНОГО ЕХА 
 

У статті розглядаються актуальні проблеми новітніх підходів до питань комунікаційно-контентної безпеки, складо-
вою якої є технології бачення конкретних геопозиційних театрів бойових дій, які будуть реальними для кожної конкретної 
ситуації в конкретному комунікаційно-соціумному середовищі. 

Традиційні моніторингові технології – а це, швидше, технології спостереження – за сучасних умов не можуть викону-
вати притаманні їм раніше функції, пов'язані з аналізом інформаційного простору. Адже в такому випадку втрачається 
потенціал креативно-технологічних можливостей випереджальних активних впливів. 

Тому перед сучасними фахівцями з питань комунікаційно-контентної безпеки, які мають знаходити адекватні рішення 
щодо протидії глобальному гібридному тероризму, зокрема, в інформаційній сфері, постає нагальна задача переходу в 
практичній діяльності до нових технологічних рішень – інформаційно-контентного аудиту публічного життя (того чи 
іншого явища, процесу і навіть однієї людини). 

Ключові слова: моніторинг, інформаційний простір, інформаційно-контентний аудит, комунікаційно-соціумне 
середовище. 

 
Постановка проблеми. Появу моніторингу як тех-

нологічної методики усвідомленого пошуку матеріалів 
контентної інформації про соціально-публічні процеси 
спричинила публічна діяльність населення, яка стала 
широкою і самостійною сферою, що не контролюється 
традиційними публічними гравцями. Серед таких чин-
ників, наприклад, поява великої кількості публічних ви-
дань, які одномоментно можуть впливати на настрої 
громад, хоча розташовані в різних геопозиційних зонах; 
залежність учасників суспільно-економічних дій від ус-
відомленого ставлення до того, що відбувається, гро-
мадами; демократизація суспільства та державного 
управління; надлишкове заповнення інформпростору 
інформацією та даними; мобільний зв'язок та онлайн 
передача даних; паблік-рилейшинз як технологія на-
ближення споживачів до виробників; посилення публіч-
ної конкуренції у всіх напрямах життєдіяльності (від 
світових брендів і їхніх масштабів до громадян та гро-
мад) як новий вимір економіки знань тощо. 

Потокові процеси та висока динамічність контентних 
форматів у повсякденному житті доводять, що такі ж 
динаміки з ще більшою інтенсивністю спостерігаються в 
умовах реалій гібридно-месіанських агресій. Творення 
середовищ гібридних глобальних терористичних техно-
логій планетарного масштабу (що намагається проду-
кувати путінська Росія) свідчать про те, що контентні 
протиборства є не просто окремим випадком сучасного 
геопротистояння. Це сьогодні підтверджена реальність 
того, що саме контентні образи стають базою для мо-
тивацій та спонукання різних сторін до збройного на-
силля неконвеційного характеру (аж до цинічного ни-
щення всього і всіх за терористичними стилістиками), 
яке провокується комбінованим комплексним креатив-
но-сценарним комунікаційно-контентним інструментарі-
єм прямої та опосередкованої дії в різних масштабах та 
динамічних проявах. 

Найбільшою загрозою тут постають контекстні дії, 
бо вони направлені на формування образів, які сприй-
маються швидше та залишаються у свідомості довше, 
ніж прямі аргументи чи факти (фашисти, бандерівці, 
хунта, русофоби тощо). 

Особливого впливу така технологія набуває за умов 
неформатного поєднання реального страху і неформа-
льних умов сприйняття слова в контенті за законами 
екстремально-кривавих шоу. Саме там інформаційно-
гібридні агресори перемежовують реальність і вигадки 
настільки, що знищують опонента силою реакцій та 

неформатних впливів не на театрі бойових дій, а у шту-
чно створених умовах контентно-образної глобалізації. 
Для пересічного громадянина, який звик довіряти слову 
офіційних джерел, важко відійти від стереотипів та на-
вчитися розрізняти справжні, об'єктивні відеосюжети від 
зрежисованих кремлівськими технологічними креатив-
ними центрами. 

За умов зростання інформаційних потоків сучасності 
до наддинамічних, коли основними одиницями виміру 
інформпростору стають не тенденції, виокремлені за 
попередній період (місяць, квартал, рік), а щодобові 
інформаційні резонанси і, відповідно, зосередження 
зусиль на акцентуванні та утриманні уваги суспільства 
(певного соціуму) на актуальних проблемах (трендах), 
необхідно довести практичну неадекватність сучасним 
викликам застарілих підходів до аналізу інформсередо-
вища, яким є моніторинг, та запропонувати нові техно-
логічні підходи до ефективних рішень. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публіка-
цій. Тема моніторингу інформаційного простору є до-
сить значущою в дослідженнях низки вітчизняних та 
іноземних науковців. Дослідженням за даним напрямом 
присвячені роботи, зокрема, В. Різуна, Т. Скотникової, 
В. Іванова, О. Додонова, Д. Ланде тощо. 

Зазвичай, науковці розглядають проблематику моні-
торингу інформаційного простору як одного з методів 
наукового дослідження. При цьому "збирання та оброб-
ка даних, оцінювання та прогнозування стану об'єкта 
моніторингу, створення концептуальних і формалізова-
них моделей об'єкта, вироблення рекомендацій для 
ухвалення управлінських рішень" визначаються як  ос-
новні функції моніторингу [1]. 

Метою статті є обгрунтування зміни парадигми при 
застосуванні моніторингових технологій в управлінських 
стилістиках держави і суспільства, їхній вплив на пси-
хологічний стан суспільних середовищ. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Ще не так давно, коли в інформаційному просторі домі-
нували усталені види засобів масової інформації – офі-
ційні друковані ЗМІ, телебачення, радіо, інформаційні 
агенції – така точка зору була абсолютно прийнятною і 
зрозумілою. Однак, надшвидкий розвиток інформацій-
них технологій (що став породженням втілення іннова-
ційних розробок у світі), поява новітніх засобів комуні-
кації, які водночас зробили соціально-комунікаційні ліф-
ти із вертикальних до горизонтально-партнерських, 
здійснили справжню революцію в комунікаційно-
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контентному середовищі. З'ясувалось, що творення 
інформпростору – від цифрових медіа до нових понять 
та образів – це справа не обраних чи спеціально при-
значених фахівців, а право кожного громадянина на 
вираження своєї позиції, точки зору тощо. 

Наразі саме цей аспект (як складова комунікаційно-
контентної безпеки суспільства і держави) залишаєть-
ся поза увагою науковців і потребує невідкладного 
осмислення. 

Комунікаційно-контентна реальність перетворилася 
на масове середовище авторств, які не визнають зага-
льноприйнятних норм продукування контенту в межах 
визначеної законодавчо-нормативної бази окремої 
держави. Це наочно видно на прикладі роботи предста-
вників багатьох російських ЗМІ і ЗМК в Україні та в ін-
ших країнах світу (наприклад, Німеччині). 

Відтак постає проблема вироблення нових, надна-
ціональних умов та законів щодо відповідальності за 
творення контентного середовища, яке формує сутність 
глобальної віртуальної реальності ноосферного харак-
теру. Очевидно, що на це направлений міжнародний 
кодекс законів АСТА [2]. 

Він вимагає від світу законодавчого закріплення в 
глобальному світі законів авторства і поваги до нього 
одночасно всіх держав, громад, індивідів, бо тільки так 
можна зупинити перетворення життя у виключний спо-
сіб існування новітніх геотерористів, які досить ефекти-
вно ховаються за спини редакторів та медіа-брендів. 

Путінська гібридно-месіанська воєнщина повсякчас 
доводить всім, що застосування масових (водночас різ-
ноформатних) величин впливу навіть однієї (не говорячи 
вже про безліч) контентних диверсій знищує мир як спо-
сіб життя, мислення, творення щасливого життя у світі. 

Подібні складні процеси доводять, що моніторинг 
брендово-унікальних назв, тегових узагальнень чи на-
віть фреймових закономірностей контентних лінгвістич-
них моделей не дає ефективності в умовах надшвидких 
творень контентного тла, адже контекстні сенси і навіть 
сутність в різних геопозиційних умовах перебування 
громад і громадян вихолощує сенс моніторінгових уза-
гальнень (смислові фільтри) пошуків. При цьому варто 
враховувати те, що ці пошуки нині вимірюються гігант-
ськими обсягами даних, а, з другого боку, є лише інер-
ційним ехом (усвідомленим знанням про минуле), а не 
джерелом випереджаючих знань про майбутні виклики, 
ризики, загрози. 

Щоб почати вирішувати ці складні технологічно-
креативні проблеми, слід зважити на те, що середови-
ще дій кожного військового комунікаційно-контентного 
підрозділу є унікальним за джерелами інформації та 
специфікою розуміння ситуацій в конкретному місці за 
геопозиційними ознаками та соціальними середовища-
ми (особливостями конкретних людей, громад) тощо. 

Оперативні медіа-сили (технологічна сукупність ме-
діа-інструментів та персоналістична медіа-автура) ма-
ють оперувати не технологіями заданих в центрі (сис-
темі управління) тез, сенсів чи контентних образів, а 
технологіями бачення конкретних геопозиційних театрів 
бойових дій (де залучення цивільних стало світовим 
трендом), які будуть реальними для конкретної ситуації 
в конкретному комунікаційно-соціумному середовищі. 

Це середовище важливо розуміти (увійти в нього, 
почути і, головне, не потонути в лавиноподібному дез-
інформаційному морі). Необхідно знайти акценти, фак-
ти, аргументаційні ряди і навіть теми, які б креативно 
знищували образно-контентні засади і сили агресора в 
кожному  середовищі людей. При цьому нам необхідно 
чітко розрізняти (позиціонувати) ці різнонаправлені за 
мотиваціями (прямо чи опосередковано мотивовані, 

заангажовані, вражені нейро-психологічними технологі-
ями, модними трендами, фрондистськими настроями 
тощо) технологічні образи, створені агресорами для 
враження свідомості у всіх групах впливу. 

Традиційні моніторингові технології – це швидше 
технології пасивного спостереження, які визнавались 
ефективними тоді, коли комунікаційні процеси були за-
торможені і мали вакуум наповнення. Це спостережен-
ня за минулим, але аж ніяк не за сьогоденням чи завт-
рашнім комунікаційно-контентним новотворенням. Зро-
зуміло, що в такому випадку втрачається технологічна 
можливість випереджальних активних впливів. Такий 
моніторинг часто ще й дуже вузько націлений на корпо-
ративні величини, щоб гасити активність ініціатив. Ці 
технології практикують управлінські системи бюджетної 
дії як технологічні прийоми для творення звітності чи 
убезпечення посадової недбалості та відсутності фахо-
вості в умовах швидких суспільно-світових динамік. 

Моніторинги (як технології "бачення" ситуації) до-
сить сумнівні в умовах знищення контентних кордонів 
(як у форматах подачі даних чи інформації, так і в 
сприйнятті контенту в динамічних середовищах сучас-
них гаджетів, які досить активно розширюють межі виб-
раних користувачем спеціалізацій). 

Завдання моніторингів – це завдання усвідомленого 
відбору визначених даних за статичними характеристи-
ками, смисловими фільтрами (тегами). Своєю чергою, це 
досить часто приводить до втрати орієнтації в потокових 
процесах контентних форматів та ситуативних геопози-
ційних вимірах (особливо у випадку застосування сцена-
рно-комунікаційних спротивів стратегічного рівня). 

За сучасний інституційно-регламентний приклад 
підходів до моніторингу саме сучасного інформаційного 
простору в Україні є сенс взяти публічне оголошення 
КМУ від 22 березня 2015 р., де зазначається: "Міністер-
ство інформаційної політики України оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад державних службовців. 
Конкурс оголошено на такі посади: 

• начальник відділу захисту інформаційного простору; 
• головний спеціаліст відділу захисту інформаційно-

го простору; 
• начальник відділу моніторингу; 
• головний спеціаліст відділу моніторингу; 
• завідувач сектору медійних комунікацій; 
• головний спеціаліст сектору медійних комунікацій. 
Загальні вимоги до кандидатів на посади: громадян-

ство України, повна вища освіта за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста за га-
лузями знань: "Журналістика", "Право", "Політологія", 
"Міжнародні відносини", "Соціологія"; відповідний до-
свід роботи, володіння державною мовою" [3]. 

Подібна управлінсько-регламентна постановка під-
тверджує традиційне правило, яке тотально використо-
вується в центральних органах виконавчої влади – там 
існують мікровідділи (2-3 спеціаліста), які оперують од-
ночасно невідповідними показниками – високою особи-
стою відповідальністю працівників структур, які об'єкти-
вно не в змозі самостійно виконувати масштабні за-
вдання; жорсткою ієрархічністю в умовах постійного 
авралу, що призводить до неможливості протистояти 
простим формальним рішенням-вказівкам з низьким 
рівнем постановки моніторингових завдань; слабким 
матеріально-ресурсним забезпеченням тощо. 

Міністерство інформаційної політики протягом ми-
нулого року вело активний пошук нових підходів до фу-
нкціонування інформаційних структур державних орга-
нів влади. Зокрема, як свідчить звіт міністерства за 
2015 рік "одним з амбітних завдань, що стоять перед 
МІП, є розробка концепції реформування сфери держа-
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вних комунікацій спільно з Секретаріатом КМУ та 
РНБО" [4]. Результатом цієї роботи стала презентація 
на засіданні Кабінету Міністрів України 20 січня 2016 
року Концепції реформи урядових комунікацій. 

Як зазначалось під час презентації Концепції, в ході 
підготовки документа був проведений "аудит комуніка-
ційної діяльності Уряду, опрацьовано понад 500 сторі-
нок даних, розглянуто близько 12 комунікаційних сис-
тем урядів інших країн та залучено досвід тих, які най-
більше відповідають сучасним викликам" [5].   

Міністерство дійшло цілком логічного висновку: "Ко-
мунікаційна система Уряду потребує повного перезава-
нтаження" [6].   

Саме тому було запропоновано створити нову стру-
ктуру – Урядовий офіс з комунікацій. У нас не було на 
меті аналізувати запропоновану нову структуру та її 
функції (в межах цієї статті), але все ж зупинимось на 
одному із аспектів діяльності. Це – моніторинг. Він не є, 
за задумом міністерства, глобальною фундаменталь-
ною функцією, а віднесений до сервісів, в даному випа-
дку аутсорсингових(що є принципово правильним, якщо 
орієнтуватися на вчорашні підходи до функціонування 
інформаційних структур центральних органів влади). 

На жаль, спеціалісти, які працювали над розробкою 
Концепції, так і не змогли дослідити, що моніторингові 
технології вже не дають необхідної картини бачення 
інформаційного простору, який став високодинамічним 
та різнопотоковим не тільки тематично чи аргумента-
ційно, а за акцентами і стилістичними форматами кон-
тентних ритмів. 

Моніторингова робота, як не прикро, майже цілко-
вито залежить від сучасної практики нішевих моно-
польних поставок аутсорсингових послуг з традицій-
ного моніторингу. 

Моніторинговий аутсорсинг (повтор тегів, лінгвістич-
них фільтрів, персон в часі), зазвичай, працює виключ-
но на персону керівника, назву поточного проекту, а не 
на ситуацію у сфері, у громаді, в кластері, в напрямі, 
якими давно стали інформаційні поля, середовища та 
інші сучасні комунікаційно-контентні виміри життя гро-
мад України тощо. 

Це в регламентно-процедурному та технологічно-
бюджетному аспекті унеможливлює реалізацію ефекти-
вних сервісів цифрового урядування та потребу мати 
потужні державні креативно-технологічні комплекси 
промислового масштабу. Останні для ефективної дія-
льності потребують інформаційно-технологічних баз 
даних із активними різновидами архівно-потокових кон-
тентних ресурсів, жанрів та форматів (з можливістю 
графічного аналізу сегментів бази чи он-лайн доступів) 
та цілодобові служби інформзапиту з підтримкою серві-
сів довідкової літератури і підбору контентних масивів 
для виконання різних управлінсько-стратегічних, регла-
ментно-процедурних, творчо-виробничих, законодавчо-
нормативних завдань всього комплексу комунікаційно-
контентної безпеки. 

Моніторинг в такому випадку дає на виході лише 
статичні дані щодо визначених величин (персон, подій, 
заходів тощо) минулих ситуацій. Він, звичайно, дозво-
ляє відслідкувати тенденції напряму та запропонувати 
шляхи усунення певних недоліків, але прогноз перспек-
тиви є в такому випадку справою проблематичною. 
Тобто, моніторинг згадувань – це технологічна послуга 
оперативного обслуговування за принципом "швидкої 
допомоги" в отриманні даних про когось/щось у жорст-
ких умовах політичного авторитаризму чи галузевого 
стилю управління з детермінованою відповідальністю. 

Цей підхід до моніторингу йде від нефахових, не-
прозорих дій управлінських стилістик паперових регла-

ментів забюрократизованого державного апарату та 
небажання керівників будь-якого рівня знаходитись в 
форматі постійного публічного аудиту викликів, ризиків, 
загроз. Саме останній має працювати на докорінну змі-
ну управлінських регламентів та процедур з метою ус-
пішного відходу від оперування документами чи одно-
разовим аналізом як виключним унікальним явищем і 
фактором. Тоді відбувається перехід до адекватної об-
робки потоків та запровадження якісного комплексу 
прогнозного аналізу контентних потоків і різномасштаб-
них контентних масивів. 

Відтак, виникає антагонізм між поточними потреба-
ми (персони, компанії, відомства тощо) та сьогоднішні-
ми довгими державними інтересами, перспективами, 
Майданними цінностями, які можуть мати системне 
відображення в аналітично-прогностичному баченні 
перспектив розвитку як окремих суспільно-економічних 
сегментів, кластерів, так і країни загалом. 

У країнах прямої демократії та сучасних глобалізо-
ваних горизонтальних суспільствах моніторинговий 
підхід суперечить іншій реальності – найбільшій увазі 
громад до щільного публічного висвітлення комуніка-
ційно-контентними середовищами всіх сторін суспіль-
ного та державного життя. 

Феномен Майданів, феномен окопного братства до-
водить, що без масових комунікацій та довіри в парт-
нерстві (а не на засадах патерналізму) не можуть щас-
ливо співіснувати громадяни вільної країни. 

Традиційний підхід до моніторингу суперечить наці-
ональним інтересам Майданної України, яка вимагала 
уваги до життя громад і громадян. Увага – це подовже-
ний резонанс, резонанс – це агрегація різних регіона-
льних полів, а інформаційно-контентні поля можна ви-
вчати тільки технологіями подібними до КАІР (контекст-
ний аналіз інформаційних резонансів) та системами 
ситуаційних сервісів розуміння координації та розши-
рення можливостей як сучасних рішень щодо впливів 
на публічні поля різних масштабів [7]. 

Питання стоїть не стільки про аудиторії як про кому-
нікаційно-контентні середовища життя, як про потенціа-
льні майданчики творення державності і суспільного 
життя на нових засадах миру, творчості, щастя. В таких 
середовищах людина творитиме для власного задово-
лення та для своїх співгромадян. Тоді з'являється но-
вий сенс життя, який є зрозумілим та прийнятним для 
всіх поколінь. 

Повертаючись до оголошення МІП від березня ми-
нулого року, зазначимо, що особливість важливості 
поєднання організаційних підходів та прямих (загаль-
нонаціональних у даному випадку) посадових напрямів 
з вивчення сукупностей інформаційних полів України як 
складових інформаційного простору в МІП не "звучить". 
Зокрема, чисельність відділів захисту інформаційного 
простору, моніторингу, сектору медійних комунікацій, де 
по одному начальнику та підлеглому – це не зовсім 
адекватні реакції на сьогоднішні глобальні виклики, ри-
зики та загрози Україні  управлінського характеру. Від-
так це індикативно вказує на масштаб професійної не-
придатності не стільки окремих керівників, скільки свід-
чить про необхідність запровадження адекватної стра-
тегічної ланки комунікаційно-контентної безпеки в орга-
нах стратегічної координації. 

На жаль, Концепція реформи урядових комунікацій, 
де досить досконало прописаний функціонал діяльності 
Офісу з комунікацій первинного рівня, жодним словом 
не оговорює проблему саме стратегічних рівнів комуні-
каційно-контентної безпеки держави. Іншими словами, 
підходи до діяльності державних інформаційних струк-
тур 2016 року, насправді, не так вже й відрізняються від 
підходів 2015 і попередніх років. 
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Проблема полягає в тому, що всі інші структури ни-
жчого рівня, зокрема, міністерства, проблемами комуні-
каційно-контентної безпеки не займаються (в кращому 
випадку проводять окремі спеціальні інформаційно-
психологічні дії). В інформаційному просторі, а точніше 
в комунікаційно-контентному середовищі сьогодення 
вони шукають (через моніторинг) свої бренди, персону 
міністра, його сім'ю, його друзів, команду, теми, напря-
ми (позитив-негатив) тощо. 

За правильної постановки щодо вирішення зазначених 
проблем ці структури (без винятку) мали б вивчати самі ці 
середовища, щоб бачити індикативні показники розвитку 
України і її суспільних організмів та механізмів тощо. 

Однак, відділи малої комплектації (які існують у всіх 
ЦОВВ) апріорі не можуть повноцінно займатися проду-
куванням ситуативно-креативних сервісів, форматів та 
різновидів сучасної прогнозно-аналітичної продукції. В 
кращому випадку вони (відомства) будуть заключати 
угоди на аутсорсингові послуги (що може слугувати 
приводом для формального виконання зобов'язань з 
боку виконавців подібних функцій, які більше орієнто-
вані на посадову безпеку брендових осіб, а не на пото-
ки контенту, до того ж виникає небезпека застосування 
корупційних схем з виведення коштів за рахунок інфор-
маційно-аналітичних (консалтингових) послуг тощо). 

Агреговані інформаційні середовища (інформацій-
но-смислові поля та медійно-мережеві інструменти) 
вимірюються не тільки центром, а мають десятки під-
видів у регіонах, які, своєю чергою, мають ще сотні 
різновидів і все це в динаміці доби... Відділи в 4-5 осіб 
такі проблеми не вирішують апріорі, а технологічне 
забезпечення потребує адекватних масштабів та ефе-
ктивності використання. 

Якщо відповідний рівень управління оперує моніто-
рингом як виключним технологічним явищем, то цей 
управлінський склад приречений на програш, а значить 
підсилення різноформатного "путінізму" в питаннях ко-
мунікаційно-контентної безпеки громад та державних 
інститутів України. 

Саме тому подібний комплекс функціональних на-
прямів має реалізовуватися в потужному різнорівне-
вому ситуаційному сервісі координаційного характеру 
на реагування публічних позитивів та негативів, які 
існують та динамічно з'являються в інформаційному 
просторі України [8]. 

Моніторинговий підхід до інформаційних матеріа-
лів, коли вони ще не стали потоками, мав місце і сенс 
у минулому. Тоді кожен такий матеріал був майже від-
криттям чи ексклюзивом, який, завдячуючи традицій-
ним ЗМІ та первинним сайтам, впливав на великі ма-
сиви громадян, громад, інститутів влади. Коли ж мате-
ріал – як одиниця – перестав бути головним, а швид-
кість продукування контентних форматів та їхнє пере-
мішування перетворило всі ці матеріали в потік, по-
стала проблема аналізу різномасштабних масивів да-
них, які часто вже не є інформаційним явищем, а тіль-
ки фоном публічного життя. 

Так виникає дезорієнтація, яка часто посилюється 
дезінформацією в цих потоках, за рахунок вкидання 
псевдоданих, що стали називатися фейками. 

Все це доводить, що принцип моніторингу, який ба-
зується на пошуку закономірностей, не працює в сучас-
них комунікаційно-контентних середовищах, оскільки 
нам потрібно знати те, що сьогодні загал ще не знає. 
Громадськість дізнається про ЩОСЬ в он-лайн режимі і 
то, якщо це ЩОСЬ буде адекватно представлене в ін-
формаційно-контентних потоках, які несуть дані, що 
можуть і стають інформацією. Але, тоді це пізнання 
відбувається вже через феномен суспільної уваги, яка 

вимірюється в такому випадку не стільки темою чи сис-
темою аргументів, скільки акцентами, стилістиками по-
дачі, аргументацією, баченням чи технологіями задано-
го опонування тощо. 

Водорозділом між адекватністю та неадекватністю 
моніторингових технологічних дій в аналізі інформацій-
них полів став процес легалізації путінською Росією 
стандартів, практик, методик, стилів глобального гібри-
дного тероризму в Україні та світі спеціальними техно-
лого-методологічними комплексами з використанням 
засобів масових комунікаційних диверсій, впливів, бру-
тального масового комунікаційного терору тощо. 

Масштаби впливу цього комплексу світ ще не усві-
домив. Однак, вже можна констатувати, що саме крем-
лівський глобальний гібридний стиль новітнього комбі-
нованого тероризму створив новий стан планетарного 
життя, який умовно назвемо планетарна стривоженість 
(переддень масового страху, який є порогом істерій). 

Тобто, мобілізаційна мета гібридних контентних по-
токів терористичної направленості комунікаційної воє-
нщини Кремля досягнута. Росія реально втримує пла-
нету в стані гібридного миру, який характеризується 
тривожним очікуванням нової світової війни і, відповід-
но, відмовою від удосконалення розвитку потужних 
громад (поки що окремих) за рахунок культурологічних, 
туристичних, духовних тощо аспектів глобально-
планетарного життя. Таким чином, гібридні терористи 
намагаються повернути світ в стан виживання, недові-
ри, агресії, знищуючи цим перспективу та ефективність 
миру як технолого-методологічного стану розвитку пла-
нети рівних людей в середовищах партнерського ноо-
сферного виміру 

Сьогодні надважливо розуміти, що комунікаційно-
контентна реальність – це відкрите глобальне (виключ-
но динамічне) середовище змінних (суб'єктивних та 
інституційно-суб'єктивних). Вони вимагають комбінова-
ної комплексної дії не стільки на рівні управлінського 
менеджменту чи інфраструктури, а на рівні конкретного 
виконавця (як обов'язкового творця контентного фор-
мату чи жанрового напряму, особливо якщо він на опе-
ративній передовій реагування чи в процесі активного 
он-лайн- коментування). 

Надважливо розуміти і те, що функція координації 
постановок завдань (тобто акцентувань, але в ціннісних 
межах) не має права втручатися у формулювання цих 
завдань в їхній завершеній формі. Це буде звужувати 
потенціали та комунікаційно-контентні можливісті для 
адекватності реакцій та перетворювати комунікаційний 
процес в примітивний бот-імітаторський вал. Тобто, і за 
таких умов впливи будуть, але лише кількісно-
примітивні та в стилістиці гібридного терориста-
агресора (маніпулювання фактами, руйнування їхньої 
автентичної природи появи, приниження, ницість, 
страх, брутальність тощо)…  

Технологічно-регламентні процедури в комунікацій-
но-контентному виробництві важливі, коли вони тотожні 
всім ланкам процесу. Коли там є будь-які дії суб'єктив-
но-оперативної реакції (що має свою поведінкову пара-
дигму), то в таких значеннях (процедурах) виступає вже 
процес стратегування (ситуативно-сценарні рішення) як 
формат гри різнодинамічної, різноформатної, різножан-
рової. Тому маємо відрізняти геостратегічну динаміку 
від геополітичного позиціонування (геополітичного ста-
тусу чи положення). 

Тобто, превалюючими мають бути не технологічні 
рішення, а моделювання стратегій в дискретних умовах 
аудиторій, які на вас (персону, діяльність, процес тощо) 
реагують. Все це величини конкретних викликів, ризи-
ків, загроз для інформаційної безпеки вже у вимірі ко-
мунікаційно-контентного спротиву. 



ISSN 1728-2217                          ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ. 1(34)/2016 ~ 69 ~ 
 

 

Відтак виникає потреба в комплексній системі над-
швидкого аналізу та визначення, передусім, публічних 
потенціальних контентних трендів (які мають резерв 
публічного резонансу). 

Сенс розвивати чи нейтралізувати ці тренди (управ-
лінське рішення) – це вже зовсім інші технолого-
креативні підходи, де очевидним у межах доби стає 
потреба в потужному різномасштабному комплексі ко-
ординації (і поєднання) прогнозної аналітики публічних 
інформаційних просторів із он-лайн соціологією публіч-
ного потенціалу. В такому випадку ми отримуємо ефек-
тивну комплексну систему оперативного аналізу комуні-
каційно-контентних середовищ. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень. Таким чином, моніторингу як 
аналізу інформаційного простору України і його регіо-
нальних інформаційних полів (закінчених величин) не-
має як технологічної системи аналітичного сервісу. 

Моніторингові спостереження відбуваються за сти-
лістично-технологічними рішеннями бізнес-маркетингу, 
який націлений виключно на задані параметри (визна-
чені і зрозумілі) – все інше його мало цікавить. 

Моніторингові спостереження – система технологіч-
них дій, які не можуть забезпечити матеріалом для роз-
робки середньострокових та довгострокових публічних 
стратегічних дій, оскільки у системі виконавчої влади до 
цих пір відсутній поділ на стратегічне комунікаційно-
сценарне продукування та оперативне реагування (тоб-
то, відсутнє розуміння владними інституціями дій гро-
мад). Відтак громади і суспільство не адаптовуються 
під стратегію дій органів виконавчої влади (оскільки 
немає самої комунікаційно-контентної стратегії). Моні-
торинг працює дискретно, на особу керівника. 

Оскільки державні органи продовжують діяти в ста-
ндартах традиційних управлінських систем стосовно 
середовищ публічного життя громад, це автоматично 
веде до затягування модернізації України як процесу 
синергетичного єднання потенціалів громад та держав-
но-політичних інститутів України. 

Сьогодні ж слід усвідомити, що комунікаційно-
контентні середовища людей вже не терплять простих 
лінійних рекламних технологічних рішень масового рів-
ня, які не враховують людський настрій та естетику 
сприйняття цільових груп. Світ контенту прямує до сис-
тем опосередкованої індикації всіх публічних процесів 
за найвищими динаміками. Практика продукування 
фейково-постановочного контенту, направленого тех-
нологами гібридного тероризму путінізму на страх і 
приниження, тільки доводить, що горизонтальні комуні-
каційно-контентні середовища замінюють монопольні 
ієрархії акумуляції страху та кривавих жертв можливос-
тями розвитку в системах миру та добра. 

Відтак, ми маємо переходити у вивченні інформа-
ційного простору до нових технологічних рішень – ін-
формаційно-контентного аудиту публічного життя (того 
чи іншого явища і навіть людини (соціальні мережі)). 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ КОНТЕНТНОГО  

ИНФОРМАЦИОННО-ИНЕРЦИОННОГО ПУБЛИЧНОГО ЭХА 
 

В статье рассматриваются актуальные проблемы новых подходов к вопросам коммуникационно-контентной безопасности, со-
ставляющими которой являются технологии видения конкретных геопозиционных театров боевых действий, которые будут реа-
льными для каждой конкретной ситуации в конкретной коммуникационно-социумной среде. 

Традиционные мониторинговые технологии – а это скорее технологии наблюдения – в современных условиях не могут выпол-
нять присущие им ранее функции, связанные с анализом информационного пространства. Ведь в таком случае теряется потенциал 
технологической возможности опережающих активных воздействий. 

Поэтому перед современными специалистами по вопросам коммуникационно-контентной безопасности, которые должны нахо-
дить решения по противодействию глобальному гибридному терроризму, в частности, в информационной сфере, возникает насущ-
ная задача перехода в практической деятельности к новым технологическим решениям – информационно-контентному аудиту пуб-
личной жизни (того или иного явления, процесса и даже одного человека). 

Ключевые слова: мониторинг, информационное пространство, информационно-контентный аудит, коммуникационно-социумная среда. 
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THE MONITORING TECHNOLOGIES THAT REFLECT THE INFORMATION  

AND INERTIAL PUBLIC ECHO CONTENT 
 
The article considers actual problems of the modern approaches to communication-content security challenges. Techniques of specific geo-

positional war theatres seeing that are real for every concrete situation in the particular communication and content environment comprise this 
type of security.     

Traditional monitoring techniques that are mainly the surveillance do not cope with their mission to analyze the information environment. This 
scenario causes loss of the potential of the creative and technological active power preemptive capabilities. 

This raises the problem of the global hybrid terrorism particularly in the information domain. The experts face such matters and their mission is 
to find the appropriate counteraction to the above-mentioned hybrid terrorism problem. The information domain is a one that needs particularly new 
technological answers such as the social life information and content audit (regards some scene, process and even a person).     

Keywords: monitoring, information environment, information and content audit, communication and society environment. 
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СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВІКНУ 
 

У статті надається обґрунтування завдання на розроблення електронних (мережевих) підручників як елементів сис-
теми дистанційного навчання (СДН) ВНЗ; проведено аналіз існуючих програмних засобів створення мережевих підручників, 
запропоновано вимоги до них як елементів СДН, які найбільш відповідають сучасному стану проблем застосування ком-
п'ютерно-мережевих технологій дистанційного навчання; окреслена можливість використання СДН як мережевого додат-
ка до традиційного очного навчального процесу. 

Ключові слова: Веб-додаток, електронний підручник, мережевий підручник, дистанційне навчання, комп'ютерно-
мережеві технології, система освіти. 

 
Вступ та постановка проблеми. Активні методи 

навчання – одна з прерогатив дидактики, яка завдяки 
формуванню позитивної мотиваційної структури навча-
льної діяльності сприяє підвищенню пізнавальної акти-
вності тих, хто навчається. Здатність комп'ютера до 
побудови візуальних і інших складних образів істотно 
підвищує пропускну спроможність інформаційних кана-
лів навчального процесу і удосконалює набори загаль-
них логічних прийомів мислення і спеціальних для різ-
них предметів прийомів розумової діяльності, а також 
підвищує ефективність методів навчання [1]. 

Сьогодні для інтенсифікації навчання через постійне 
зростання обсягів інформації та обмеження навчаль-
ного часу намагаються застосовувати обчислювальну 
техніку й активні методи навчання. Наразі одним із най-
важливіших елементів сучасної системи освіти стали 
електронні підручники (далі – ЕП), які забезпечують 
активне, діяльнісне навчання, розкривають і викорис-
товують творчі здібності тих, хто навчається. 

Проте, намагатися нашвидкоруч виготовляти ЕП є 
небезпечним, це може призвести не тільки до зниження 
якості підготовки фахівців, але й до дискредитації самої 
ідеї використання комп'ютерів у навчанні. Недостатньо 
взяти хороший паперовий підручник, забезпечити його 
ілюстраціями, навігацією, мультимедіа і перемістити все 
це в пам'ять комп'ютера. Велика частина таких ЕП та 
посібників – практично є механічним (навіть з деякими 
скороченнями) перенесенням на машинні носії вже на-
явних паперових підручників без необхідних змін у струк-
турі. Електронний підручник не повинен бути ані текстом 
з картинками, ані довідником, бо його дидактичні власти-
вості принципово інші. З іншого боку, ЕП (навіть найкра-
щий) не може і не повинен замінювати книгу, натомість 
він має максимально полегшити розуміння і запам'ятову-
вання (причому активне) найбільш істотних понять, тве-
рджень і глосаріїв, залучаючи до процесу навчання в 
більшій мірі інші, ніж звичайний підручник, можливості 
людського мозку, зокрема, слухову й емоційну пам'ять. 

Наразі існує нагальна необхідність розробки сучас-
них вимог до ЕП як елементів системи дистанційного 
навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моніторинг 
Інтернет-простору дозволив сформувати загальні рекоме-
ндації для ЕП, які сьогодні вважаються актуальними: 

• по-перше, в ньому мають бути присутні інтеракти-
вні об'єкти (відеоролики, аудіо-вставки тощо) і зручна 
система навігації; 

• по-друге, він повинен мати вбудовані засоби ко-
нтролю якості засвоєння знань та вмінь; 

• по-третє, він має бути відносно малим за розміром 
і запускатися на більшості персональних комп'ютерів; 

• по-четверте, він має дозволяти працювати з ним 
як із Веб-сайту навчального закладу, так і на локально-
му комп'ютері; 

• по-п'яте, бажано, щоб він мав вбудовані засоби 
зворотнього зв'язку з викладачем. 

Сьогодні в мережі Інтернет є достатньо програмних 
продуктів, що пропонують свої послуги для "легкого й 
швидкого" конструювання ЕП – такі, як "Constructor 
Electronic books", "Document Suite", "eAuthor & CourseLab", 
"FBPublisher", "Navigator", "Neo Book for Windows", "Se 
Kum Book Studio", "Sun Rav Book Office", "Turbo Site" тощо.  

Насправді, більшість з них являє собою достатньо 
зручну базу для виготовлення рекламних Веб-пре-
зентацій, Веб-брошур тощо, пристосованих для конс-
труювання модних сьогодні ЕП. Щодо окремих програм, 
які безпосередньо створювались для конструювання ЕП 
(наприклад, "eAuthor & CourseLab") – їхній функціонал в 
обсязі, необхідному викладачеві, безумовно платний. 
Саме це і є причиною того, що код цих програм не є від-
критим і не дозволяє пристосовувати їх до потреб конк-
ретного навчального закладу, конкретної дисципліни. До 
того ж подібні програми зазвичай зорієнтовані на частко-
ву дидактику якогось конкретного напряму знань (напри-
клад, юриспруденцію, математику тощо). Деякі з них ви-
магають від викладача знання основ програмування, 
тому достатньо важкі в освоєнні, особливо для виклада-
чів нетехнічних дисциплін. Це стосується тієї ж таки 
"eAuthor & CourseLab". Щодо необхідних знань виклада-
ча для освоєння подібних програм, то, наприклад, авто-
ри програми "Navigator" скромно вказують вимоги до 
потенційних користувачів своєї програми – "зі середнім 
та високим рівнем комп'ютерної грамотності". 

Окреслимо основні можливості широковідомих про-
грам, що пропонують розроблення ЕП: створення тек-
стових сторінок, створення змісту підручника та пере-
творення підручника на зв'язані між собою посилання-
ми статичні HTML сторінки. 

Основними недоліками ЕП, які створюються такими 
програмами, є: 

• неможливість оперативного оновлення інформації, 
розміщеної в підручнику, оскільки результатом роботи 
програм є статичні Веб-сторінки. Якщо потрібні онов-
лення виявляться системними, необхідно буде вносити 
зміни на великій кількості сторінок, причому на кожній 
окремо. При розповсюдженні серед тих, хто навчається, 
таких ЕП на CD- чи DVD-носіях будь-які оперативні зміни 
вимагатимуть повну заміну носіїв у всіх користувачів; 
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• обмеження свободи викладача в структуруванні 
навчальних матеріалів та їх компонентів (у спеціальних 
програмах відразу задається шаблон структури ЕП [2]); 

• відсутність можливості категорування користувачів 
та організації обмеження доступу; 

• відсутність вбудованих засобів якості засвоєння 
матеріалу (окремі розробники пропонують купувати 
додаткові модулі різної складності для реалізації конт-
ролю, але ці модулі не вбудовуються в загальну оболо-
нку програми і потребують окремого налагодження); 

• розміщення мультимедійних матеріалів на сторін-
ках можливе переважно в платних версіях програм. 

Крім того, на нашу думку, взагалі ЕП в тому вигляді, 
в якому вони сприймались зовсім нещодавно, – тобто 
низка взаємопов'язаних між собою посиланнями стати-
чних HTML сторінок, оздоблених графічними ілюстраці-
ями та мультимедійними вставками, розміщена на CD 
(DVD) носієві (або на сайті), що застосовуються, напри-
клад, у кейс-технологіях [3], – не дозволяють повною 
мірою реалізовувати дидактичні задуми, педагогічні 
потреби викладача і не відповідають сучасним темпам 
оновлення інформації. 

Мета статті. В цій статті ми мали на меті висвітлити 
переваги нового погляду на електронний (мережевий) 
підручник, як на елемент системи дистанційного на-
вчання та висунути нові вимоги до нього.  

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Технології дистанційного навчання висувають нові вимо-
ги до ЕП. Зокрема, на наш погляд, оптимальним варіан-
том є інтегрування їх до комп'ютерно-мережевої струк-
тури системи дистанційного навчання. Такої системи, 
де ті, хто навчаються, працюють за під'єднаним до ме-
режі Інтернет комп'ютером, необтяженим ані додатко-
вою програмою, ані працюючим CD/DVD дисководом. 
Програмно все, що потрібно для функціонування сис-
теми та роботи користувачів, знаходиться на сервері 
ВНЗ та обслуговується адміністратором і викладачами.  

У цьому випадку автоматично вирішуються (або 
з'являється можливість досить легко розв'язати) багато 
проблем, яких майже неможливо уникнути при застосу-
ванні технології статичних Веб-сторінок. 

Виходячи з цих міркувань та завдяки плідним диску-
сіям щодо цієї проблеми в Лінгвістичному науково-дос-
лідному центрі Військового інституту Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, нами 
були розроблені вимоги до електронних (мережевих) 
підручників, які, на наш погляд, найбільш відповідають 
сучасному стану проблем застосування комп'ютерно-
мережевих технологій дистанційного навчання в навча-
льному процесі підготовки фахівців у ВНЗ (вони ж є й 
перевагами над вищевказаною технологією та ілюст-
рують вирішення вищезгаданих проблем).  

А саме: 
1. Відсутність необхідності будь-що додатково інста-

лювати в комп'ютері користувача. 
2. Можливість створення необмеженої кількості не-

залежних підручників із будь-яких дисциплін. 
3. Можливість оперативно змінювати зміст та структу-

ру будь-якого підручника, схему проходження навчання. 
4. Можливість вільно структурувати кожне заняття.  
5 Можливість введення в заняття будь-якої кількості 

графічних та мультимедійних матеріалів. 
6. Можливість категорування користувачів та керу-

вання рівнями доступу. 
7. Наявність розширеної підсистеми контролю за-

своєння матеріалу та набуття навичок. 

8. Наявність захисту даних про результати заходів 
контролю. 

9. Простота роботи викладача при наповненні й ко-
регуванні занять. 

10. Наявність зворотнього зв'язку з викладачем.  
11. Можливість для викладача переглядати резуль-

тати тестів, відповідати на он-лайн питання та робити 
розсилки повідомлень / розпоряджень. 

Ґрунтуючись на цих вимогах у Військовому інституті 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (далі – ВІКНУ) була запропонована тема іні-
ціативної науково-дослідної роботи (шифр "Е-підруч-
ник"), в рамках якої ми спланували розпочати розробку 
альтернативної Системи дистанційного навчання ВІКНУ 
(СДН ВІКНУ). 

Пункт 2.8 "Положення про дистанційне навчання", 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 25.04.2013 № 466 рекомендує: "Для впро-
вадження навчання за дистанційною формою навчальні 
заклади можуть створювати центри дистанційного на-
вчання як їх відокремлені структурні підрозділи". 

У ВІКНУ наразі вже кілька років існує мережевий 
ресурс "Центр дистанційного навчання"  
(http://mil-study.univ.kiev.ua/home/, автор – канд. 
техн. наук, ст. наук. співроб. С.В. Гахович), – створений 
на базі австралійської платформи "Moodle" та російсько-
го конструктора електронних підручників "eAuthor". Але, у 
зв'язку із складністю оволодіння навичками роботи в цих 
програмах викладачами, які не мають знань із основ про-
грамування, наповнення ресурсу навчальними курсами 
(електронними підручниками) не відбувається. До того ж, 
на сьогодні вже неможливо, як це було на момент ство-
рення ресурсу, вільно завантажити з мережі Інтернет 
сам конструктор "eAuthor". Тепер він платний.  

Австралійська платформа "Moodle" (від. англ. Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модуль-
не об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середо-
вище) серед безкоштовних програмних комплексів із 
відкритим кодом, які намагаються вирішити проблеми 
організації дистанційного навчання, обійти недоліки 
комерційних й дозволити організовувати складні он-
лайнові системи навчання, дійсно виділяється своєю 
багатофункціональністю. На основі платформи Moodle 
розроблена низка комерційних СДН, – в основному роз-
робниками таких систем є російські компанії. Серед укра-
їнських і російських такими, зокрема, є "Прометей", 
"МООДУС", "Пегас", "ИнтраЗнание", "Батисфера" тощо. 
Цим СДН властиві усі переваги й недоліки, які є у Moodle. 
Як і всі інші безкоштовні СДН, Moodle є складною для 
користувачів, – для налаштування її користувач повинен 
мати достатню кваліфікацію: знання мови HTML, основ 
програмування і роботи з базами даних. Проблеми є і у 
викладачів, і у адміністраторів навчального процесу. 
Найкраще ілюструє особливості застосування Moodle 
твердження: "Moodle написано програмістами для про-
грамістів". Хоча, власне, саме це й забезпечує Moodle'у 
підтримку та розвиток. Крім того, у Moodle існують певні 
обмеження щодо використання браузерів. 

Сьогодні СДН наповнюють електронними курсами. 
Поняття "курс" доволі багатозначне. Різні словники нада-
ють різні тлумачення цьому терміну (навіть в нашому 
конкретному контексті): "Закінчений цикл, весь обсяг 
спеціального навчання", "Розтягнута в часі тренінгова 
або семінарська робота", "Серія занять по одному пред-
мету, яка може тягнутися кілька семестрів", "Навчальний 
посібник, що містить виклад основ будь-якої науки або її 
частини", "Кілька книг, які утворюють один підручник од-
ного предмета". Де-факто в освітній сфері вже уклалася 

http://mil-study.univ.kiev.ua/home/


~ 72 ~  В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка      ISSN 1728-3817 
 

 

калька з англійської "електронний курс" (electronic course, 
e-course) і навіть з'явилась у нормативних документах. 
І, хоча лінгвістична розробка термінології дистанційного 
навчання не є темою цієї статті, вважаємо за доцільне 
підкреслити, що, на нашу думку, в більшій мірі відобра-
жає суть нашої розробки термін "мережевий підруч-
ник", бо цей термін універсальніший за "електронний 
курс дистанційного навчання".  

На думку С.В. Гаховича, "Електронний курс дистан-
ційного навчання має бути побудований таким чином, 
щоб максимально забезпечити заміну викладацького 
контролю самоконтролем, дати можливість студентам 
розробити власну траєкторію самоосвіти" [5]. "Мереже-
вий підручник", власне, будується майже таким чином, 
але в його назві відсутня безпосередня прив'язка до 
дистанційного навчання і його конфігурування враховує 
можливість застосування такого підручника не тільки в 
СДН, але й у традиційному очному навчанні.  

З іншого боку, за визначенням В.В. Краєвського: 
"Підручник – книга або інший носій інформації, в якому 
міститься систематизований навчальний матеріал, не-
обхідний для організації освіти з певного навчального 
курсу" [6]. За таким визначенням можна усвідоміти на-
ше розуміння лексичної парадигми "підручник ↔ курс" – 
студент дистанційно вивчає якусь дисципліну, проходя-
чи один чи декілька курсів, при цьому він користується 
мережевим підручником. 

Тобто "мережевий підручник" – це розміщений на 
освітньому мережевому ресурсі й оснащений тре-
нінговими та контрольними модулями електронний 
підручник як елемент системи дистанційного нав-
чання, який можливо використовувати й у традицій-
ному навчанні, забезпечений зворотнім зв'язком 
студента із викладачем, оперативно підтримуючим 
актуальність інформації, закладену в підручник. 

СДН ВІКНУ – система, що забезпечує використання 
технологій дистанційного навчання в синхронному й 
асинхронному режимах [4] для проведення самостійно-
го навчання та планових занять, яка містить низку ме-
режевих підручників, підсистему контролю якості засво-
єння знань та здобуття умінь, навичок і зворотній зв'язок.  

Вимоги системи до рівня комп'ютерних знань викла-
дачів та тих, що навчаються – знання пересічного кори-
стувача. 

СДН ВІКНУ проектувалась та розроблювалась (роз-
робник коду – Аронов Андрій Олексійович) як оригіналь-
ний Веб-орієнтований додаток. Її код не клонує жодну 
існуючу СДН.  

Те, що СДН ВІКНУ є Веб-орієнтованим додатком, до-
зволяє розділити роботу системи на дві основні складові: 
серверну частину та клієнтську частину. Обидві частини 
розміщені на сервері. Серверна частина складається з 
бази даних та системного коду, який працює з нею та 
обробляє запити з клієнтської частини. Клієнтська части-
на являє собою Веб-інтерфейс для роботи із серверною 
частиною, який дозволяє кожному користувачу індивіду-
ально працювати з системою та отримувати необхідну 
інформацію відповідно до свого рівня доступу.  

Система спеціально розроблялась таким чином, 
щоб на комп'ютері користувача не потрібно було щось 
інсталювати. Потрібен тільки стандартний браузер та, 
за необхідності, додатки до нього для відтворення му-
льтимедійних файлів і зображень. 

На першому етапі розробки було поставлене завдан-
ня: на основі розроблюваної системи забезпечити засто-
сування комп'ютерно-мережевих технологій дистанцій-
ного навчання у традиційному (очне навчання) навчаль-
ному процесі підготовки військових перекладачів для 

підвищення його ефективності. Елементи СДН, за заду-
мом, доки у ВІКНУ не буде реалізоване дистанційне нав-
чання як форма здобуття освіти, використовуватимуться 
як для дистанційного опрацювання курсантами (студен-
тами) конкретно виділених тем та виконання завдань 
самостійної роботи, так і для проведення занять у ком-
п'ютерних класах під керівництвом викладача.  

СДН ВІКНУ містить у собі конструктор мережевих 
підручників, створений для викладачів-розробників, у 
якому формується структура підручника з навчальних 
блоків і розміщується навчальний матеріал у відповід-
ній формі: текст, графіка, звук, відео, гіпертекст, ігри 
тощо. Конструктор дозволяє переміщення тексту й об'-
єктів "перетягуванням" (Drag&Drop). Мережеві підруч-
ники можуть містити в собі такі типи / блоки даних: 

1. Розділ/Тема (+вступ). 
2. Текстова частина (за потребою – із таблицями). 
3. Графічні матеріали. 
4. Аудіо матеріали. 
5. Відео матеріали. 
6. Завдання для тренування. 
7. Тест пробний (самоконтроль). 
8. Тест за заняття. 
9. Тест фінальний (за тему / розділ). 
Наведені вище типи даних (2–7) можуть комбінува-

тись у будь-якій зручній для викладача послідовності та 
кількості. 

У системі також зберігається комплексна структу-
рована інформація про тих, хто навчається: номер групи, 
список групи, необхідні особисті дані, динаміка прохо-
дження програми дисципліни, результати проходження 
тестів, питання, які були поставлені ними он-лайн. 

Користувачами СДН ВІКНУ буде сприйматись як за-
безпечений дружнім інтерфейсом, логічно організова-
ний комплекс зручних мережевих підручників із засобами 
діагностики знань та вмінь і зворотнім зв'язком. 

СДН ВІКНУ передбачає 3 категорії користувачів: 
1. Адміністратор: керує роботою системи; конфігу-

рує базу даних; створює мережеві підручники; додає 
викладачів. 

2. Викладач: наповнює й коригує мережеві підруч-
ники; розробляє окремі заняття; додає в систему нав-
чальні групи, в групи – тих, хто навчається; керує схе-
мами проходження дисциплін; переглядає звіти про 
проходження програми навчання, тренувальних завдань 
та тестів; відповідає на питання (свої відповіді на попу-
лярні та цікаві питання він може розміщувати 
на спеціальній сторінці зворотнього зв'язку, таким чи-
ном вони стають доступними для всіх, хто цю дисциплі-
ну вивчає). 

3. Курсант (студент, слухач) проходить навчання з 
відповідних дисциплін, заходи контролю якості засвоєн-
ня матеріалу, а також може в синхронному й асинхрон-
ному режимах спілкуватись із викладачем (ставити пи-
тання й отримувати відповіді). 

Реалізація системи, як Веб-додатка, дозволяє з лег-
кістю вносити зміни у функціонування системи шляхом 
редагування серверної частини, при цьому інтерфейс 
(клієнтська частина) може не змінюватись.  

У зв'язку з тим, що всі дані зберігаються на сервері у 
серверній частині, зменшується ризик отримання клієн-
том інформації, яка має бути недоступною для нього 
(правильні відповіді на тести, тощо). 

Мінімальні системні вимоги до серверної частини (в 
залежності від складності системи та кількості тих, хто 
навчається, можливе деяке збільшення вимог): про-
цесор: 0,5 ГГц; оперативна пам'ять: 0,5 ГБ; жорсткий 
диск (HDD): 100 МБ; можливі конфігурації сервера: VPS 
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(віртуальний сервер), DedicatedServer (окремий сервер); 
встановлене програмне забезпечення PHP та MySQL. 

Системні вимоги до клієнтської частини: під'єднання 
до мережі Інтернет і будь-який сучасний Веб-переглядач 
(IE 10+, FireFox 4+, GoogleChrome 30+ тощо). 

Окреслимо можливості та переваги СДН ВІКНУ: 
• простота роботи викладача при наповненні й ко-

регуванні занять – нема потреби у спеціальних знаннях 
із програмування, – достатньо знань пересічного корис-
тувача. Мінімум налаштувань – тільки необхідні викла-
дачам конкретної дисципліни; 

• прозорий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс як 
для студентів, так і для викладачів. Робота з системою 
нагадує роботу в офісній програмі/Інтернеті. Навички 
здобуваються дуже швидко; 

• відсутність будь-якої клієнтської програми, яку не-
обхідно було б інсталювати на комп'ютері користувача; 

• можливість створення необмеженої кількості неза-
лежних підручників із будь-яких дисциплін; 

• можливість вільного структурування кожного за-
няття / підручника (відсутність будь-яких обов'язкових 
шаблонів); 

• динамічність системи, що дозволяє оперативно 
змінювати структуру будь-якого заняття/підручника, 
корегувати зміст занять, змінювати схему проходження 
занять, корегувати засоби контролю засвоєння матері-
алу та набуття навичок; 

• наявність розширеного Веб-редактора для  
введення текстуального наповнення підручника та  
таблиць; 

• можливість введення в заняття будь-якої кількості 
графічних та мультимедійних матеріалів у найпошире-
ніших форматах (*.jpg, *.jpeg,*.mp3, *.mp4); 

• централізоване та структуроване зберігання всіх 
даних на сервері; 

• можливість встановлення різним категоріям кори-
стувачів відповідних (різних) рівнів доступу та операти-
вного керування ними; 

• категорування користувачів – адміністратор, ви-
кладач, курсант (студент) N-ї групи; 

• автоматичне архівування системою клієнтських 
даних та бази занять; 

• можливість створення викладачем нових навчаль-
них груп та корегування їх в подальшому; 

• можливість для викладача керувати послідовністю 
(схемою) проходження навчання з дисципліни – лінійно 
чи вибірково; 

• можливість (її встановлює викладач для кожної 
конкретної дисципліни та навчальної групи) для тих, хто 
навчається, вибору схеми проходження навчання з ди-
сципліни – лінійно чи вибірково; 

• можливість для викладача застосовувати різні ти-
пи контролю засвоєння матеріалу та набуття навичок 
(відповідь у текстовому форматі, тести різних типів); 

• забезпечення наявності у фінальних тестах пи-
тань з усіх тем дисципліни; 

• можливість для викладача переглядати успіхи ко-
жного у засвоєнні програмного матеріалу, результати 
тестів, наявність он-лайн питань та індикація, на які з 
них викладач ще не відповів;  

• наявність захисту даних про результати заходів 
контролю; 

• наявність спеціальної сторінки зворотнього зв'яз-
ку, на якій викладач розміщує свої відповіді на найчас-
тіші та цікаві питання для інших курсантів (студентів); 

• можливість для викладача робити розсилки по-
відомлень / розпоряджень; 

• наявність сугестивного (від англ. suggest – пропо-
нувати, радити) зворотнього зв'язку з викладачем – 
можливість спілкування з викладачем у форматі "пи-
тання – відповідь"; 

• власна система забезпечує постійну підтримку 
власним штатом, дозволяє оперативно і без ускладнень 
корегувати її програмний код для вирішення проблем 
різного рівня складності та розробляти нові модулі; 

• може не тільки використовуватися для організації 
дистанційного навчання, але й бути реальним інстру-
ментом підвищення ефективності класичного. 

Висновки з даного дослідження. Підсумки вико-
наної роботи щодо висунення нових вимог до електро-
нних (мережевих) підручників як елементів системи 
дистанційного навчання та розробки конкретного вті-
лення на їх основі першої черги системи дистанційного 
навчання Військового інституту засвідчило правиль-
ність вибраного шляху вдосконалення стратегії побудо-
ви мережевих підручників. 

Перспективи подальших досліджень:  
• розширення та адаптація системи до використан-

ня за всіма напрямами навчання та спеціальностями 
Військового інституту;  

• розробка відеомодуля, який допоможе вирішити 
найскладнішу проблему дистанційної освіти – ідентифі-
кації того, хто проходить контрольний тест (але це змі-
нює вимоги до конфігурації комп'ютерів користувачів). 

• використання системи в майбутньому для реалі-
зації дистанційного навчання як форми здобуття освіти 
у ВІКНУ (теоретично є можливість – за необхідністю, – 
інформаційної синхронізації системи дистанційного нав-
чання із системою управління навчальним процесом – 
реалізація перетинних певним чином двох баз даних). 
Саме так із Системи дистанційного навчання може 
сформуватися Система дистанційної освіти ВІКНУ 
(СДО ВІКНУ).  
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВИКНУ 

 
В статье дается обоснование задания на разработку электронных (сетевых) учебников как элементов системы дистанционного 

обучения (СДО) ВУЗ; проведен анализ существующих программных средств создания сетевых учебников, предложены требования к 
ним как элементам СДО, которые наиболее отвечают современному состоянию проблем применения компьютерно-сетевых техно-
логий дистанционного обучения; очерчена возможность использования СДО как сетевого дополнения к традиционному очному учеб-
ному процессу. 

Ключевые слова: Веб-дополнение, электронный учебник, сетевой учебник, дистанционное обучение, компьютерно-сетевые тех-
нологии, система образования. 
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THE SYSTEM OF DISTANCE LEARNINGIN  

MILITARY INSTITUTE OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV 
 

The article provides a rationale for the task to develop an electronic (network) as elements of university's distance learning system (DLS); 
analysis of existing network creation software for the creation of network textbooks as DLS elements which correspond to the most modern the 
problems of computer-networking distance learning's technology; delineation of the possibility of using DLS as a network application in course of 
traditional full-time learning process. 

Keywords: Web application, electronic textbook, a network textbook, distance learning, computer-network technology, the education system. 
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