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АНОТАЦІЯ 

 
 Статтю присвячено аналізу результатів емпіричного дослідження індивідуально-психологічних особливостей 

дружин комбатантів у зв’язку із участю їх чоловіків у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил 

(АТО/ООС) на різних етапах розгортання: перед відправленням в район ведення АТО/ООС, під час виконання 

завдань у районі бойових дій, після повернення додому). У дослідженні взяло участь 135 дружин комбатантів, 

серед яких дружини діючих військовослужбовців (n=92) і ветеранів (n=42). За результатами дослідження встано-

влено, що загалом близько 50% дружин комбатантів мають помірний рівень тривожності і близько 40% високий. 

Визначено, що дружини комбатантів, які є військовими, мають нижчий рівень тривожності, ніж ті, які не є війсь-

ковими. Виявлено, що низький рівень тривожності у дружин комбатантів зумовлює вищий рівень розуміння 

партнера, його прийняття, пошуку компромісів, і загалом зумовлює гармонійніше спілкування. За результатами 

дослідження зроблено висновок про характеристики, притаманні низькому рівню тривожності дружин комбатан-

тів на різних етапах розгортання їх чоловіків. Запропоновано рекомендації щодо підтримки дружин комбатантів 

для суб’єктів що надають соціально-психологічну підтримку сім’ям військовослужбовців. 

Ключові слова: дружини комбатантів, дружини військовослужбовців, дружини ветеранів, розгортання, АТО, 

ООС, сім’ї військовослужбовців. 
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Постановка проблеми. Тривалий воєнний конфлікт з 

Російською Федерацією на території України, що зумо-

вив залучення понад 360 тисяч українських воїнів до 

участі в бойових діях в районі ведення антитерористич-

ної операції та операції об’єднаних сил (АТО/ООС) («В 

Україні...», 2019) загострює потребу пошуку шляхів 

підтримки морального і психологічного стану комбата-

нтів (як діючих військовослужбовців, так і ветеранів). 

Численні вітчизняні дослідження зазначають, що одним 

із чинників впливу на морально-психологічний стан 

бійця є стан стосунків у сім’ї.( Агаев, Флоранская, 

2003; Алещенко та ін., 2012; Гозуватенко, 2010; Капо-

сльоз, Розумний, 2011). З однієї сторони, тривалий час 

перебування в районі проведення ООС змінює сімейні 

обставини і часто зумовлює негативне ставлення членів 

сім’ї до військової служби чоловіка, що стає однією з 

головних причин, які можуть завадити підписанню кон-

тракту на продовження військової служби у Збройних 

силах України (далі ЗСУ) («7 основних причин звіль-

нення з ЗСУ…, 2018). З іншої сторони, військовий спо-

сіб життя та досвід участі у бойових діях окремих чле-

нів сім’ї впливає на психологічне благополуччя та здо-

ров’я усієї сім’ї комбатанта, що може сприяти виник-

ненню ознак вторинної травматизації членів сім’ї та 

дружини, зокрема (Найдьонова, 2018; Mansfield, 2010; 

Herzog, 2011). Саме тому результати вивчення індиві-
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дуально-психологічних особливостей дружин комбата-

нтів з урахуванням досвіду війни їхніх чоловіків мо-

жуть допомогти вдосконалити систему соціально-

психологічної підтримки сімей військовослужбовців у 

цілому та сприяти покращенню морально-

психологічного стану бійців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

численних зарубіжних дослідженнях вплив військового 

способу життя на психологічне благополуччя членів 

сімей комбатантів розглядається досить широко, як у 

контексті впливу на дітей (Chandra et al., 2010; Ender, 

2006; Pincus, 2011; Angelis & Segal 2015), так у контекс-

ті впливу на дружин (Storms, 2015; Allen et al., 2011; 

SteelFisher et al., 2008). У зарубіжній літературі пред-

ставлена низка досліджень досвіду переживання роди-

нами участі комбатанта в бойових операціях, зокрема 

на різних етапах їхнього розгортання (Easterling & 

Knox, 2010; Sheppard et al., 2010; Burrell et al., 2006; 

Joseph &Afifi, 2010; Green et al, 2013; Wood, et 

al., 1995). Зарубіжними науковцями ретельно досліджу-

ються загальні закономірності емоційного циклу розго-

ртання бойових операцій, через який проходять сім’ї 

військовослужбовців під час закордонних місій 

(Logan, 1987; van Breda, 1997; Pincus et al., 2011), та їх 

відмінні характеристики в різних сім’ях (Clever & 

Segal, 2013; Borah & Fina, 2017; Prachi & Pande, 2017), 

вивчається емоційний стан жінок під час розгортання 

(Larsen et al., 2015), вплив різних копінг-стратегій дру-

жин на їхній фізичний і психічний стан та соціальні 

стосунки (Andrea et al., 2010; Figley, 1993; Braun-

Lewensohn & Bar, 2017), та вплив соціальної підтримки 

на емоційну стійкість дружин військовослужбовців 

упродовж розгортання бойових операцій (Robert et al., 

2019; Walsh, 2013; Everson et al., 2017; Rosen & 

Moghadam). Вітчизняними вченими психологічні харак-

теристики вторинної травматизації дружин комбатантів 

досліджувалися у процесі дослідження здоров’я сім’ї 

демобілізованих учасників АТО (Маркова, Росінський, 

2018). Дослідження індивідуально-психологічних хара-

ктеристик дружин комбатантів відповідно до етапів 

розгортання бойових операцій АТО/ООС в Україні не 

проводилися. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми, яким присвячується стаття. Попри 

наявний міжнародний досвід психологічних досліджень 

сімей комбатантів, і практики організації їхньої підтри-

мки, в Україні неможливе пряме запозичення результа-

тів досліджень через принципову відмінність: розгор-

тання бойових операцій в Україні відбувається не на 

території інших країн, а в країні проживання сімей ком-

батантів, тобто сім’ї також зазнають і прямої травмати-

зації, і медіатравми війни. Морально-психологічний 

стан військовослужбовця залежить, як від особливостей 

служби, так і від характеру подружнього спілкування. 

Кожен етап розгортання бойових операцій має специфі-

ку службово-бойових завдань та, відповідно, накладає 

відбиток як на самого бійця, так і на сім’ю і впливає на 

подружні стосунки. Часто дружина виконує роль 

«буфера» між воїном та рештою членів сім’ї 

(Найдьонова, 2018). Визначення впливу кожного етапу 

розгортання на емоційний стан дружини і окреслення у 

зв’язку з ним особливостей подружнього спілкування, 

сприятиме більш сфокусованій соціально-

психологічній підтримці усіх членів сім’ї військовослу-

жбовця.  

Мета статті полягає у емпіричному дослі-

дженні індивідуально-психологічних особливостей дру-

жин комбатантів у зв’язку із різним досвідом війни їх-

ніх чоловіків. Виконання поставленої мети зумовило 

вирішення таких завдань як: 1) проаналізувати рівень 

тривожності дружин комбатантів на різних етапах роз-

гортання бойових операцій їхніх чоловіків; 2) провести 

порівняльний аналіз рівня тривожності жінок, які є вій-

ськовослужбовцями і тих, які не працюють у військо-

вих структурах; 3) дослідити зв’язок тривожності дру-

жин комбатантів та копінг-стратегій, які вони викорис-

товують для вирішення труднощів, 4) проаналізувати 

зв’язок тривожності та мотиваційних орієнтацій міжо-

собистісних комунікацій; 5) виокремити характеристи-

ки, притаманні низькому рівню тривожності дружин 

комбатантів на різних етапах розгортання їх чоловіків. 

Наукове обґрунтування методології проведе-

ного дослідження. Дослідження проводилося з викори-

станням стандартизованих методик та з використанням 

авторського опитувальника, що включає демографічні 

характеристики та показники сприйняття емоційного 

стану партнера. Питання для дослідження були підгото-

вані на основі консультацій із військовими психолога-
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ми Національної гвардії України, офіцерами морально-

психологічного забезпечення Збройних сил України, з 

дружинами військовослужбовців та ветеранів. Біль-

шість питань були сформовані на основі досвіду зарубі-

жних досліджень (Chartier, 2019, Storms, 2014). Демо-

графічні питання включали: вік, область проживання, 

термін перебування у шлюбі або стосунках, наявність 

та вік дітей, працевлаштування дружини, військовий 

стаж чоловіка, досвід виконання службово-бойових 

завдань у районі ведення бойових дій. 

 Для визначення етапів розгортання бойових 

операцій ми опирались на загальноприйняту у зарубіж-

ній практиці періодизацію (перед відправленням, під 

час перебування у районі бойових дій та після повер-

нення) (Logan, 1987; van Breda, 1997; Pincus et al., 2011), 

та на нормативну базу військових формувань України, 

у якій психологічний супровід бійців також визначений 

трьома ключовими етапами (перед відправленням в 

АТО/ООС, під час перебування в АТО/ООС та після 

повернення з АТО/ООС) (Наказ командувача 

НГУ…, 2017).  

 У виокремленні етапів розгортання було вра-

ховано відмінні особливості, що стосуються тривалості 

кожного етапу в умовах поточного воєнного конфлікту 

на території Донбасу. У зарубіжних дослідженнях є 

чітке визначення тривалості кожного етапу і підетапів 

та маркери, притаманні переходу з етапу на етап 

(Pincus et al., 2011). В умовах ООС, що відбувається на 

території України, ми не можемо визначити сталу три-

валість етапу «після розгортання», тривалість етапу 

«перед розгортанням» і чітку межу між ними, оскільки 

терміни можуть корегуватися залежно від виду підроз-

ділу, його завдань та графіку ротацій. Так само, ми не 

знаємо на якому етапі розгортання знаходяться ті війсь-

ковослужбовці, які не мають досвіду участі в ООС, 

оскільки ситуація з воєнним конфліктом постійно змі-

нюється, а графіки відряджень в район операції бойо-

вих дій не підлягають оприлюдненню. Тривалість вико-

нання завдань у районі ведення бойових дій також мо-

же варіюватися залежно від особливостей завдань під-

розділу та умов ведення бойової операції. Тому ми ви-

рішили виокремити та проаналізувати індивідуально-

психологічні особливості дружин комбатантів, чиї чо-

ловіки знаходяться на таких етапах розгортання: 1) без 

досвіду участі в АТО/ООС; 2) зараз в ООС; 3) після 

ООС до 3-х місяців; 4) після ООС 4-8 місяців; 5) після 

ООС більше 9 місяців (але не більше 2-х років); 6) вете-

рани, демобілізовані з військових структур. 

Дослідження проводилося з вересня 2019 р. по 

березень 2020 р. у вигляді онлайн-опитування (81) та 

заповнення друкованих матеріалів (n=54). Обробка ре-

зультатів здійснювалась із застосуванням макросів 

Excel 2016 і статистичного пакету SPSS Statistics (26.0). 

Виклад основного матеріалу. На емпіричному 

етапі здійснено дослідження індивідуально-

психологічних особливостей дружин комбатантів від-

повідно до різного досвіду війни їхніх чоловіків. Для 

цього застосовано такі методики: 

«Шкала оцінки рівня реактивної (ситуативної) та 

особистісної тривожності» Спілберга в адаптації Хані-

на (Агаєв та ін., 2016 : 97). 

«Діагностика мотиваційних орієнтацій в міжосо-

бистісних комунікаціях» Ладанова та Уразаєвої 

(Фетискин, 2002 : 68) 

«Індикатор копінг-стратегій» Д. Амірхана 

(Ильин, 2004 : 461). 

Вибірка: дружини комбатантів (n=135), серед 

яких дружини діючих військовослужбовців (n=92) і 

дружини ветеранів (n=42), чиї чоловіки служили або 

служать у Збройних силах України (n=89), Національ-

ній гвардії України (n=36), Державній прикордонної 

службі України (n=5), інших структурах (n=2).  

Демографічна характеристика вибірки. Се-

редній вік респондентів 35 років, найстаршій жінці 50 

років, наймолодшій – 19 років. Географічний розподіл: 

серед досліджуваних представниці з 19 областей та Ки-

єва. Найбільшу частку складають Київ (n=23), Львівсь-

ка обл. (n=23) та Київська область (n=20). Розподіл се-

ред інших областей: Івано-Франківська (n=12), Черка-

ська обл. (n=10), Дніпропетровська (n=7), Запорізька, 

Харківська і Чернігівська (по 6 осіб), Хмельницька та 

Одеська (по 5 осіб). Вінницька, Житомирська, Рівнен-

ська – представлені двома респондентами, Волинська, 

Донецька, Закарпатська, Луганська, Миколаївська, Чер-

нівецька – по одному респонденту. Місце проживання: 

23 учасниці дослідження вказали, що проживають у 

столиці, 55 – в інших містах, 27 – у містах обласного 

значення, 18 –у селах, 9-в смт., 2 - у військовому місте-
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чку. Місце роботи: 64 жінки з опитуваних є військовос-

лужбовцям у військовій структурі, 54 – працюють не у 

військовій структурі, 4 – працюють цивільними служ-

бовцями військовій структурі, 5- у декретній відпустці, 

4 – не працюють на цей момент, 4– не зазначили своє 

місце роботи, вказавши «інше». Подружні стосунки: 

серед опитуваних 124 жінки - офіційні дружини війсь-

ковослужбовців, у двох з яких є також є брати військо-

вослужбовці, 8 –цивільні дружини комбатантів, 1 – ко-

лишня дружина комбатанта, 1 –дівчина військового. 

Середня тривалість шлюбу – 7-10 років (найменша три-

валість 1 рік, найбільша – більше 20 років). Діти: 112 

респондентів відповіли, що мають дітей, з них 68 ма-

ють двоє дітей, 9 – троє, 2 – четверо, найчастіший вік 

дітей 11-15 та 3-6 років. Стаж чоловіка: середній стаж 

військової служби чоловіка 7-10 років (найменший 

стаж – 1 рік, найбільший – 25). 

Рівень тривожності. Для дослідження емо-

ційного стану респондентів нами використано методи-

ку для оцінки рівня реактивної (ситуативної) тривожно-

сті (РТ/СТ) та особистісної тривожності(ОТ). У цьому 

дослідженні ми аналізуємо тривожність, як найбільш 

динамічний показник психологічного благополуччя 

респондентів.  

Реактивна тривожність пов’язана з певною си-

туацією, особистісна тривожність є сталою властивістю 

особистості. Особистісна тривожність характеризує 

стійку схильність сприймати велике коло ситуацій як 

загрозливі, реагувати на такі ситуації станом тривоги. 

Дуже висока ОТ прямо корелює з наявністю невротич-

ного конфлікту, з емоційними і невротичними зривами 

і психосоматичними захворюваннями. Реактивна три-

вожність, навпаки, викликається певною ситуацією, 

тому може бути об'єктом терапевтичної дії. За ступенем 

виразу тривожність буває низькою, помірною (що є 

фізіологічною нормою, так звана «корисна триво-

жність») і високою (яка потребує особливої уваги). 

Низька тривожність потребує підвищення відчуття 

відповідальності. Але інколи дуже низька тривожність 

у показниках тесту є результатом активного витіснення 

особистістю високої тривожності з метою показати се-

бе з більш вигідного боку (Шунько, 2015). 

Для порівняння індивідуально-психологічних 

характеристик дружин комбатантів, чиї чоловіки знахо-

дяться на різних етапах розгортання, ситуативну та осо-

бистісну тривожність важливо аналізувати окремо. Та-

кий підхід дасть змогу краще дослідити рівень ситуати-

вного стресового впливу кожного етапу розгортання 

окремо з однієї сторони, та визначити емоційний стан 

характерний для респондентів у цілому. 

При аналізі рівня тривожності у дружин комба-

тантів (n=135) виявлено, що близько 50% мають помір-

ний («корисний») рівень тривожності (46,7% - РТ, 

50,4% - ОТ) та близько 40% жінок мають високий рі-

вень тривожності (42,2% - РТ, 39,3% – ОТ). Низький 

рівень тривожності мають близько 10% жінок (11,1% - 

РТ, 10,4 % -ОТ). Результати представлено на рисунку 1. 

Рівень тривожності у жінок, які є військовос-

лужбовцями і жінок, які не працюють у військових 

структурах. На основі порівняльного аналізу виявлено, 

що рівень тривожності відрізняється у жінок, які пра-

цюють у військові структурі, і тих, які не працюють у 

військовій структурі (рис. 2).  

Рис. 1. Розподіл рівня тривожності серед дружин комбатантів, % 
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Для визначення значущих відмінностей між усіма 

представленими на рисунку 2 групами використано 

критерій Краскала-Уоллеса  (р < 0,001 – реактивна три-

вожність, р = 0,008 – особистісна тривожність). Що 

стосується рівня реактивної (ситуативної) тривож-

ності: високий рівень визначено у 28,10 % жінок, які є 

військовослужбовцями та 59,3% у жінок, які працюють 

не у військовій структурі, помірний рівень – 53,10% та 

35,2%, відповідно. Низький рівень реактивної тривож-

ності виявлено у 18,8% жінок військовослужбовців у 

порівняння з 5,6% жінок, які працюють не у військовій 

структурі.  

Що стосується особистісної тривожності, то 

високий рівень виявлено у 57% жінок, які працюють у 

цивільній структурі, та у 18,8% у жінок, які є військово-

службовцями, помірний рівень тривожності – 40,7% та 

62,5% відповідно.  

Серед жінок, які є військовослужбовцями висока 

реактивна тривожність представлена у 28,10%, висока 

особистісна – у 18,8%. Такі особливості можуть говори-

ти про вплив поточних  обставин, в тому числі місця 

роботи. Що стосується високого рівня тривожності у 

жінок, які працюють не у військовій структурі, то він 

проявляється у приблизно у однакової кількості жінок, 

як по шкалі РТ – 59,3%, так і по шкалі ОТ – 57,4%.  

Особливої уваги потребують групи респондентів, 

представлені малою вибіркою (по 4-5 осіб): жінки, які 

працюють цивільними службовцями у військовій стру-

ктурі, жінки, які знаходяться у декретній відпустці та 

жінки, які тимчасово не працюють. Оскільки кількість 

опитуваних, що увійшли до цих груп незначна, ми не 

будемо загострювати нашу увагу на їх описі. Разом з 

тим, зазначимо важливість дослідження особливостей 

таких категорій респондентів, оскільки в межах пред-

ставленої кількості суттєво виокремлюються високі 

показники тривожності.  

Для уточнення статистично значущих відмінностей 

між військовими та невійськовими дружинами комба-

тантів, з усіх представлених груп було виокремлено 

групу респондентів, які не є військовими у одну групу. 

Таким чином аналіз проводився серед двох груп: дру-

жини військові (n=64) та дружини невійськові (n=67), 

загальною кількістю 129 респондентів. Порівняльний 

аналіз проводився за допомогою U-критерію Мана-

Уітні. За результатами аналізу виявлено статистично 

значущі відмінності (р = 0,001- для РТ та р < 0,001– для 

ОТ). При порівнянні показників реактивної тривожнос-

ті для виокремлених груп респондентів виявилося, що: 

серед жінок, які є військовослужбовцями 28,10% мають 

високу тривожність, 53,10% - помірну та 18,8% - низь-

ку; серед жінок, які не є військовослужбовцями 53,7% 

мають високу, 41,8% -помірну, та 4,5% - низьку. Серед 

показників особистісної тривожності дані розподіли-

лись наступним чином: жінки-військовослужбовці з 

високою тривожністю –18,8%, з помірною – 62,5%, з 

низькою –18,8%; у групі невійськових жінок 58,2% жі-

нок мають високу тривожність, 38,8% - помірну та 3% 

низьку. 

Як бачимо з наведених даних показники відмінності 

між військовими та не військовими дружинами комба-

Рис. 2. Розподіл рівня тривожності серед дружин комбатантів залежно від їхнього 

місця роботи, % 
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тантів для шести груп респондентів і для двох груп 

приблизно однакові. Такі результати демонструють, 

що серед військових жінок переважають такі, які ма-

ють «корисну» тривожність, а серед невійськових бі-

льше жінок з високою особистісною тривожністю  

Цікавим фактом є те, що у групі жінок з низьким 

рівнем, як ситуативної, так і особистісної тривожності, 

виокремленій за допомогою кластерного аналізу (n=7) 6 

із 7 жінок є військовослужбовцями, 1- дружина ветера-

на. 5 з 7 респондентів, є дружинами комбатантів, які 

мають досвід участі в АТО/ООС. У кількісному спів-

відношення всі 5 жінок розділилися між етапами рівно-

мірно.  

На основі вище викладеного порівняльного аналізу 

можна зробити висновок про те, що жінки, які є самі 

військовослужбовцями, краще справляються із стресо-

вими ситуаціями та викликами військового способу 

життя ніж жінки, що не є військовими, які триво-

жаться за своїх чоловіків. 

Рівень тривожності жінок залежно від досвіду 

війни їхніх чоловіків. Порівнюючи рівень тривожності 

жінок військових і невійськових, варто враховувати 

етап розгортання, на якому перебувають їх чоловіки. 

Залежно від того, на якому етапі розгортання знахо-

дяться комбатанти, респонденти розподілились наступ-

ним чином:  

• 8,9% (n=12) складають дружини діючих військо-

вослужбовців, чиї чоловіки не мають досвіду 

АТО/ООС 

• 8,9% (n=12) –дружини військовослужбовців, які 

на момент опитування перебували в ООС 

• 7,4% (n=10) – дружини діючих військовослужбо-

вців, чиї чоловіки мають до 3-х місяців після 

участі в районі ведення ООС 

• 14,8% (n=20) - 4-8 місяців після участі в ООС 

• 24,4% (n=33) - більше 9 місяців після участі (але 

не більше 2-х років) 

• 31,3% (n=42) складають дружини ветеранів; 4,4% 

(n=6) жінок не відмітили показники, які характе-

ризують етап розгортання 

Для порівняння рівня РТ та ОТ на різних ета-

пах розгортання бойових операцій було використано H-

критерій Краскала-Уоллеса. За результатами порівнян-

ня виявлено статистично значущі відмінності як для 

реактивної тривожності (р=0,029), так і для особистіс-

ної тривожності (р < 0,001). Динаміку рівня тривожнос-

ті подано на рисунку 3. 

На рисунку 4 ми бачимо, що найбільший відсо-

ток жінок з високим рівнем тривожності у групі дру-

жин, чиї чоловіки перебували на момент опитування у 

районі ведення ООС (75% РТ та 58,3% ОТ), у дружин 

ветеранів (52,4% РТ і 64,3% ОТ), та у жінок, чиї чолові-

ки мають досвід після ООС до 3-х місяців (40% РТ і 

40% ОТ).  

Окремо потребує уваги наявність високого рівня 

тривожності серед жінок, які є дружинами комбата-

нтів без досвіду участі в  АТО/ООС  (22% - РТ та 

16,7% - ОТ). Такий показник говорить про те, що війсь-

ковий спосіб життя у сукупності з воєнною операцією 

на сході країни стимулює тривожність та супутні емо-

Рис. 3. Динаміка рівня реактивної (ситуативної) та особистісної тривожності дружин 
комбатантів на різних етапах розгортання їх чоловіків, % (сирі бали) 
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ції, навіть, без безпосереднього досвіду участі в АТО/

ООС.  

Для дослідження того, як дружини комбатантів 

справляються з різноманітними неприємними ситуаці-

ями та проблемами нами було використано методику 

«Індикатор копінг-стратегій» Дж. Амірхана (в адаптації 

Н. Сироти, В. Ялтонського), яка адаптована у психонев-

рологічному науково-дослідному інституті ім. В.М. 

Бехтерєва. Методика розроблена на основі факторного 

аналізу різноманітних копінг-відповідей на стрес. Ідея 

цього опитувальника полягає в тому, що всі поведін-

кові стратегії, які формуються у людини в процесі жит-

тя, можна поділити на три великі групи: вирішення 

проблем, пошук соціальної підтримки і уникнення. За-

стосовуючи стратегію вирішення проблем, людина діє 

активно, намагається використати всі наявні ресурси 

аби знайти способи вирішення проблеми. Стратегія 

пошуку соціальної підтримки характеризується актив-

ністю, спрямованою на пошук допомоги серед друзів, 

сім’ї, значущих інших. Стратегія уникання – це поведі-

нкова стратегія, відповідно до якої людина прагне ві-

дійти від вирішення проблем та уникає контакту з ото-

чуючою дійсністю. Така стратегія спрямована на подо-

лання або зниження дистресу під час стресової ситуації, 

зазвичай притаманна людям, у яких недостатньо нави-

чок активного вирішення проблем. Разом з тим, адеква-

тне застосування залежить від конкретної стресової 

ситуації, віку, і стану ресурсів особистості. Найбільш 

ефективним є використання всіх трьох стратегій залеж-

но від ситуації: іноді людина може впоратися сама, іно-

ді потребує зовнішньої допомоги, іноді уникає вирі-

шення проблеми, аналізуючи розвиток ситуації. Метою 

застосування було вивчення домінуючих поведінкових 

стратегій подолання стресу у жінок з різним рівнем 

тривожності.  

Для виявлення зв’язків між рівнем тривожності 

та копінг-стратегіями було проведено кореляційний 

аналіз за допомогою коефіцієнту кореляції Спірмена. 

Результати аналізу викладено у таблиці 1. З таблиці 

бачимо, що сильних статистично значущих зв’язків не 

виявлено. Додатково проведено порівняльний аналіз, 

результати якого представлено в таблиці 2. 

З порівняльного аналізу видно, що серед жінок 

з високою особистісною тривожністю 32%,7 мають 

дуже низький рівень використання стратегії розв’язан-

ня проблем, 34,7% - високий рівень. Серед жінок з ви-

Рис. 4. Розподіл рівня реактивної та особистісної тривожності дружин комба-
тантів на різних етапах розгортання (%) 

Таблиця 1. 
Порівняння кореляційних зв’язків між показниками рівня тривожності та показниками індикаторів копінг 

стратегій (n=130) 

 
Копінг-стратегія розв'я-

зання проблем 
Копінг-стратегія пошук 

соціальної підтримки 
Копінг-стратегія уник-

нення проблем 

Реактивна 
(ситуативна) триво-

жність 

-0,131 
p = 0,069 

-0,099 
p = 0,130 

0,038 
p = 0,332 

Особистісна триво-
жність 

-0,109 
p = 0,108 

0,016 
p = 0,427 

0,167* 
p = 0,029 
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сокою реактивною тривожністю 39,6% мають дуже 

низький рівень і 34% - високий. З такого розподілу мо-

жна зробити висновок, що жінки з високою тривожніс-

тю частіше або спрямовані на вирішення проблем або 

ні. Середній рівень орієнтації на вирішення проблем 

зустрічається у жінок з помірною тривожністю, ви-

сокий – у жінок з низькою.  

Представлені у таблиці результати за шкалою 

«копінг-стратегія уникання проблем» демонструють, 

що у респондентів з високим рівнем РТ та з високим 

рівнем ОТ дуже низький рівень застосування стратегії 

зустрічається частіше ніж високий і середній (75,5% РТ 

та 69,4% ОТ). Серед жінок з низьким рівнем тривожно-

сті низький рівень застосування стратегії уникання 

зустрічається ще частіше (80% РТ, 92% ОТ). Як бачимо 

з розподілу, дружини з високим рівнем тривожності 

частіше використовують стратегію уникання проблем 

та не включаються у їх вирішення. 

Цікавим фактом є те, що рівень стратегії уни-

кання проблем для всіх рівнів реактивної тривожності 

однаково низький (зустрічається серед 75-80% жінок). 

Такі показники можуть говорити про те, що для жінок 

цієї вибірки у цілому не характерно справлятися з труд-

нощами та проблемами шляхом стратегії уникання. 

Також ці психологічні особливості можуть пояснюва-

тися ефектом соціальної бажаності, коли жінка в куль-

турі військової сім’ї має брати на себе зобов’язання з 

розв’язання проблем, що виникають за тимчасової від-

сутності чоловіка-воїна.  

За шкалою «копінг-стратегії пошуку соціаль-

ної підтримки» серед досліджуваних, які мають висо-

кий рівень реактивної тривожності, та тих, які мають 

високий рівень особистісної тривожності, наявний сут-

тєвий відсоток жінок, які мають дуже низький рівень 

пошуку соціальної підтримки (71,7% РТ і 63,3% ОТ). 

Варто зазначити, що серед жінок, які мають помірну 

тривожність, також виявлено великий відсоток тих, 

які мають дуже низький рівень застосування цієї стра-

тегії (61,3% РТ, 68,7% ОТ). Серед групи респондентів з 

низьким рівнем тривожності відсоток жінок, які ма-

ють дуже низький рівень використання стратегії пошу-

ку соціальної підтримки, характерний для 57% ОТ та 

60% РТ). 

Жінки з дуже низьким рівнем особистісної три-

вожності, які використовують соціальну підтримку для 

вирішення проблем, представлені у більшій кількості 

(13,3%) ніж жінки з низьким рівнем особистісної триво-

жності. Також з таблиці 2 бачимо, що серед жінок з 

низькою реактивною тривожністю більше таких, які 

звертаються за соціальною підтримкою для вирішення 

проблем (13,3%) у порівнянні з помірною (11,3%) та 

високою (9,4%). 

Проаналізувавши у таблиці 2 сукупність низь-

кого та дуже низького рівня і середнього та високого, 

Таблиця 2. 

Порівняння показників тривожності та  індикаторів копінг-стратегій (n=130) 

    Особистісна тривожність, % Реактивна 
тривожність, % 

 Рівень низька помірна висока низька Помірна Висока 

Копінг-стратегія розв'язання 

проблем 
дуже низький 0 35,8 32,7 6,7 29 39,6 

 низький 7,1 6 6,1 6,7 8,1 3,8 

 середній 21,4 35,8 26,5 33,3 37,1 22,6 

 високий 71,4 22,4 34,7 53,3 25,8 34 

Копінг-стратегія уникнення 

проблем 
дуже низький 92,9 80,6 69,4 80 79 75,5 

 низький 0 9 18,4 0 12,9 13,2 

 середній 7,1 9 8,2 20 6,5 7,5 

 високий 0 1,5 4,1 0 1,6 3,8 

Копінг-стратегія пошук 

соціальної підтримки 
дуже низький 57,1 68,7 63,3 60 61,3 71,7 

 низький 21,4 16,4 14,3 13,3 21 11,3 

 середній 14,3 3 12,2 13,3 6,5 7,5 

 високий 7,1 11,9 10,2 13,3 11,3 9,4 
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бачимо, що серед жінок з помірним рівнем РТ і ОТ бі-

льше тих, майже не звертаються за зовнішньою допо-

могою при вирішенні проблем (85,1% ОТ, 83% РТ - 

низькі рівні, 17,8% Р, 14,9% ОТ – середній і високий).  

На основі проведеного аналізу можна зробити 

висновки, що серед жінок з низькою РТ – більше таких, 

які залучають зовнішню допомогу аніж серед жінок з 

високою РТ. Серед жінок з високою ОТ, приблизно, та-

ка ж сама кількість залучає соціальну підтримку для 

вирішення проблем, які і серед жінок з низькою ОТ. 

Жінки з помірною РТ і ОТ, зовнішню підтримку майже 

не залучають. Пошук соціальної підтримки – це страте-

гія, яка найменше виражена саме в тих жінок, які найбі-

льше її потребують. Тобто, зростання тривожності зна-

чно блокує пошук соціальної підтримки у жінок (хоча 

це не лінійний прямий зв’язок, а показово лише для 

певної підгрупи опитаних жінок), а відтак, це може роз-

глядатися як важливий напрям організації соціально-

психологічної підтримки сім’ям військовослужбовців. 

Для виявлення зв’язків між рівнем тривожності 

та рівнем орієнтації дружин на прийняття партнера, 

його розуміння та пошук компромісів і рівнем гармо-

нійності комунікацій у цілому також проведено кореля-

ційний аналіз (коефіцієнт кореляції Спірмена). Резуль-

тати представлено у таблиці 3. Як бачимо, зв’язки між 

показниками обернені, статистично значущі, хоча до-

сить слабкі.. Нашу особливу увагу привертають зв’язки 

між показниками особистісної тривожності та орієнта-

цією на пошук компромісу та зв’язки між особистісною 

тривожністю і гармонійністю комунікаційних орієнта-

цій у цілому. Представлені результати демонстру-

ють, що при збільшенні рівня особистісної тривожнос-

ті дещо зменшується рівень орієнтації на пошук комп-

ромісу та гармонійність комунікаційних орієнтацій і 

навпаки, при зменшенні рівня тривожності гармоній-

ність комунікацій збільшується. 

При порівняльному аналізі рівня тривожності і 

мотиваційних орієнтацій за допомогою Н-критерія Кра-

скала-Уоллеса виявлено значущі відмінності, які пред-

ставлено у таблиці 4 Порівняльний аналіз тривожності 

з мотиваційними орієнтаціями у міжособистісних кому-

нікаціях подано в таблиці 5.  

З таблиці видно, що показник за шкалою 

«орієнтація на прийняття партнера», який показує 

прагнення до спілкування, що грунтується на взаємодо-

вірі, уважному ставленні, та щирій повазі один до одно-

го, найвищий серед жінок з низькою реактивною (93%) 

та особистісною тривожністю (100%). Також цікавим 

фактом є, що серед жінок з високим рівнем тривожнос-

ті відсоток таких, які мають високий рівень «орієнтації 

на прийняття партнера» менший ніж серед жінок з 

низькою та помірною тривожністю. Тобто жінки з ни-

зьким рівнем тривожності частіше мають вищий рі-

вень взаємодовіри, уважного ставлення та поваги один 

до одного у стосунках з партнером. 

Показники за шкалою «орієнтація на адекват-

Таблиця 3. 

Порівняння кореляційних зв’язків між показниками рівня  тривожності і мотиваційними орієнтаціями мі-
жособистісних комунікацій (n=130) 

  Орієнтація на прий-

няття партнера 
Орієнтація на адекват-

ність сприйняття і  
розуміння партнера 

Орієнтація на пошук 

компромісу 
Гармонійність ко-

мунікаціійних орієнта-
цій 

Реактивна (ситуативна 
тривожність) 

-0,216 
p = 0,013 

-0,230 
р = 0,008 

-0,225 
p =  0,01 

-0,228 
p = 0,009 

Особистісна триво-
жність 

-0,241 
p = 0,006 

-0,288 
p = 0,001 

-0,306 
р < 0,001 

-0,319 
р < 0,001 

Таблиця 4. 

Значущі відмінності між показниками тривожності та мотиваційними орієнтаціями в міжособистісних ко-
мунікаціях дружин комбатантів (n=130) 

 Орієнтація на прийняття 

партнера 
Орієнтація на адекват-

ність сприйняття і розу-

міння партнера 
Орієнтація на пошук 

компромісу 
Гармонійність ко-

мунікаціійних орієнтацій 
Реактивна тривожність р = 0,009 р = 0,009 р = 0,009 р = 0,01 

Особистісна тривожність р = 0,002 р < 0,001 р < 0,001 р < 0,001 
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ність сприйняття і розуміння партнера», яка говорить 

про прагнення до створення гарних взаємостосунків та 

всебічного обговорення проблем, що виникають і вра-

хування різних точок зору, вищі серед жінок, які мають 

низький рівень реактивної (86,7%) та особистісної три-

вожності,(100%), а найбільший відсоток жінок з низь-

ким рівнем «орієнтації на адекватність сприйняття і 

розуміння партнера» серед жінок з високою реактив-

ною (35%) та особистісною тривогою(34%). Такі ре-

зультати аналізу свідчать про те, що стосунки, при 

яких партнери мають всебічне обговорення проблем, 

та врахування різних точок зору при їх вирішенні – час-

тіше формуються у подружі, коли дружина має низь-

кий рівень тривожності. 

Високий рівень показників за шкалою 

«орієнтація на досягнення компромісу», що показує 

прагнення регулювати розбіжності, поступаючись чи-

мось в обмін на поступки іншого та пошук середніх 

рішень, серед жінок з низькою реактивною тривожніс-

тю зустрічається рідше (46,7%), ніж серед жінок з ни-

зькою особистісною тривогою (71,4%).  

Низький рівень «орієнтації на досягнення ком-

промісу» частіше зустрічається серед жінок з високим 

рівнем реактивної (35,8%) та особистісної (34,7%) три-

воги. Отже краще регулювання розбіжностей у спілку-

ванні та досягнення компромісу у більшій мірі прита-

манні дружинам комбатантів, які мають низький рі-

вень тривожності. Тобто, особливості комунікатив-

ного процесу та особистісна і ситуативна тривож-

ність є взаємопов’язаними, що підтверджує доціль-

ність іще одного напряму побудови системи соціально-

психологічної підтримки дружин комбатантів.  

Як бачимо з таблиці 1, високий рівень показни-

ків абсолютної «гармонійності комунікаційних орієн-

тацій» характерний для більшої кількості жінок з низь-

ким рівнем реактивної (73,3%) та особистісної (92,9%) 

тривожності, а при високому рівні тривожності у жінок 

частіше проявляється низький рівень «гармонійності 

комунікаційних орієнтацій» (35,8% -РТ та 34,7% - ОТ). 

Тобто бачимо, що високий рівень гармонійної комуніка-

ції з партнером у цілому, частіше притаманний жін-

кам з низьким рівнем тривожності ,а жінки з високим 

рівнем тривожності частіше мають нижчу гармоній-

ність комунікації. Допомога у зменшенні рівня тривож-

ності у дружин комбатантів буде сприяти підвищенню 

гармонійності подружнього спілкування, що включає 

як орієнтацію на прийняття партнера, так і адекватність 

його сприйняття та розуміння і пошук компромісу. 

Зв’язок тривожності дружин із гармонійністю 

спілкування може говорити про ознаки вторинної трав-

матизації жінок. Численні закордонні емпіричні дослі-

дження ознак вторинної травматизації у дружин комба-

тантів (Mansfield, 2010; Herzog, 2011) та порівняння 

показників здоров’я дружин ветеранів з ПТСР і без 

ПТСР у різних зарубіжних країнах (Rybyk L. A., 2016). 

включають вимірювання рівня тривожності за допомо-

гою різних методик. Підвищений рівень тривожності, 

депресії, соматичних показників частіше зустрічається 

Таблиця 5. 

Порівняння показників рівня тривожності відповідно до рівня мотиваційних орієнтацій міжособистісних 
комунікацій дружин комбатантів, (n=130) 

  Реактивна тривожність, % Особистісна тривожність, % 

 Рівень Низька Помірна Висока Низька Помірна Висока 

Орієнтація на прийняття партнера 
Низька 6,7 29 37,7 0 31,3 36,7 

середня 0 17,7 15,1 0 14,9 18,4 
висока 93,3 53,2 47,2 100 53,7 44,9 

Орієнтація на адекватність сприйняття і 

розуміння партнера 
низька 6,7 29 35,8 0 31,3 34,7 

середня 6,7 21 24,5 0 17,9 30,6 
висока 86,7 50 39,6 100 50,7 34,7 

Орієнтація на пошук компроміса 
низька 13,3 29 35,8 0 32,8 34,7 

середня 40 58,1 56,6 28,6 56,7 61,2 
висока 46,7 8 7,5 71,4 10,4 4,1 

Гармонійність комунікаціійних орієнтацій 
Низька 6,7 12,9 35,8 0 31,3 34,7 

середня 20 30,6 34 7,1 26,9 42,9 
висока 73,3 40,3 30,2 92,9 41,8 22,4 
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у дружин комбатантів, які мають ПТСР. У цій роботі 

ми не досліджуємо психоемоційний стан чоловіків, 

тому не можемо говорити, що високий рівень тривож-

ності напряму пов’язаний із клінічними показниками 

здоров’я чоловіка. Але результати порівняння показни-

ків тривожності з різними етапами розгортання дозво-

ляють нам робити висновки про вплив досвіду війни 

чоловіка на індивідуально-психологічні особливості 

дружин. 

Для уточнення суб’єктивного сприйняття дружи-

нами комбатантів емоційного стану їхніх чоловіків як 

бар’єру подружньої комунікації, при опитуванні нами 

було запропоновано кілька тверджень: 

«Мені важко знайти спільну мову з чоловіком» 

«Я відчуваю супротив чоловіка отримати мою до-

помогу» 

«Я помічаю, що чоловік засмучений, але говорити 

зі мною про те, що з ним, він не хоче» 

На кожне твердження пропонувалося вибрати 

один з варіантів відповіді: «дуже часто», «часто», 

«іноді», «рідко», «ніколи». За допомогою коефіцієнта 

кореляції Спірмена ми проаналізували зв’язок між три-

вожністю та відповідями на зазначені твердження, ре-

зультати якого представлені в таблиці 6. Як видно з 

таблиці 6, існує статистично значущий прямий зв’язок 

між особистою тривожністю та сприйняттям емоційно-

го стану чоловіка, як бар’єру подружньої комунікації, 

що може говорити про збільшення особистісної триво-

жності при посилені відчуття супротиву у комунікації 

зі сторони чоловіка.  

Порівняльний аналіз подано в таблиці 7. Із 

представленого аналізу можемо бачити, яким саме чи-

ном прояви ізоляційної поведінки чоловіка пов’язані з 

рівнем тривожності жінки: 1) 26,4% жінок з високим 

рівнем особистісної тривожності відповіли на твер-

дження про супротив отримання допомоги як «часто» 

та «дуже часто», 34 % - відповіли «іноді»; 2) 34% жінок 

з високою особистісною тривожністю на твердження 

Таблиця 6. 

Порівняння кореляційних зв’язків між тривожністю дружин комбатантів та їхніх 
 сприйняттям емоційного стану чоловіків як бар’єру комунікації (n=135) 

 
Мені важко знайти спільну 

мову з чоловіком 
Я відчуваю супротив чоло-

віка отримати мою допомо-
гу 

Я помічаю, що чоловік засмучений, але говорити 

зі мною про те, що з ним, він не хоче 

Реактивна триво-

жність 
0,132 

р = 0,126 
0,201 

р = 0,019 
0,101 

р = 0,244 
Особистісна три-

вожність 
0,398 
р = 0 

0, 404 
р = 0 

0,313 
р = 0 

Таблиця 7.  

Порівняльний показників рівня тривожності дружин комбатантів та їхніх 
сприйняттям емоційного стану чоловіків як бар’єру комунікації (n=135) 

  
Особистісна тривожність, % Реактивна 

Тривожність, % 

  
низька помірна висока низька помірна висока 

Супротив 
отримати 
допомогу 

ніколи 64,3 27,9 11,3 53,3 23,8 19,3 
рідко 28,6 32,4 26,4 33,3 31,7 26,3 
іноді 7,1 26,5 34 13,3 30,2 28,1 
часто 0 7,4 13,2 0 11,1 8,8 

дуже часто 0 0 13,2 0 0 12,3 
Засмучений, 
але не хоче 

говорити про 
це 

ніколи 50 27,9 9,4 40 23,8 15,5 
рідко 21,4 33,8 30,2 20 34,9 29,8 
іноді 21,4 17,6 22,6 33,3 23,8 12,3 
часто 0 7,4 15,1 0 7,9 14 

дуже часто 7,1 5,9 18,9 6,7 6,3 17,5 
Важко 
знайти 

спільну мову 
ніколи 64,3 19,1 9,4 40 17,5 17,5 
рідко 35,7 39,7 22,6 40 38,1 24,6 
іноді 0 29,4 47,2 20 31,7 38,6 
часто 0 2,9 7,5 0 4,8 5,3 

дуже часто 0 2,9 9,4 0 4,8 7 
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про небажання чоловіка ділитися щодо причин суму, 

відповіли «часто» та «дуже часто», 22,6% - відповіли 

«іноді»; 3) 16,9% жінок з високим рівнем особистісної 

тривожності на твердження «важко знайти спільну мо-

ву з чоловіком» відповіли «часто» та «дуже часто» та 

47,2% - відповіли «іноді». 

Зміни сприйняття дружинами комбатантів емо-

ційного стану їхніх чоловіків як бар’єру подружньої 

комунікації відповідно до етапів розгортання представ-

лено на рисунку 5. у вигляді динаміки відповідей 

«часто» і «дуже часто» . 

З рисунку 5 ми бачимо, що найбільший відсоток 

жінок, які відповіли «часто» і «дуже часто» на твер-

дження «Мені важко знайти спільну мову з чолові-

ком» (33,3%) та «Я помічаю, що чоловік засмучений, 

але говорити зі мною про те, що з ним, він не хо-

че» (41,7%) знаходиться серед тих, чиї чоловіки на мо-

мент опитування перебували у районі ведення ООС. 

Цікавим фактом є те, що серед представниць цієї групи 

найменший відсоток тих (8,3%), які відповіли «часто» і 

«дуже часто» на твердження «Я відчуваю супротив 

чоловіка отримати мою допомогу» у порівнянні з жін-

ками, чиї чоловіки знаходяться на інших етапах розгор-

тання, і особливо з дружинами ветеранів, серед яких 

найбільший відсоток тих (16,7%), які відповіли «часто» 

і «дуже часто» на це твердження.  

Результати цього аналізу демонструють, на нашу 

думку, що жінки з низькою тривожністю, майже ніко-

ли не відчувають супротив чоловіка отримати допо-

могу, дуже рідко мають ситуації, коли чоловік засму-

чений, але не хоче говорити про це та, переважно, не 

мають ситуацій, коли важко знайти спільну мову з 

чоловіком. Жінки з високим рівнем тривожності час-

тіше зазначають, що важко знайти спільну мову з 

чоловіком, особливо на етапі розгортання бойових опе-

рацій безпосередньо в зоні бойових дій. 

Рекомендації. Враховуючи вище викладений ана-

ліз, можна зробити висновок, що постійна соціально-

психологічна робота з членами сімей військовослужбо-

вців, зокрема дружинами комбатантів, має бути спря-

мована на зниження їхнього рівня тривожності на кож-

ному етапі розгортання з відповідною підтримкою ефе-

ктивних стратегій копінгу, зокрема пошуку соціальної 

підтримки, та гармонізації подружньої комунікації. 

Жінки, які не є військовими, потребують більшої соціа-

льно-психологічної підтримки протягом всіх етапів 

розгортання, ніж дружини, які є військовослужбовця-

ми. Особливу увагу варто звернути на необхідність 

підтримки дружин комбатантів під час виконання їхні-

ми чоловіками завдань у зоні бойових дій, оскільки 

саме на цьому етапі жінки відчувають найбільший рі-

вень тривожності, в тому числі дружини, які є військо-

вослужбовцями. Для цього суб’єктам надання соціаль-

но-психологічної підтримки потрібно здійснювати за-

ходи не лише точкової допомоги таким жінкам у разі 

виникнення гострої необхідності при запиті дружини 

чи бійця, але й надавати соціально-психологічну підт-

римку на регулярній основі – для запобігання імовір-

ним негативним емоційним явищам. Варто зазначити, 

що простого інформування дружин комбатантів щодо 

Рис. 5. Сприйняття дружинами комбатантів емоційного стану їхніх чоловіків як 
бар’єру комунікації на різних етапах розгортання, % 
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проявів бойового стресу та ознак ПТСР на етапі повер-

нення військовослужбовців із району ведення бойових 

дій, виявляється недостатньо для гармонізації подруж-

нього спілкування, про що свідчать отримані результа-

ти дослідження. Враховуючи високий показник триво-

жності жінок саме під час перебування чоловіка в райо-

ні ООС та блокування тривожністю пошуку соціальної 

підтримки, жінкам протягом усього періоду виконання 

чоловіком службово-бойових завдань у районі ведення 

бойових дій потрібна інституційно організована соціа-

льно-психологічна підтримка, яка б включала як допо-

могу із соціальними питаннями так і допомогу з регу-

ляцією емоційних станів. 

Висновки: За результатами дослідження вияв-

лено, що близько 50% дружин комбатантів серед опи-

туваних мають помірний рівень тривожності та близько 

40% жінок мають високий рівень тривожності. У ціло-

му, дружини комбатантів, які є військовослужбовцями, 

мають нижчий рівень тривожності у порівнянні з тими, 

які не працюють у військовій структурі. Найбільший 

показник тривожності зафіксовано у дружин, чиї чоло-

віки виконують завдання в районі ведення ООС, що 

підтверджує результати зарубіжних досліджень. Жінки 

з високим рівнем реактивної тривожності рідко зверта-

ються за зовнішньою допомогою для вирішення про-

блем та частіше використовують стратегію уникання 

проблем. Жінки з помірною тривожністю (РТ і ОТ) 

майже не залучають зовнішню підтримку при вирішен-

ні складних ситуацій. При збільшенні рівня особистіс-

ної тривожності дещо зменшується рівень орієнтації на 

пошук компромісу та гармонійність комунікаційних 

орієнтацій і навпаки, при зменшенні рівня тривожності 

гармонійність комунікацій збільшується. 

Виокремлюючи індивідуально-психологічні харак-

теристики, які притаманні жінкам з низькою тривожні-

стю, можна зазначити наступні: 1) майже ніколи не 

відчувають супротив чоловіка отримати допомогу, ду-

же рідко мають ситуації, коли чоловік засмучений, але 

не хоче говорити про це, переважно не мають ситуацій, 

коли важко знайти спільну мову з чоловіком; 2) мають 

високий показник прагнення до спілкування, що грун-

тується на взаємодовірі, уважному ставленні, та щирій 

повазі один до одного, високий показник прагнення до 

створення гарних взаємостосунків та всебічного обго-

ворення проблем, що виникають з врахуванням різних 

точок зору та високий показник прагнення регулювати 

розбіжності, поступаючись чимось в обмін на поступки 

іншого; 3) дуже рідко вирішують проблеми, використо-

вуючи стратегію уникання, частіше, порівняно з інши-

ми, звертаються за соціальною підтримкою для розв’я-

зання проблем. 

Перспективи дослідження полягають у вивчені 

більш широкого спектру показників, які впливають на 

психологічний стан дружин комбатантів, зокрема та-

ких, як: досвід звернення за допомогою та наявність 

інформації про те, куди можна звернутися за допомого; 

частота та емоційне забарвлення спілкування з чолові-

ком під час його перебування в районі ведення бойових 

дій; потреби жінок з різними індивідуально-

психологічними характеристиками відповідно до етапів 

розгортання їх чоловіків. 
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THE INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FEATURES 
OF COMBATANTS' WIVES WHOSE HUSBANDS 

HAD DIFFERENT WAR EXPERIENCES  
 

ABSTRACT 

The article analyzes the empirical study on indivi-

dual psychological characteristics of combatants’ wives. 

We studied women whose husbands participated at the anti-

terrorist operation at the East of Ukraine (before, during 

and after their husbands’ deployment). The sample in-

cluded 135 combatants’ wives (n = 135), including wives 

of working military personnel (n = 92) and veterans (n = 

42). Their husbands were serving or had served at the 

Armed Forces of Ukraine (n = 89), at the National Guard of 

Ukraine (n = 36), at the State Border Guard Service of 

Ukraine (n = 5) and other entities (n = 2). The article analy-

zed the following parameters: personal and reactive anxiety 

of combatants’ wives, their coping strategies, motivational 

orientation in interpersonal communications, signs of their 

secondary traumatisation on different stages of their hus-

band’s deployment. Differences of wives who were milita-

ry personnel or did not worked at military bodies were ana-

lysed as well. In general, about 50% of combatants’ wives 

had moderate anxiety and about 40% had high anxiety. The 

relation between anxiety and coping indicators was identi-

fied along with the wives’ desire to accept their partners, to 

understand them and find compromises. Low anxiety went 
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with better understanding and acceptance of a partner, wi-

liness to find compromises and, generally, with more har-

monious communications. On the contrary, women with 

high or moderate anxiety sought less often for social sup-

port for solving their difficulties. The article makes conclu-

sions about the characteristics helping to decrease anxiety 

of combatants' wives at different stages of their husbands’ 

deployment. The recommendations concerning social and 

psychological support are offered, they can be used in the 

military or other organisation assisting veterans and their 

families, wives. Despite some limitations which have to be 

noticed, these results have important data for further 

research. Considering lack of the studies in this area in 

Ukraine, this one can be definitely used to improve the sys-

tem of social and psychological support for military fami-

lies in general. 

Key words: military family, deployment, wife of a 

serviceman, combatant’s wife. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ЖЁН КОМБАТАНТОВ 
С РАЗНЫМ ОПЫТОМ ВОЙНЫ ИХ МУЖЕЙ 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвяшена анализу результатов исследо-

вания индивидуально-психологических особенностей 

жён комбатантов, в связи с их участием в антитерори-

стической операции и операцииобъеденённых сил 

(АТО/ООС) на разных этапах размещения: перед от-

правлением в район ведения АТО/ООС, во время вы-

полнения задач в районе боевых действий и после воз-

вращения домой). Выборка: жёны комбатантов (n = 

135), среди которых жёны действующих военнослужа-

щих (n = 92) и ветеранов (n = 42), чьи мужья служили 

или служат в Вооруженных силах Украины (n = 89), 

Национальной гвардии Украины (n = 36 ), Государ-

ственной пограничной службе Украины (n = 5), других 

структурах (n = 2). Анализировались параметры лич-

ностной и реактивной тревожности жён комбатантов, 

индикаторы их копинг-стратегий, мотивационная ори-

ентация в межличностных коммуникациях, признаки 

их вторичной травматизации на разных этапах развер-

тывания, а также различие показателей между жёнами, 

которые являются военнослужащими и тех, кто не ра-

ботает в военных структурах. Около 50% жён комба-

тантов имеют умеренный уровень тревожности и около 

40% - высокий. Выявлена связь между уровнем тревож-

ности, индикаторами копинг-стратегий и ориентацией 

жён на принятие партнера, его понимание и поиск ком-

промиссов. При низком уровне тревожности фиксиру-

ется высокий уровень понимания партнера, его приня-

тие, поиск компромиссов и в целом гармоничное обще-

ние. Вместе с тем, женщины с высоким и умеренным 

уровнем тревожности реже обращаются за социальной 

поддержкой при решении жизненных трудностей. По 

результатам исследования сделаны выводы о характе-

ристиках, которые способствуют низкому уровню тре-

вожности жён комбатантов на различных этапах раз-

вертывания их мужей. Предлагаются рекомендации 

социально-психологической поддержки жён для воен-

ных структур и субъектов, обеспечивающих психологи-

ческую поддержку ветеранов и членов их семей. Не-

смотря на некоторые ограничения, которые требуют 

внимания, результаты этого исследования имеют важ-

ное значение для дальнейшей разработки данной темы, 

учитывая недостаточное количество исследований это-

го направления в Украине и могут быть использованы 

для усовершенствования системы социально-

психологической поддержки военных семей в целом. 

Ключевые слова: семьи военослужащих, жены 

военных, жены комбатантов, жены ветеранов. 
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