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ДО ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
Анотація. У статті проаналізовано психологічний аспект сімейної адаптації учасників бойових дій піс-
ля повернення до цивільного життя. Визначено, що адаптація учасника бойових дій – це процес при-
стосування особистості до нових умов соціального середовища через оволодівання нормами поведінки. 
Доведено, що в період адаптації учасники бойових дій можуть переживати психологічні труднощі, які 
обумовлені кардинальними змінами їх діяльності. Визначено, що в період перебування на військовій 
службі учасник бойових та члени його сім’ї адаптуються до умов життя порізно, тому суттєвою проблемою 
сімейної динаміки є реінтеграція. Доведено, що в складний період адаптації сім’я для учасника бойових 
дій є вагомим ресурсом підтримки. Сформульовано рекомендації, що направлені на психологічну адапта-
цію та покращення стосунків в сім’ях.
Ключові слова: адаптація, сім’я, сімейна адаптація, учасники бойових дій, психологічний аспект, 
психологічна допомога, реабілітація, реінтеграція.
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ABOUT THE PROBLEM OF FAMILY ADAPTATION PARTICIPANTS OF BATTLE ACTION
Summary. The psychological aspect of family adaptation of participants in hostilities after returning to civil-
ian life is analyzed in the article. It is determined that the adaptation of the combatant is a process of adapting 
the individual to the new conditions of the social environment through mastering the norms of behavior, adapt-
ing to the requirements of society. It has been explained that during the adaptation period, participants in 
combats can experience psychological difficulties, which are enriched by cardinal changes in life and the need 
for new minds of social life. It is signified that during the period of switching to the military service, the par-
ticipant in the fighting and the members of the same group will adapt to the minds of people living separately, 
that is the main problem of family dynamics is reintegration. It has been brought up that in the folding period 
of adaptation for the participant of the combat events with the help of the support resource. Recommendations 
have been formulated aimed at psychological adaptation and improvement of relationships in families, which 
in particular contain the following provisions: accept and understand the changes that have taken place or will 
take place in a person who has returned from a war zone; family members should understand the change in a 
person's value system after being in a war zone; family members should be aware of the new "rules of life" that 
have formed in the participant in hostilities; the criterion for psychological work in the family with a partici-
pant in hostilities is his own readiness for it; it is recommended that family members do not try to speed things 
up, but give them enough time to adapt; сreate the conditions and facilitate that the garlic of hostilities finds 
its own way of adapting to a peaceful life and, if necessary, involve appropriate specialists; сreate an atmos-
phere of trust in the family; family members should understand that a serviceman's trust in them and in their 
comrades differs in meaning; family members should respect the personal boundaries of the ex-serviceman and 
outline their own; family members should be patient, respectful, and calm.
Keywords: adaptation, family, family adaptation, combatants, psychological aspect, psychological assistance, 
rehabilitation, reintegration.
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Постановка проблеми. Тема сімейної 
адаптації учасників бойових дій є акту-

альною для країн, в яких має або мала місце вій-
ськова агресія, відбувається військове вторгнен-
ня. Останніми роками ця тема актуалізувалася 
і для України. У зв’язку із актуальними подіями 
в нашій країні підвищується увага до психологіч-
них аспектів адаптації сімей військовослужбов-
ців після повернення із зони бойових дій. Поява 
значних складнощів в адаптації учасників бойо-
вих дій до умов цивільного життя призводить до 
формування специфічних відносин у сім’ї, що по-
требує теоретичного осмислення та практичного 
вивчення. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблематика адаптації учасників бо-
йових дій та адаптації їх сімей посідаю чільне 
місце у різних галузях досліджень: соціологіч-
них, економічних, медичних та інших. В руслі 
психологічних досліджень тема адаптації вій-
ськовослужбовців посідає окреме місце і останні 

роки приковує все більше уваги українських до-
слідників. Учені Р. Абдурахманов, Л. Вакулен-
ко, Т. Добровольська, М. Зеленова, О. Карояні, 
Л. Китаєва-Смик, П. Корчемний, В. Маслюк, 
Є. Миск, В. Попов, Є. Снєдков, С. Сєдін, І. Солов-
йової, Н. Тарабріної, С. Харченко, А. Єна, Л. Яков-
лева зосередили увагу на загальнотеоретичних 
аспектах. Дослідники В. Алещенко, О. Караман, 
В. Лесков, М. Маслова, Н. Олексюк, Н. Понома-
ренко, О. Савченко, В. Турбан, О. Хміляр зверну-
ли увагу на різноманітні аспекти теми вивчено 
рядом вітчизняних дослідників. Поза межами 
України тематика адаптації військовослужбов-
ців досліджена чималою кількістю дослідни-
ків, серед яких слід відмітити наукові доробки 
C. Вільямс, Дж. Вілсона, Л. Калхуна, Д. Кишбог, 
Р. Лауфера, Р. Скурфілда, В. Холла.

Розгляд психологічної складової стану осо-
бистості після перебування у зоні бойових дій 
та адаптація членів його сім’ї вивчено у роботах 
О. Блінова, О. Бойка, О. Бондаренко, А. Бородія, 
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О. Буковської, В. Крайнюка, Є. Литвиновсько-
го, О. Макаревича, М. Мушкевич, А. Романи-
шина та інших. Питання соціально-психологіч-
ної адаптації зацікавило авторів Г. Андрєєву, 
Ю. Бохонкову, А. Вейн, І. Дроговоза, Н. Заваць-
ку, О. Зотову, С. Зражевського, Т. Кабаченка, 
Н. Киселіва, В. Кислого, Ю. Клейберга, І. Кона, 
І. Кряжеву, І. Милославова, А. Налчаджан, 
Б. Паригіну, А. Петровського, Ж. Піаже, О. Са-
мохвалову, О. Сафіна, О. Ткачишину, О. Урбано-
віч, М. Ярошевського. 

Автори С. Басараб, О. Буковська, С. Васильєв, 
В. Гічун, О. Друзь, Л. Жаліло, А. Караян, В. Кня-
зевич, М. Кравченко Л. Кудрик, А. Кучер, М. Лок-
тєв, І. Лубківський, І. Мульована, М. Мушкевич, 
О. Напрєєнко, І. Сиромятніков, О. Сироп’ятов, 
В. Синишина, Ю. Смєлов, Ю. Сурмяк, О. Тополь, 
Р. Торговицький О. Філатова, А. Чаплигін зай-
мались вивченням питання реадаптації учасни-
ків антитерористичної операції.

Виділення раніше не вирішених частин 
загальної проблеми. Поява значних складно-
щів в адаптації учасників бойових дій до умов 
цивільного життя може впливати на взаємовід-
носини у сім’ї, що потребує теоретичного осмис-
лення та практичного вивчення. Необхідним 
є висвітлення особливостей цього стану та роз-
робки рекомендацій для членів сім’ї.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є аналіз особливостей психологічних аспектів сі-
мейної адаптації учасників бойових дій після по-
вернення до умов цивільного життя.

Виклад основного матеріалу. Поняття «адап-
тація» визначається як формування найбільш 
адекватних стереотипів поведінки в умовах зміню-
ваного мікросоціального середовища [1, с. 60]. Під 
адаптацією учасників бойових дій ми розуміємо 
процес пристосування особистості до нових умов со-
ціального середовища через оволодівання норма-
ми поведінки, пристосування до вимог суспільства: 
тут мають місце узгодження розбіжностей між ви-
могами соціуму по відношенню до людини та її ре-
альною поведінкою, і між можливостями людини 
та реаліями соціального середовища, в якому вона 
перебуває. Аспект сімейної адаптації розглядаєть-
ся нами як процес адаптації членів сім’ї учасника 
бойових дій до нових умов взаємного існування піс-
ля його повернення до цивільного життя. На дум-
ку дослідника Ю. Бриндікова «успішна адаптація 
залежить не тільки від зовнішнього середовища, 
соціального оточення і фізіологічних процесів, але 
і від особистісних структур, властивостей, характе-
ристик, однією з яких є емоційна стійкість, що за-
безпечує безпеку особистості, а отже, і психологічну 
адаптацію» [2, с. 74].

Основними завданнями адаптації учасників 
бойових дій, як стверджують дослідники С. Де-
нисюк та В. Корнієнко, є: 

– «планування і здійснення заходів, спрямо-
ваних на пом’якшення соціально-економічних 
і суспільно-психологічних наслідків, пов’язаних 
зі звільненням військовослужбовців і їх соціаль-
ною адаптацією; 

– зниження соціальної напруженості в місцях 
розміщення військових формувань і проживан-
ня громадян, звільнених з військової служби; 

– створення умов і можливостей для здобуття 
освіти, перепідготовки та працевлаштування; 

– розробка пропозицій щодо вдосконалення 
законодавства про права, пільги та соціальні га-
рантії військовослужбовців, громадян, звільне-
них з військової служби, та членів їх сімей; 

– вдосконалення механізмів та інститутів соці-
альної адаптації військовослужбовців» [4, с. 112].

Група дослідників особливостей реабілітації 
учасників бойових дій відзначають, що у 100% ви-
падках особи з посттравматичним стресовим роз-
ладом (що часто зустрічається після повернення 
із зони бойових дій), наголошують на психологіч-
них проблемах взаємин з оточуючими, в першу 
чергу, з членами сім’ї [5, с. 7]. Тобто, вірогідність 
складного адаптативного процесу після повер-
нення є дуже високим, що неодмінно позначуєть-
ся на близькому оточенні. В період перебування 
на військовій службі учасник бойових дій знахо-
диться у розлуці із членами сім’ї – кожен живе 
різним життям, усі адаптуються до умов життя 
порізно. «Тривалість розлуки на рік чи більше за-
кріплює ці «різні» способи життя. Відокремлений 
від родини військовослужбовець (солдат, офіцер) 
вчиться функціонувати як особистість і піклува-
тися про себе та безпеку бойової команди. В цей 
час його дружина справляється з робочим наван-
таженням, яке раніше розподілялося на двох» 
[7, с. 81]. Тому суттєвою проблемою сімейної ди-
наміки є реінтеграція. Після завершення служби 
учасник бойових дій повертається до цивільного 
життя, до проживання разом із сім’єю – цей мо-
мент возз’єднання членів сім’ї є довгоочікуваним 
моментом для учасника бойових дій, проте склад-
ний психологічний стан після пережитого досві-
ду специфічної діяльності, що позначається на 
емоційному стані особистості, впливає і на сім’ю. 
З огляду на складний процесу адаптації, учасники 
бойових дій потребують підтримки – в такому разі 
сім’я є вагомим ресурсом. Важливість сім’ї у пері-
од адаптації не піддається сумніву, оскільки для 
більшості учасників бойових дій «.. сім’я служить 
компенсуючим чинником у професійній діяльнос-
ті і відіграє роль емоційного притулку» [6, с. 252]. 
В такий момент важливим є емоційна близькість 
та контакт. Дослідниця Н. Олексюк, роздумуючи 
над змінами стосунків у сім’ї, переконана у на-
ступному: «Виникнення порушень у сімейних вза-
єминах, як правило, пояснюється наявністю зна-
чної дистанції між членами родини, пов’язаної 
з прагненням уникнути контакту, неприйняттям 
особистості партнера або надмірною емоційною 
зосередженістю на ньому, що виявляється в опіці, 
захисті, надмірній вимогливості та спробі будь-що 
підігнати його під уявлюваний образ чоловіка, 
дружини або дитини» [6, с. 254].

В разі якщо адаптація до умов цивільного 
життя проходить із більшими ускладненнями, 
за певних ознак можна стверджувати про деза-
даптивність. Дослідник проблеми психологічної 
адаптації учасників бойових дій В. Чайка виділив 
ознаки дезадаптованості: переживання тривалих 
внутрішніх і зовнішніх конфліктів без знаходжен-
ня психічних механізмів і форм поведінки, необ-
хідних для їх вирішення; нервово-психічні захво-
рювання, депресії, виснаження нервової системи, 
серцево-судинні захворювання [9, с. 142].

Незалежно від характеру і перебігу адаптації, 
учаснику бойових дій необхідна підтримка та ро-
зуміння сім’ї. Зокрема, вони можуть продемон-
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струвати свою готовність вислухати, дізнатися 
якомога більше про симптоми посттравматич-
ного стресового розладу, сходити разом до пси-
холога, взяти участь у допомозі, надати певний 
простір, але заохочувати до спільних занять, ці-
кавої діяльності, до отримання радісних відчут-
тів. Механізми уникнення можуть примушувати 
людину сумніватися щодо потреби бути поряд 
з іншими людьми, однак членам сім’ї необхідно 
намагатися підтримувати соціальну активність, 
оскільки підтримка є дуже важливою [8, c. 29].

Для психологічної допомоги сім’ям колишнім 
учасників бойових дій американські дослідники 
виділяють такі завдання:

1) подолання у ветерана ідентифікації з обра-
зом «пацієнта» в сім’ї, стану депресії, емоційної 
і соціальної відчуженості, неадекватних реакцій 
(прояв відстороненості) на хворобу і горе інших 
членів сім’ї; 

2) подолання випадків насильства в сім’ї, зло-
вживання алкоголем і наркотиками, прагнення 
до тривалої відсутності в сім’ї; 

3) подолання небажання учасника бойових 
дій розповідати про свій військовий досвід, змен-
шення психологічної дистанції між ветераном 
і дітьми, поліпшення відносин між подружжям; 

4) психологічна допомога жінкам ветеранів, 
надання взаємопідтримки в сім’ї [10, с. 206].

Окремим напрямком роботи є робота із сім’ями 
учасників бойових дій перед їх поверненням. Ре-
комендації та роз’яснення для сім’ї допоможуть 
сприяти більш комфортним умовам в цей пері-
од: 1. Необхідно уважно вислуховувати розповіді 
свого партнера про те, що йому довелося пережи-
ти – дуже важливо дати йому висловитися в ком-
фортній атмосфері моральної підтримки близької 
і коханої людини. 2. Потрібно намагатися допомог-
ти своїй близькій людині психологічно поверну-
тися до звичного життя. 3. Проявляти увагу і тер-
піння до проблем близької людини, які неминуче 
виникають після бойового стресу, до його психоло-
гічного дискомфорту, до підвищеної дратівливості, 
можливого тривалого депресивного стану тощо – 
родині слід усвідомити, що це тимчасове явище, 
з яким треба допомогти впоратися. 4. Необхідно 
враховувати, що за час розлуки усі члени сім’ї 
дещо змінилися, необхідно якийсь час, щоб знову 
звикнути один до одного. 5. Особливу увагу приді-
літь дітям. Важливо, щоб при відновленні відно-
син з чоловіком, вони не опинилися без належної 
уваги і турботи. 6. Створювати сприятливу інтимну 
обстановку, давати зрозуміти партнеру, що в ньому 
мають потребу і підтримують його в подальшому 
житті. 7. Не заохочувати вживання алкоголю – при 
можливості, ввести мораторій на алкоголь у сім’ї. 
Активно розпитувати, доброзичливо та уважно 
вислуховувати про найбільш неприємні та важку 
переживання – при цьому зменшується афективна 
напруга, структуруються переживання [3, с. 140]. 

Доцільною є сімейна психотерапія, адже адап-
тація є складним етапом як для учасника бойових 
дій, так і для його сім’ї. Дослідник Ю. Бриндіков 
визначає цілі психологічної терапії із сім’ями учас-
ників бойових дій: діагностування психоемоційного 
стану кожного члена сім’ї, який приймає участь у сі-
мейній психотерапії; покращення психоемоційного 
стану всіх членів сім’ї, особливо, військовослужбов-
ця; допомога у формуванні умінь чітко розподіляти 

ролі з відповідними правами й обов’язками; в разі 
потреби – зміна або обмін ролями; допомога у вдо-
сконаленні комунікаційного стилю взаємодії у сім’ї 
(адекватна реакція на критику); робота для ство-
рення сприятливих морально і фізично здорових 
взаємовідносин у сім’ї; програвання найбільш проб-
лемних ситуацій, пошук можливих варіантів їх 
розв’язання; допомога у розвитку уміння спільно 
розв’язувати проблем, переходячи з індивідуаль-
ного контексту на системний сімейний; допомога 
у формуванні умінь будувати гармонійні стосунки 
у сім’ї; допомога у виробленні та прийнятті чітких 
правил поведінки у сім’ї; визначення індивідуаль-
них і сімейних системних цілей [2, с. 227].

Проаналізувавши тему адаптації сім’ї учас-
ника бойових дій, ми сформулювали список 
рекомендацій, які направлені на психологіч-
ну адаптацію та покращення стосунків в сім’ях 
учасників бойових дій можна сформулювати на-
ступним чином:

1. Прийняти та усвідомити зміни, які відбули-
ся або відбудуться у людини, яка повернулася із 
зони бойових дій.

2. Члени сім’ї мають зрозуміти зміну системи 
цінностей людини, після її перебування в зоні 
бойових дій. 

3. Члени сім’ї мають усвідомити нові «правила 
життя», які сформувались в учасника бойових дій.

4. Критерієм для психологічній роботи в сім’ї 
з учасником бойових дій є його власна готовність 
до неї.

5. Членам сім’ї рекомендується не намагати-
ся прискорити події, а дати час, який для нього 
буде достатнім для адаптації. 

6. Створити умови та сприяти тому, щоб час-
ник бойових дій знайшов свій власний спосіб 
адаптації до мирного життя, і у випадку необхід-
ності, залучити відповідних фахівців.

7. Створити атмосферу довіри в сім’ї.
8. Члени сім’ї мають розуміти, що довіра вій-

ськовослужбовця до них і до побратимів відріз-
няються за смисловим значенням.

9. Членам сім’ї необхідно з повагою відноси-
тись до особистих меж колишнього військовос-
лужбовця та окреслювати свої.

10. Члени сім’ї мають проявляти терпіння, по-
вагу та зберігати спокій.

Зазначені рекомендації висвітлюють адап-
тацію як процес, що відбувається як у учасника 
бойових дій, так і у членів його сім’ї, що в нього 
залучені, оскільки усі пристосовуються до нових 
умов існування і зміненого характеру взаємовід-
носин. Ми впевнені, що виконання даних реко-
мендацій може суттєво вплинути на взаємовід-
носини в сім’ї в період адаптації. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Таким чином, процес сімейної адапта-
ції учасників бойових дій до умов мирного жит-
тя є складним процесом пристосування до нових 
умов існування. Цей процес переживає як учас-
ник бойових дій, так і члени його сім’ї. Пережи-
тий досвід специфічної діяльності позначується 
на психологічному стані учасника бойових дій, що 
неодмінно впливає на характер взаємовідносин із 
близьким оточенням. Однак сім’я є потужним ре-
сурсом підтримки в складний адаптивний період. 
Розроблені рекомендації для членів сім’ї можуть 
позитивно вплинути на перебіг даного процесу. 
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