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ЗВ’ЯЗОК ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ З КОПІНГ-СТРАТЕГІЯМИ  
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В ЗОНІ АТО  

 
У зв’язку з воєнними подіями в Україні особливої уваги заслуговує ПТСР 

учасників бойових дій. Зокрема, ситуація в якій опинились учасники бойових дій 
впливає на їх емоційні стани та способи подолання стресової ситуації, внаслідок 
цього, виникає необхідність дослідження даних проявів. 

Метою дослідження було встановлення зв’язку емоційних станів з копінг-
стратегіями учасників бойових дій в зоні АТО. Вибірку склали 30 чоловіків, які 
перебували в зоні АТО. Методики дослідження: методика З.Зунге, 
Ч.Д. Спілбергера, Ю.Л. Ханіна, А.Баса А. Дарки на визначення емоційних станів 
та методики Р. Лазаруса, Е.Хейма для визначення копінг-стратегій. 

За методикою Е.Хейма було встановлено, що 37% досліджуваних обирають 
непродуктивні когнітивні копінг-стратегії: розгубленість – 20%, примирення – 
17%. Серед емоційних копінг-стратегій непродуктивні використовують 70%, з 
них: агресія, самозвинувачення – 20%, пасивна кооперація – 17%. Поведінкові 
непродуктивні копінг-стратегії використовують 30%: відступ – 20%, 
компенсація – 17% 

В результаті емпіричного дослідження були встановлені наступні зв’язки: 
прямий кореляційний зв’язок негативізму з конфронтацією та дистанціюванням – 
чим вище рівень негативізму, тим вище конфронтація та дистанціювання. 
Встановлено обернені кореляційні зв’язки образи з плануванням вирішення 
проблеми та позитивною переоцінкою – чим вище рівень образи, тим менш 
ймовірно, що досліджувані будуть здійснювати спроби подолання негативних 
переживань за рахунок їх позитивного переосмислення. Знайдено прямий 
кореляційний зв’язок вербальної агресії з конфронтацією. Також встановлено 
прямий кореляційний зв’язок ворожості з прийняттям відповідальності – 
усвідомлення своєї ролі у виникненні труднощів і як наслідок – прояв ворожості. 
Знайдено обернені кореляційні зв’язки ворожості з плануванням вирішення 
проблеми та позитивною переоцінкою – неможливість переосмислення та 
вирішення проблеми в даному стані. Прямий кореляційний зв’язок агресивності з 
конфронтацією, тобто чим вище рівень агресивності, тим частіше спостерігається 
імпульсивність в поведінці. 

Виявлені зв’язки свідчать про те, що досліджувані з переважанням негативних 
емоційних станів мають дезадаптивний чи пограничний рівень вираження копінг-
стратегій, який не вирішує проблему, а навпаки посилює її.  

На основі проведеного дослідження доцільно рекомендувати надання 
психологічної допомоги учасникам бойових дій, адже переважна частина 
респондентів знаходяться в зниженому настрої, у деяких спостерігається легка 
депресія, виражена ворожість, провина, негативізм. 

Науковий керівник: Вашека Т.В., к. психол. н., доцент 
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ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ ПРАКТИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

 
Сучасна система освіти ставить за мету якісне навчання студентів та випуск 

професіоналів з необхідним набором знань, умінь та навичок. Теоретично, 
суспільство повинно отримувати кваліфікованих, впевнених в собі професіоналів, 
які якісно заповнюють собою сфери діяльності, які вони обрали. Проте, на 
практиці, суспільство отримує лише декілька перспективних спеціалістів з одного 
випуску, які на основі вдалого збігу обставин, можуть стати провідними в обраній 
галузі. Інші випускники займають посередні позиції. 

Проблема в тому, що система освіти працює як конвеєр спеціалістів, та не 
приділяє належної уваги формуванню особистості професіонала. Звичайно, існує 
індивідуальний підхід до студентів, проте він носить поверховий характер та не 
передбачає справжнього поглиблення в світ особистості. Якщо говорити про 
студентів, які вирішили пов'язати своє життя з психологією, то питання 
змістовного розвитку особистості постає особливо гостро. Професія психолога 
вимагає від індивіда більшого, ніж просто знань теоретичного матеріалу та вмінь 
використовувати його на практиці. Для того, щоб не бути просто «одним з 
багатьох», недостатньо лише опанувати теоріями та по можливості пропустити їх 
крізь себе. Насправді потрібно вийти за рамки буденного бачення речей та по-
справжньому поглибитися у власне Я. 

Усвідомлення того, що не постає актуальним у повсякденному житті, може 
значною мірою вплинути на розвиток особистості, розкрити потенціал та грані, що 
здавалися невідомими. Торкнемося одного з найбільш фундаментальних аспектів 
життя особистості. В основному, люди воліють не замислюватися про кінечність 
життя, свого чи загалом як такого. Думки про смерть виникають лише при 
безпосередньому зіткненні з нею та носять негативний характер. Проте, робота з 
екзистенціальною проблематикою дозволяє людині докорінно розширити границі 
свого сприйняття. Переосмислити значимість багатьох речей, відкинути те, що 
насправді не потрібно, не актуально, не бажано, а є нав’язаним ззовні. Здорові 
відносини з явищем смерті розкривають потенціал, дають усвідомлення власних 
можливостей, індивідуальної свободи та відповідальності. Кожен індивід вільний 
робити те, що хоче, кожен несе відповідальність за свої вчинки та їх наслідки. 
Усвідомлення даних аспектів знижує дію захисних механізмів, почуття провини, 
страху, робить індивіда стійким до маніпуляцій з боку інших. І це тільки верхівка 
айсбергу. На наш погляд, послідовне використання екзистенціальних практик у 
системі підготовки психологів відкриває можливості, які варті цих зусиль. До 
вирішення даного питання слід підходити не просто з точки зору психології, 
необхідно розглядати ситуацію більш широко. Студент, який сам себе створює, 
який пізнає свою сутність, ніколи не стане посередністю. 

Науковий керівник: Петренко О.В., к. психол. н., доцент 
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