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В КРИЗОВИХ УМОВАХ 

Гурлєва Т. С. Діалогічне спілкування психолога у просторі друкованих 
ЗМІ у відновленні та розвитку особистості в кризових умовах. 
Представлено огляд наукової літератури щодо загальних орієнтирів 
психологічної допомоги різним категоріям постраждалих від війни. 
Підкреслено значення діалогу в спілкуванні з громадянами України як 
напряму, так і через друковані ЗМІ. Визначено особливості і перспективи 
дистантного діалогічного спілкування - як частини комунікативної культури 
- у відновленні та розвитку особистості в кризових умовах. 
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Гурлева Т. С. Диалогическое общение психолога в пространстве 
печатных СМИ в восстановлении и развитии личности в кризисных 
условиях. Представлен обзор научной литературы относительно общих 
ориентиров психологической помощи разным категориям пострадавших от 
войны. Подчеркнуто значение диалога в общении с гражданами Украины как 
напрямую, так и посредством печатных СМИ. Определены особенности и 
перспективы дистантного диалогического общения — как части 
коммуникативной культуры — в восстановлении и развитии личности в 
кризисных условиях. 

Ключевые слова: диалогическое общение, культура общения, развитие 
личности, дистантное общение, печатные СМИ, текст, психологическая 
помощь, пострадавшие от войны граждане Украины. 

Постановка проблеми. Психотравмуючі події, складна соціальна 
ситуація, яка склалася в Україні за останні роки (Революція Гідності, агресія з 
боку Росії і терористичних організацій), породжують у людей стан тривоги, 
важкі, руйнівні переживання. Психологічних травм зазнали найрізноманітніші 
верстви населення України, про що зазначається у численних роботах 
вітчизняних вчених [1; 8; 9; 11 та ін.]. Громадяни вимушені опиратися 
маніпулятивним, дезорієнтуючим технологіям, які використовує через 
інформаційні канали сторона-агресор. Із самого початку нападу Росії стало 
вочевидь, наголошує Ю. В. Гаманенко, що воювати прийдеться не тільки 
стрілецькою зброєю, танками, гарматами і літаками, а, перш за все, війна буде 
інформаційного характеру [1, с. 88-90]. Адже інформація потрібна людині аби 
орієнтуватися у тому, що відбувається, обирати правильні рішення, 
відновлювати, захищати і розвивати власну особистість, свої стосунки з 
іншими людьми, а значить зміцнювати і свою країну. 

У «Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в 
Україні» 2016 року йдеться про формування суб'єкт-суб'єктного стилю 
взаємин на основі діалогу. Серед перспектив вдосконалення психологічної 
допомоги для підтримання і відновлення психологічного здоров'я громадян в 
сучасних умовах зазначено наступне: «задіяти на державному рівні медіа-
ресурси, через які професійні психологи мають навчати населення 
різноманітним способами самовідновлення, зняття стресу, підвищення 
адаптивності, що забезпечить можливість подальшого розповсюдження 
набутих знань добровільними психологами-волонтерами і сприятиме 
підвищенню психологічної грамотності населення» [7, с. 158]. Актуальним стає 
вивчення можливостей дистантного (непрямого чи опосередкованого) 
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спілкування, а саме встановлення діалогу між психологами і громадянами 
через друковані ЗМІ (далі - ДЗМІ), які є складовою частиною національного 
інформаційного простору. 

Аналіз наукових досліджень. За останні роки збільшилась кількість 
робіт, в яких розкривається питання впливу тексту на свідомість людини, 
ризику маніпуляції в умовах гібридної і, зокрема, інформаційної війни, 
питання культури спілкування, діалогу як співтворчості, продуктивної 
взаємодії, авторської і читацької компетентності (В. В. Андрієвська, 
Г. О. Балл, О. Л. Вернік, Т. Г. Калюжна, Т. В. Ковтика, О. М. Корніяка, 
В. В. Різун, С. П. Тищенко, Н. В. Чепелєва та ін.). Вітчизняні вчені активно 
досліджують питання психологічної допомоги різним категоріям 
постраждалих від воєнних дій та медіа-впливу для збереження психічного 
здоров'я громадян, а також особливостей спілкування, використовуючи різні 
джерела масової інформації, у тому числі пресу та інтернет-видання 
(С. Т. Бойко, 3. Г. Кісарчук, О. М. Кокун, Л. А. Найдьонова, Т. М. Титаренко, 
Н. І. Череповська та ін.). Дослідження і втілення в теорію і практику 
психологічної допомоги наукових розробок із зазначених вище тем саме по 
собі вже має вагоме значення. Втім можна констатувати відсутність 
напрацювань щодо загальних особливостей впливу психолога на різні 
категорії громадян України опосередковано, через ДЗМП, що забезпечувало б, 
як і при прямому контакті, особистісний розвиток і самовдосконалення 
людини. Тому мета статті - 1) дослідити необхідність діалогічного 
спілкування психолога з різними категоріями постраждалих мешканців 
України в умовах гібридної війни і 2) окреслити особливості культури такого 
спілкування через ДЗМІ. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. 

/. Діалог як умова ефективної психологічної допомоги різним 
категоріям постраждалих на території України: теоретичний огляд. 

У якості першочергових професійних кроків в Інституті психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України, Інституті соціальної та політичної 
психології НАПН України та Українському науково-методичному центрі 
практичної психології і соціальної роботи було створено реабілітаційні 
центри, які вже з лютого 2014 р. розпочали масштабну, системну і 
скоординовану психологічну роботу із психологічної допомоги постраждалим 
від воєнних дій [8, с.156]. 

Серед постраждалих у даній статті виділяються наступні групи 
громадян: військовослужбовці у зоні бойових дій і їх сім'ї; поранені військові, 
Що перебувають на лікуванні і проходять реабілітацію у шпиталі; особовий 
склад військових частин; переселенці зі Сходу країни і Криму; населення на 
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мирних, звільнених та підконтрольних сепаратистським організаціям, 
територіях; найбільш вразлива категорія - діти; волонтери та консультанти 
Телефону Довіри; психологи, які спілкуються з громадянами через пресу та 
інтернет-видання. Нижче розглянемо актуальність діалогічної взаємодії з 
переліченими категоріями постраждалих від війни і можливість діалогу з ними 
непрямо, опосередковано, а саме - через ДЗМІ. 

Психологічна допомога є необхідною для військовослужбовців, що 
виконують свій обов'язок у зоні бойових дій, коли має місце, пише 
Л.Г. Царенко, фрустрування як базових потреб (погане харчування, 
порушення сну, брак питної води, функціонування в несприятливих 
кліматичних умовах тощо), так і вищих потреб (у прийнятті, визнанні). Значне 
місце в роботі психолога з військовослужбовцями займає психологічна 
просвіта, бесіда, під час якої доцільно використовувати метафори, приклади, 
історії, ставити запитання слухачам [9, с.61-74], а це, як відомо, є засобами 
побудови діалогу в тексті. Визначальним у роботі психолога Л. Г. Царенко 
вбачає нормальне фізичне та емоційне самопочуття фахівця, а також здатність 
прийняти співрозмовника часто неадекватного чи агресивного, готовність 
дарувати йому любов [Там само, с. 73], що є ознаками діалогічного 
спілкування між людьми. 

Учасники бойових дій, які повернулися до умов мирного життя, 
констатує Є. О. Варлакова [1, с.67-69], відчувають безнадійність, низький 
рівень самореалізації, гнів на оточуючих, почуття провини, тривогу, 
відчуження та весь спектр негативних емоцій. Деякі, отримавши фізичну 
травму, впадають у тяжку депресію чи стають алко- та наркозалежним, але є й 
такі, хто розуміє, що навіть у найскрутнішій ситуації не варто опускати руки, 
адже будь-які проблеми можна навчитись правильно вирішувати. Серед таких 
порад, як «навчитись планувати свій день», «соціально адаптуватись», 
«переобладнатися», психологи звертають увагу бійців на те, щоб «цікавитися 
інформацією», «бути на позитиві», «допомогти собі самотужки» і 
«повернутися у соціум». Психолог не дозволить «учаснику АТО залишатися 
на самоті», допоможе робити вибір між тим, аби сформувати в собі комплекс 
жертви чи самоактуалізуватися або посттравматично чи прогресивно 
розвиватися [Там само, с.67-68]. Саме ДЗМІ, текстові видання спроможні 
викликати інтерес до інформації. Допомогти бійцю усвідомити своє 
становище, конструктивно пережити травму, адаптуватися до нових умов 
життя, стати на шлях розвитку і самовдосконалення можна завдяки 
діалогічному спілкуванню. 

Щодо надання психологічної допомоги пораненим військовим у 
шпиталі, то психологи виступають помічниками лікарів, своїми методами 
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сприяють процесу зцілення, відновлення ресурсів, набуття внутрішньої 
рівноваги, формування мотивації до видужання та інше, наголошує 
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Л.О. Гребінь. Психолог робить акцент на труднощах в організації 
герметичного простору індивідуальної консультації, адже частіше сеанси 
відбуваються не наодинці з пораненим, а в присутності сторонніх осіб, які 
можуть впливати на процес консультування, а таке втручання іноді може мати 
негативно-оціночне забарвлення [9, с.74-85]. Це підтверджує можливість і 
доцільність консультування так само й через ДЗМІ. 

Для учасників АТО і їх сімей організовуються дієві форми соціально-
психологічної підтримки, такі, як, зазначає В.В. Вессер, індивідуальні 
консультації, організація бесід стосовно особливостей переживання і 
подолання людиною кризових станів і кризових та надзвичайних ситуацій, 
проведення соціально-психологічних тренінгів екзистенційної спрямованості. 
Ефективною формою групової психокорекції є дебрифінг, під час якого від 
учасників вимагається вміння вислухати, не перебиваючи, і дати можливість 
висловитись усім бажаючим. Цей метод не передбачає оцінок, критики, 
суперечок, дозволяє поділитися своїми відчуттями та реакціями, допомогти 
собі та іншим, дізнатися про те, які зазвичай бувають реакції на схожі події і 
як з ними впоратись [І, с. 76-78]. На той випадок, коли проведення таких 
корекції з будь-яких причин не виявляється можливим, роль віртуального 
дебрифора може зіграти психолог-консультант, який приєднується до 
спілкування з постраждалим через газету, журнал, через текст. Окрім того, 
необхідність у такій психологічній роботі і проведення такої форми підтримки 
підтверджує доцільність саме діалогічного спілкування з населенням. 
Психолог Н. Ю. Журавльова [4] вивчала особливості психологічної допомоги 
сім^ям військовослужбовців, що знаходяться на реабілітації, підкреслюючи 
значення розуміння, довіри і любові з боку членів родини, зокрема дружин 
бійців, і підтримки психолога. Результати дослідження засвідчують 
необхідність і позитивну роль саме діалогу між військовослужбовцями та їх 
найближчим оточенням. 

, Для підтримання та відновлення високого рівня морально-
психологічного стану особового складу військових частин (підрозділів) 
Збройних Сил України, які виконують завдання безпосередньо в зоні 
проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, надання 
інформаційно-психологічної підтримки, діють високомобільні групи 
внутрішніх комунікацій, зазначає В. В. Засиленко. До основних способів 
надання психологічної допомоги належить, пише він, проведення 
психологічного консультування військовослужбовців з метою виявлення 
перших ознак та симптоматики посттравматичних стресових розладів, 
корекції самосвідомості, самооцінки, зняття психологічної напруги, підняття 
бойової мотивації під час ведення вогню противником тощо [1, с.69-70]. 
Психологічна допомога необхідна, на думку В. В. Стасюка, для успішного 
перенесення військовослужбовцями психотравмуючих факторів бойових 
обставин, збереження працездатності і попередження розвитку 
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посттравматичних стресових розладів [10]. Навіть забезпечення військових 
традицій сприяє, зауважує В. В. Ворона, «саморегуляції, саморозвитку, 
орієнтації на задоволення потреб особистості, відтворення й наступність 
духовних цінностей». Уміле використання виховного потенціалу 
військовослужбовців у військово-педагогічній діяльності дозволяє 
цілеспрямовано вести роботу щодо згуртування військових колективів і 
забезпечення їх морально-психологічної готовності до захисту Батьківщини 
[1, с.85-87]. Тема військових традицій може враховуватися автором тексту-
психологом при спілкуванні з військовослужбовцем-читачем. Крім того, у 
військовослужбовців є потреба в інформації про події, що відбуваються [5, с. 
136], яка коректно, грамотно і правдиво може подаватися через ДЗМІ. 
Належна інформація для її осмислення і самодопомоги сприймається і в 
текстовому викладі. 

Психологічна допомога при адаптації до нових умов життя потрібна 
переселенцям або «внутрішньо переміщеним особам». Психологічна 
адаптація включає, пише Г.П. Лазос, опрацювання важких стресових станів; 
допомогу у сприйнятті змін і поверненні до життя, в асиміляції та інтеграції 
отриманого досвіду і створенні нових життєвих перспектив. Соціальна 
адаптація передбачає чітке розуміння психічних станів таких людей, 
спричинених травматичною ситуацією, порушення в афективній і когнітивній 
сфері, зміни у поведінці. Підґрунтям цих поведінкових проявів є брак довіри 
або втрата довіри до будь-чого/будь-кого. Необхідним є створення для людини 
перспективи подальшого розвитку [9, с.26-45]. 

Особлива увага акцентується на роботі з дітьми з тимчасово 
переселених родин, з тим середовищем, в якому вони перебувають. Так, 
Я. М. Омельченко зазначає, що робота з близьким оточенням дітей включає в 
себе психологічну просвітницьку та консультативну роботу з їхніми батьками 
чи особами, які їх замінюють та дитячим колективом, в якому вони 
перебувають [9, с.46-60]. Психологічна допомога дитині не є ефективною 
безпосередньо через друковані ЗМІ, але діє опосередковано через їх батьків, 
вихователів, старших друзів тощо, які можуть донести не тільки певну 
інформацію про події, психологічний стан, але й на «мові дітей» передати 
впевненість у спроможності пережити травмуючі події і знайти шляхи 
подолання деструктивних переживань разом з дорослими. 

Незалежної інформаційної підтримки потребує місцеве населення на 
звільнених територіях та територіях, підконтрольних сепаратистським 
організаціям. Серед проблем захисту від негативного впливу (ЗНВ) в 
антитерористичній операції значна увага приділяється, пише В.М. Вилко, 
вирішенню контрпропагандистських проблем, заходам щодо прогнозування, 
запобігання та нейтралізації інформаційно-психологічного впливу противника 
[1, с.78-80]. Вчити протистояти негативному впливу може, знову ж таки, 
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посттравматичних стресових розладів [10]. Навіть забезпечення військових 
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духовних цінностей». Уміле використання виховного потенціалу 
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'і 
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психолог, який діалогічно спілкується з населенням через різні канали зв'язку. 
Серед основних проблем вимушених пересе:іенців з Криму є, на думку 
О. Шульги, проблема житла, роботи, дискримінації, що виявляється у довідці 
вимушеного переселенця, висока адаптація та низька самоорганізація. 
Найбільш поширеною формою самоорганізації є залучення до груп у 
соцмережах для взаємодопомоги, де їх можуть проконсультувати, допомогти 
знайти житло [13]. Вочевидь, з цими громадянами теж треба встановлювати 
діалог, що сприятиме збереженню самоідентифікації, і, окремо, підвищенню 
рівня самоорганізації. 

Психологічної підтримки потребують громадяни па «мирних» 
територіях, яких можна віднести до так званої «диванної сотні», особливо 
люди старшого покоління, що вболівають за події, але не в змозі брати в них 
участь і мають впоратися зі власними переживаннями. Інформація про те, яким 
чином люди можуть допомагати одне одному в кризових обставинах, може 
успішно подаватися через ЗМІ, переконані О.О. Вовчик-Блакитна і 
Т.С. Гурлєва [9, с.141-167]. Досягненню змін у поведінці волонтерів, 
покращенню їх самопочуття сприяють групи взаємопідтримки, пишуть 
Г.П. Лазос і Л.І. Литвиненко [9, с.121-141]. У роботі з волонтерами важливий 
«спільний досвід», коли члени групи розуміють один одного (знаходяться на 
"одній хвилі") і не почуваються самотніми; в групах учасники отримують 
інформацію, є зворотній зв'язок, можливість обговорення. Розвиток соціальної 
підтримки — створення дружньої атмосфери взаєморозуміння в колективі, 
атмосфера довіри, прийняття, піклування - є одним з ефективних методів 
профілактики виснаження консультанта на Телефоні Довіри [Там само]. 

Фахової підтримки, на думку автора статті, потребують психологи, 
які виступають у ДЗМІ (або так звані «пишучі психологи»). Адже 
підвищення їх комунікативної, зокрема текстової компетентності, сприяє 
правильному сприйняттю, розумінню та інтерпретації клієнтом-читачем 
психологічних повідомлень, тобто підвищенню його читацької 
компетентності [3; 9, с. 141-167]. За дослідженням 2016 р., росту текстової 
компетентності психологів сприяють, зокрема, певні вимоги до їх авторських 
текстів з боку редакторів друкованих видань (журналів, газет тощо), а також 
діалогічна компетентність видавців, їх особистісні якості, такі, як 
самостійність, вимогливість тощо. 

2. Особливості культури діалогічного спілкування між психологом і 
людиною, іцо перебуває у кризових умовах, через ДЗМІ. Культурі спілкування, 
Що є складовою частиною культури людини в цілому, притаманна 
нормативність, яка, відзначує А. В. Волинець, визначається станом 
суспільства, його історією, традиціями, національною своєрідністю, 
загальнолюдськими цінностями [1, с.80-82]. Стосовно комунікативної 
культури, скажімо, педагога, то для досягнення її високого рівня необхідно, на 
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думку Т. К. Чмут і Г. Л. Чайки, знати індивідуально-психологічні особливості 
підопічних, адекватно реагувати на їх поведінку і психологічний стан, 
добирати для кожної людини у відповідній ситуації такий спосіб спілкування, 
який не вступав би у протиріччя з загальнолюдськими цінностями, мораллю 
суспільства, гуманністю, і в той же час мав би відповідати індивідуальним 
особливостям конкретної особистості [12]. Розмірковуючи про культуру 
спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників В. І. Гевко пише: 
«Формування культури професійного спілкування — цілісний педагогічний 
процес, який включає діалогізацію навчання, створення відповідного 
соціокультурного середовища та науково-методичне забезпечення процесу 
формування культури професійного спілкування, необхідною умовою якого є 
розвиток суб'єкт-суб'єктної взаємодії викладачів і курсантів». Сьогодні в усіх 
сферах життя володіння мистецтвом діалогічного спілкування є конче 
необхідним, оскільки діалог є основою людського взаєморозуміння, це 
співтворчість, продукт взаємодії співрозмовників. Метою діалогу є пошук 
правильного та оптимального вирішення проблеми, зіставлення різних 
поглядів, думок, ідей та підходів, а запорукою успішної діалогічної ситуації є 
толерантність, повага до партнера, визнання його права на власне бачення 
проблеми. Культура діалогу полягає в досконалому володінні 
комунікативними навичками, вмінні будувати конструктивний, якісний, 
цивілізований діалог [1, с.93-94]. 

Діалогічність спілкування протистоїть маніпулятивності, коли людині 
нав'язуються погляди та ідеї і з неї знімається відповідальність за власний 
вибір, життя взагалі, вона позбавляється волі за вирішення власної долі і 
майбутнього найближчого середовища, своєї країни. Маніпулятор «заграє» 
або «страхає», націлюючись на потреби, бажання, прагнення, очікування, 
переживання людини, використовуючи їх аби вивести «у бік» від справжнього 
розуміння самого себе або ситуації, критичного її осмислення, відчуття себе 
суб'єктом подій, зробити керованою. 

Акцентуючи увагу на теорії патогенного тексту або симулякра, 
амбівалентності, коли реальність підмінюється вигадкою й інформація не 
продукує смисл, а тільки «розігрує» його, підмінюючи комунікацію 
симуляцією спілкування, С. Т. Бойко підкреслює значення медіа-освіти, певні 
кроки до розгортання якої в Україні уже здійсненою. Це заснування Інституту 
медіа-екології, запровадження сайту «Медіаграмотність», створення в 
Інституті соціальної та політичної психології НАГІН України лабораторії 
психології масової комунікації та медіа-освіти, схвалення постановою 
Президії НАПН України 20 травня 2010 р. «Концепції впровадження медіа-
освіти в Україні» [2]. 

Даючи відповідь на питання «Які щеплення — з дитинства, на рівні 
системи освіти — можна було б зробити, щоб у свідомості людини 
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сформувався імунітет до маніпуляцій за допомогою соціальних технологій», 
керівник громадської організації "Міжнародна просвітительська ініціатива 
"Відкрита хата" К. Ясько виділяє зокрема критичне мислення та емоційний 
інтелект (спроможність людини розпізнавати емоції, розуміти наміри, 
мотивацію та бажання інших людей і свої власні, а також здатність управляти 
емоціями своїми та інших людей для вирішення практичних завдань — якісно, 
щасливо та успішно, працюючи насамперед із собою, зі своєю емоційною 
сферою). Психолог акцентує увагу на довірі, емпатії людей на основі 
глибинних християнських принципів. «В основі доступності маніпуляціям — 
і соціальним, і сімейним — емоційне рабство, яке формується в дитинстві в 
результаті безвідповідального, неусвідомленого батьківства та викладання», -
запевняє К. Ясько [6]. Ключ до визволення від такого «рабства», вважаємо, 
полягає у тому, щоб ставитися до людини не як до раба, безвільного і 
залежного, а як до особистості-творця, суб'єкта, як до рівного, що 
забезпечується саме діалогічною взаємодією, діалогічним спілкуванням з 
людиною, у тому числі і через друковані ЗМІ. 

Серед основних векторів психологічної реабілітації особистості 
Т. М. Титаренко розглядає переконфігурування практик, спрямованих на 
самоідентифікацію, автономізацію, що передбачає освоєння нових 
комунікативних територій та смислопородження відповідно до етапу 
життєвого шляху. «Показано, - зазначає вчена, - що конструювання нових 
смислів, їхня особиста інтерпретація полегшується під час продуктивного, 
симетричного діалогу травмованої людини з психотерапевтом, який допомагає 
реконструювати життєву історію, перетворити екстраординарну подію на 
один з елементів подієвого ряду, прийняти нову демаркацію кордонів між 
мирним і воєнним досвідом, довоєнними і теперішніми друзями, колишніми і 
нинішніми цінностями, планами, уподобаннями» [11, с. 3]. Певно, таке 
«переконфігурування» може бути продуктивним стосовно будь-якої категорії 
постраждалих з урахуванням особливостей кожної з них, їх потреб, очікувань 
тощо. 

Спілкування вже саме по собі є потребою людини, а спілкування з 
психологом вимагає від обох сторін налаштованості на таку взаємодію, знання 
особливостей її проведення. Дотримуючись Кодексу науковця, а також 
Етичного кодексу психолога (С.У. Гончаренко, В.В. Рибалка та ін.), психолог-
консультант може встановлювати діалог з людиною через текст у друкованих 
ЗМІ [2; 3; 8, с. 204-208; 9, с. 141-167 та ін.]. Це стає можливим завдячуючи 
засобам написання тексту, що забезпечує послідовність, ясність, логічність, 
аргументованість думок, спирання на потреби певної категорії постраждалих. 
Діалогічність тексту передбачує і реалізує зацікавленість партнерів один в 
одному і в темі, яка обговорюється, взаємодовіру і повагу, обопільну 
симпатію, прийняття і бажання розуміти одне одного, обмінюватися думками 
і враженнями, передавати й отримувати інформацію, розмірковувати над 
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подією чи власними переживаннями, здійснювати особистий вибір, 
переносити отримані знання на інші життєві ситуації, зберігати досвід 
вирішення складних обставин. Діалогічність друкованого тексту психолога 
мотивує читача до співбесіди, спонукає його до роздумів, застосовуючи різні 
засоби і прийоми писемного діалогічного мовлення (В. С. Біблер, 
Ж. В. Гордєєва, О. С. Кочубей, В. Ф. Литовський, Н. А. Терновик, 
Н. В. Чепелєвата ін.). 

Висновки. Теоретичний аналіз наукових джерел показав, що для усіх 
досліджених категорій постраждалих від зовнішньої агресії на сході України 
важливим є прийняття, прояви довіри, поваги, любові, симпатії, 
співпереживання, співучасті, здатність критично оцінювати події та 
інформацію, приймати відповідальні рішення та ін., що є показниками 
діалогічної комунікації. Діалог є інструментом і умовою спілкування між 
психологом і громадянами дистантно, через друковані ЗМІ. Діалог визначає 
культуру взаємодії психолога-автора і клієнта-читача, що є ознакою загальної 
культури міжлюдського спілкування, яка сприяє збереженню людяного в 
людині, її особистісному розвитку в кризових умовах, нейтралізації 
негативного інформаційно-психологічного впливу. Перспективніш 
вбачається визначення: специфіки друкованого психологічного тексту, 

•і 

завдяки якому стає можливим конструктивний діалог між автором тексту і 
читачем; засобів підвищення читацької компетентності психолога і людини, 
яка, перебуваючи в кризових умовах, запобігає до психологічної допомоги 
через ДЗМІ. 
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РЕФЕРАТ 

Гурлєва T.C. 
Діалогічне спілкування психолога у просторі друкованих ЗМІ 

у відновленні та розвитку особистості в кризових умовах 
У статті представлено теоретичний огляд наукової літератури щодо 

загальних орієнтирів психологічної допомоги різним категоріям 
постраждалих від гібридної війни, що відбувається на сході України. В 
кризових умовах, в ситуації інформаційного протистояння виявлено і 
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підкреслено значення діалогу в спілкуванні психолога з громадянами, зокрема 
через друковані (текстові) ЗМІ. 

Діалог розглядається як умова ефективної психологічної допомоги 
різним категоріям постраждалих на території України. Дослідження опиралося 
на потреби й очікування тієї або іншої групи населення, місця проживання, 
фізичний і психічний стани людей. З літературних джерел стає зрозумілим, 
що, отримавши фізичну або психологічну травму, постраждала людина 
потребує підтримки, прийняття і любові, а діалог між людьми забезпечує 
взаємодовіру і повагу, обопільну симпатію, прийняття і бажання розуміти одне 
одного, обмінюватися думками і враженнями, передавати й отримувати 
інформацію, розмірковувати над подією чи власними переживаннями, 
здійснювати особистий вибір, шукати шляхи вирішення наболілої або 
можливої складної життєвої ситуації. 

У статті визначено особливості і перспективи дистантного (непрямого 
чи опосередкованого) діалогічного спілкування у відновленні та розвитку 
особистості в кризових умовах. Діалог через ДЗМІ визначає культуру 
взаємодії психолога-автора і клієнта-читача, є ознакою загальної культури 
міжлюдського спілкування, що сприяє збереженню людяного в людині, її 
особистісному розвитку та вдосконаленню в кризових умовах. 

Перспективним є дослідження: специфіки друкованого 
психологічного тексту, завдяки якому стає можливим конструктивний діалог 
між автором тексту і читачем; засобів і прийомів підвищення комунікативної, 
діалогічної, текстової компетентності психолога і людини, яка, перебуваючи в 
кризових умовах, звертається по допомогу через ДЗМІ. 

Ключові слова: діалогічне спілкування, культура спілкування, 
розвиток особистості, дистантне спілкування, друковані ЗМІ, текст, 
психологічна допомога, громадяни України, що постраждали від війни. 
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