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позитивного ставлення до самого себе. Крім того, важливе значення 

для самоставлення мають такі риси, як комунікативність та сміливість 

у соціальних контактах. Тобто у емоційно стійкої людини із 

адекватною самооцінкою самоставлення із великою імовірністю буде 

адекватним та позитивним. 

До перспектив подальших досліджень можна віднести 

дослідження чинників самоставлення, розширюючи перелік на інші 

психологічні феномени.  
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ДЕЯКI АСПЕКТИ ПСИХОЛОГIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БОЙОВИХ ДIЙ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ВІЙН 

ТА ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ 

 

За 5500 років людство пережило 14000 війн, в яких загинуло бiльше  

5 мiльярдiв людей. Лише за період 1945-2000 років в 100 військових 

конфліктах загинуло більше 20 млн. людей. При цьому важливо 

зазначити, що крім вбитих та поранених, величезна кiлькiсть людей 

травмують психiку, що приводить через деякий час до загибелі людей 

або частковій чи повній втраті здоров’я. 
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Так, лише в армії США за часів Другої Сватової війни в наслідок 

психологiчних безладів було втрачено для служби більше 500 тис. 

чоловік. У сучасних воєнних конфліктах часто вирішальну роль 

вiдiграє морально-психологiчна перевага над противником. Їх 

основною тенденцією є постійне посилення інформаційних та 

психологічних факторів. Це знаходить прояви у: 

 зростанні масштабів та ефективності інформаційно-

психологічних операцій, сил і засобів впливу на морально-

психологічний стан військовослужбовців; 

 значному збільшенні психогенних втрат серед особового складу 

(до 70%); 

 перетворенні цивільного населення воюючих сторін на об’єкт 

протиборства засобами морально-психологічного впливу. 

Збройні сили України до 2014 року не приймали участі у бойових 

діях, за винятком невеликої кількості військовослужбовців у 

миротворчих операціях. Це наклало відбиток на відношення до 

психологічного забезпечення під час бойових дій з боку бiльшостi 

офіцерського складу, як на щось неістотне в сучасному бою. 

Хоча Мiнiстерство оборони Украiни видало наказ № 335 вiд 

21.05.2013 р. «Про затвердження Iнструкції про порядок оцiнки 

морально-психологiчного стану особового складу в Мiнiстерствi 

оборони та Збройних силах України». Згідно цього документу було 

визначено, що пiд морально-психологічним станом треба розуміти 

сукупність соціальних, професійних та психологічних факторів, які 

мають місце в конкретних умовах життєдіяльності військових 

колективів. Воно також характеризує готовність особового складу 

виконувати поставлені завдання [1, с. 47] . 

В Украiнi для миротворцiв завданнями психологічної пiдготовки 

було визначено: 

 формувати у особового складу психологічну стiйкiсть до 

факторів, що травмують психіку; 

 навчати особовий склад методам попередження психічних травм; 

 виявленню ознак отримання травм, надання першої допомоги, 

адаптації вiйськовослужбовцiв до умов що склалися. 

До питання врахування «душі солдата» зверталися полководці у 

всіх країнах в рiзнi часи, починаючи з Олександра Македонського. 
Українськi князi під час своїх походiв приділяли цьому велику 

увагу. В «Повісті минулих літ» згадується князь Олег, який при походi 
вiйська на Царьград розглядав вiйськово-психологiчну реальність як 
військову хитрість. В «Словi о полку Iгоревiм» князь Iгор звертаючись 
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до воїнів перед боем казав: «О дружина моя і брати! Краще вбитими 
бути нiж полоненими бути». Вiдомi росiйськi полководцi О. Суворов 
та М. Кутузов завжди звертали увагу на морально-психологiчну 
пiдготовку та стан солдатiв. Наприкiнцi XIX ст.. та на початку ХХ ст.. 
воєнна психологiя видаляється як самостійний напрям психологiї. 

Але найбiльший поштовх для використання психологiї у 
вiйськовiй справi надала Перша свiтова вiйна. 

У США, готуючись до вступу у вiйну, звернулися до найкращих 
психологiв країни i створили Психологiчну комiсiю в iнтересах армiї. 
Американськi психологи обстежили 1,7 млн. солдатiв i 40 тис. офiцерiв 
перед вiдправленням на фронт. [2, с. 32]. В Росії в 1918 роцi були 
проведенi воєнно-психологiчнi дослiдження за досвідом 1-ї Світової 
війни за такими напрямами: 

 психологiя бою; 

 психологiя навчання i виховання воїнiв; 

 психологiя вiйськового управлiння; 

 морально-психологiчна пiдготовка; 

 нацiональна психологiя; 

 психологiя бойової готовностi та iншi напрями. 
Треба вiдзначити, що в Росії вперше в Европi вiдомими 

вiйськовими теоретиками воєнна психологiя стала розглядатися як 
одна з основ вiйскового мистецтва. В рiзних країнах накопичений 
великий досвiд у вiйсковiй психології, але вiдношення до нього рiзне. 
Наприклад, за часи афганскої вiйни в СРСР на психологiчну допомогу 
реально увагу не звертали, а постраждалими було 50% учасників війни. 
В США розроблена та успішно діє програма (TRICARE) для учасників 
бойових дiй в локальних конфлiктах, якi отримали психiчнi та 
психологiчнi травми. 

Збройнi Сили України пiд час бойових дiй на Донбасi також 
несуть втрати. Важливо враховувати досвiд iнших країн в локальних 
конфліктах, що викликанi психологiчними факторами. 

Як в ЗСУ в 2014 роцi на Донбасi так і росiйськi вiйська пiд час 
Першої чеченської вiйни несли великi втрати часто через психологiчну 
непiдготовленнiсть солдат i офiцерiв. Найбiльшi втрати понесли при 
боях у м. Грозному у сiчнi 1994р. 131 омсбр та 81 мсп. Пiсля великих 
втрат в боях лише 42% особового складу зберегли бойову готовнiсть, 
58% потребували психологiчної корекцiї, а 45% потребували 
посиленого обстеження психотерапевтами. Iз загального числа 
легкопоранених лише 20% готовi були повернутися до строю. Велика 
кiлькiсть офiцерiв використовувала рiзнi відмовки (сiмейнi обставини, 
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хворобу дiтей та дружин), щоб уникнути участi у бойових діях  
[ 3. с. 111-112]. 

Росiя достатньо швидко зробила висновки з недолiкiв і вже пiд час 
бойових дiй створила 8 пунктiв реабiлiтацiї військових, якi отримали 
поранення та психiчнi прояви різної важкості. В цих пунктах 
здійснювалася психокорекція, там проходило нагородження 
заслужених, зустрiчi з родичами та друзями, зустрiчi з служителями 
культових установ, артистами, тощо. Пiзнiше було створено 220 груп 
психологічної пiдтримки військослужбовців [3, с. 116]. 

На Донбасi зараз успiшно працюють спецiалiсти Соцiально-
психологiчного центру ЗСУ та волонтери громадського об’єднання 
«Українська асоцiацiя фахiвцiв з подолання наслiдкiв посттравмуючих 
подiй», що налiчує 500 фахiвцiв з усiєї України. Велике негативне 
значення мають посттравматичні порушення у військослужбовцiв. Про 
значення цiєї проблеми свiдчать такi данні: cеред американських 
учасникiв вiйни у В’єтнамi 108 тис. ветеранiв покiнчили з собою після 
війни, а 35-45 тис. майже не спiлкуються з зовнiшнiм свiтом [2, с. 324]. 
За перiод 1992-2013 рокiв серед датчан-учасникiв миротворчої операції 
у Югославії 5 вiйськослужбовцiв загинули за часи служби, а 43 
покінчили з собою після служби [4,с. 95]. 

Як висновок, треба розуміти, що врахування світового досвіду 
роботи з псхилогiчної допомоги учасникам бойових дiй дозволить 
зберегти життя i здоров’я тисячам наших спiввiтчизникiв. Так за 
світовим досвідом вiйськослужбовцi пiсля бойових дiй повиннi 
пройти хоча б 2-х тижневу реабiлiтацiю, а не одразу повертатися 
додому. За даними дослiдникiв через 10-15 рокiв пiсля вiйни у 
Афганiстанi тiлькi 5% ветеранів працювали в комерцiйних 
структурах, 10% – в армії та правоохоронних органах, 35% – на 
державних підприємствах, 50% були безробітними, зловживали 
спиртними напоями та наркотиками [3, с. 326]. 
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