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Мета - виявлення складних життєвих ситуацій, з якими стикаються дружини учасників бойових 
дій: аналізування досвіду жінок щодо актуалізації різних видів особистісних ресурсів для подолання 
зазначених ситуацій.

Методи. У дослідженні використано методи вивчення наукових джерел, напівструктуроване 
інтерв'ю, авторська анкета. Вибірка становила 50 дружин військових віком від 21 до 52 років.

Результати. Виявлено відмінності життєвих труднощів під час відсутності чоловіка та після його 
повернення. З’ясовано, що на першому етапі жінка стає головою сім'ї: відбувається розширення сфери 
її відповідальності та обов'язків, вона відчуває фізичне та психологічне навантаження, іноді фінансові 
труднощі. Після повернення чоловіка його психологічний стан та життєві настанови часто не співпада
ють з очікуваннями дружини. Майже третина опитаних вказала на наявність сімейного дискомфорту, 
напруження у стосунках та появу конфліктів після повернення чоловіка із зони бойових дій. Встанов
лено, що зовнішній, соціальний ресурс не завжди відіграє конструктивну функцію. Дружини вказували 
на неоднозначність ставлення з боку оточення: підтримка близьких надає сили, а зневіра чи прихований 
осуд з боку оточуючих викликає тривогу, іноді агресію. Тому суспільне ставлення до збройного кон
флікту та військових відіграють важливу роль у поновленні особистісних ресурсів дружин бійців. Про 
необхідність психологічної підтримки висловилась половина респонденток. Серед актуальних питань 
жінки називають такі як: проблема адаптації чоловіка до мирного (сімейного) життя і подолання його 
агресивності, особливості комунікації з ним. пошук власних ресурсів для відновлення емоційної врів
новаженості та особистісного зростання.

Висновки. Отримані результати вказують. що пошук та використання дружинами військовослуж
бовців особистісних ресурсів здійснюється індивідуально, часто безпосередньо в процесі переживання 
складної життєвої ситуації. Результати дослідження важливі для створення психоедукаційної програми 
для опанування жінками навичок ефективного використання особистісних ресурсів, засобів самодопо
моги та самозбереження.

Ключові слова: ресурси особистості, дружини учасників бойових дій. сімейні стосунки, емоційний 
стан, вплив соціального оточення.
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Ригрозе. Ткіз зійду ххаз аітед аі ідепііїуіп^ діЖсик Ііїе зкиаііопз оїтіїііагу асііопз рагіісірапіз" ххїуєз. 
Тке ехрегіепсе оїххотеп асІиа1іхіп§ дійегепі Іурез оїрегзопаї гезоигсез іп огдег іо оуегсотеїкезе зііиаііопз 
■лаз апаїухед.

Меііюйз. Ткеге \\еге изед зиск теїкодз: іке зійду ої зсіепіійс Ііїегаіиге. зеті-зігисіигед іпієгуієху, 
апд іке аиікоґз циезііоппаіге ххаз изед іп ікіз гезеагск. Тке затріе сопзізіз ої 50 зоїдіегз' хуіуєз аеед 
їгот 21 іо 52 уеагз.

Кезикз. Тке зійду геуеаіед дійегепсез іп Ііїе діїксиїїіез. \х кіск ххїхез їасе дигіп§ ікеіг кизкапдз’ акзепсе 
апд аїіег ікеіг геіит. Тке хх отап Ьесотез іке кеад оїіке їатіїу іп іке кгзі зіа^е хх кеп іке кизкапд із акзепі - 
іке гапие ої кег гезропзіЬіІіііез Ьесотез сопзідегакіу ххїдег. 8ке ехрегіепсез ркузісаі апд рзуско1о§іса1 
зігезз, зотеіітез кпапсіаі дійісиїїіез. Тке рзускоіоеісаі зіаіе апд Ііїе уаіиез оїкизЬапд, хуко каз геіитед 
їгот тіїііагу асііопз. оЙеп до поі таіск ххіїк іке ххїїе'з ехресіаїіоп5. Літові а ікігд ої гезропдепіз 
іпдісаіед їатіїу дізсотїоП, іке їепзіоп іп а геїаііопзкір. апд сопкісіз аЙег іке кизкапд'з котесотіп§ їгот 
іке хуаг /опе. Тке зійду їоипд ікаі ехіетаї зосіаі гезоигсе доез поі аіххах з ріау а сопзігисііуе гоїе. \¥отеп 
роіпіед оиі іке атЬі§иііу ої іке аііііиде їгот оікег реоріе: зиррогі їгот геїаііхез §іуєз зігеп§ік, коххеуег 
дізарроіпітепі ог кіддеп дізарргоуаі їгот оікегз саизед апхіеіу апд зотеіітез а§§ге8зіоп. Ткегеїоге, риЬІіс 
аііііидез Іохуагдз агтед сопйісі апд іке тіїііагу ріау ап ітрогіапі гоїе іп іке гепеххїп§ оїсоткаіапіз’ хуіуєз’ 
регзопаї гезоигсез. Наїї ої іке гезропдепіз герогіед іке пеед їог рзускоіофсаі зиррогі. Атоп§ іке іззиез, 
ххотеп кауе патед їо11о\хїп§: іке ргокіет оїа тап'з адарїаііоп іо а реасеїиі (їатіїу) Ііїе апд оуегсотіп§ 
кіз а§§геззіоп. зресіксз ої соттипісаііоп хуіік кизЬапд. зеагск їог іпдіх ідиаі гезоигсез гециігед іо гезіоге 
етоііопаї Ьаіапсе апд сопііпие регзопаї §гоххтк.

Сопсіизіопз. Тке гезиііз іпдісаіе ікаі хуіуєз оїтіїііагу асііопз рагіісірапіз' зеек апд изе регзопаї гезоигсез 
ойеп дігесіїу іп іке ргосезз оїехрегіепсіп^ діШсиїі Ііїе зііиаііопз. Біиду гезикз аге ітрогіапі їог іке сгеаііоп 
ої рзускоедисаііопаї хуотеп рго^гатз аітед аі тазіегіпа зкіїіз ої еїїесііуе регзопаї гезоигсез арр1уіп§, 
Іеагпіп§ теапз ої зеїї-кеїр. апд зеїї-ргезеп аііоп.

Кеу усогсіз: регзопаї гезоигсез, нісез о/ сотЬаіапіз. /атіїу геїаііопз. етоііопаї зіаіе. ііїе іп/іиепсе 
о/ зосіаі епуігоптепі.

Вступ
Згідно з даними Міністерства у спра

вах ветеранів України, станом на 1 липня 
2019 року нараховується майже 370 тисяч 
осіб, які отримали статус учасника бойо
вих дій (У Мінветеранів..., 2019). За їх від
сутності тягар відповідальності за сім’ю 
несуть дружини військових: вони змушені 
не тільки займатися повсякденними вироб
ничими та побутовими справами, а й при
ймати важливі рішення щодо дітей, батьків; 
відстоювати інтереси родини, звертаю
чись до органів державної влади та ін. Але 
і після повернення чоловіка ситуація може 
ще ускладнитися: у чоловіка можуть з’яви
тися ознаки посттравматичного стресового 
розладу або фізична травма, відчуженість 

та прагнення до усамітнення, навпаки, 
агресивність та схильність до алкоголізації. 
Перед жінкою постає дуже складна життєва 
ситуація, вона змушена пристосуватися до 
нових умов сімейного життя, про які вона 
навіть ніколи не замислювалася. Такі карди
нальні зміни потребують наявності ресурсів 
як у чоловіка, щоб адаптується до мирних 
умов життя, так і в дружини, що також має 
звикнути до нової ситуації. Нині все більше 
з’являється публікацій, присвячених вій
ськовим, що повертаються додому, але 
складності переживання дружинами ситуа
ції, що склалася, залишаються поза увагою 
науковців. Саме необхідність дослідження 
психологічних ресурсів дружин учасників 
збройного конфлікту в мінливих та непе- 



58 Серія Психологічні науки

редбачуваних умовах сучасності визначає 
актуальність нашої роботи.

Тому метою дослідження є визначення 
особистісних ресурсів дружин учасників 
бойових дій в умовах складних життєвих 
ситуацій. Відповідно до мети сформульо
вано такі завдання дослідження: виявити 
специфічні життєві ситуації, з якими сти
каються дружини військовослужбовців під 
час перебування чоловіків у зоні конфлікту 
та після їх повернення; проаналізувати осо- 
бистісні ресурси жінок, які актуалізуються 
(формуються) в процесі переживання 
зазначених ситуацій.

1. Теоретичне обґрунтування проблеми
Ресурсний підхід почав активно розви

ватися в гуманістичній психології в дру
гій половині минулого століття. Ресурси 
особистості - це те, що підтримує, надає 
енергію і дає можливість забезпечувати 
певні потреби людини. На сучасному етапі 
розвитку науки поняття ресурсів розгляда
ють у рамках теорії психологічного стресу. 
Зокрема, В. Бодров вважає, що ресурси, 
а саме фізичні і духовні можливості людини, 
мобілізуються і тим самим запобігають або 
применшують дії стресора (Бодров, 2006). 
Своєю чергою К. Муздибаєв наголошує 
на адаптаційних можливостях психологіч
них ресурсів у ситуації подолання неспри
ятливих життєвих обставин (Муздьібаев, 
1998). Найбільш зрозумілою є концепція 
С. Хобфолла, який зазначає, що психо
логічні ресурси є значущими для людини 
засобами адаптації до складних життєвих 
ситуацій. Він виокремлює такі групи ресур
сів, як матеріальні об’єкти (дохід, неру
хомість) та нематеріальні (цілі, ідеї, праг
нення); зовнішні, що включають соціальну 
підтримку, родину, друзів, роботу, соці
альний статус і внутрішні ресурси, до яких 
належать самоповага, професійні вміння 
і навички, здібності, інтереси, захоплення, 
риси характеру, оптимізм, самоконтроль, 
життєві цінності, систему вірувань (НобїоІІ, 
2001). Саме втрата психологічного ресурсу, 
за С. Хобфоллом, переживається людиною 
як стан психологічного стресу.

Н. Водоп’янова також поділяє ресурси 
на внутрішні й зовнішні змінні, які сприяють 
психологічній стійкості в стресових ситуа
ціях; це емоційні, мотиваційно-вольові, ког- 
нітивніта поведінкові конструкти, які людина 
використовує для адаптації до стресових 
життєвих ситуацій; також це засоби, що 
використовуються людиною для трансфор
мації взаємодії зі стресовою ситуацією 
(Водопьянова, 2009). Тема ресурсності нині 
актуальна та поступово набуває міждисци
плінарної поширеності. Проблема спосо
бів формування, збереження, відновлення 

особистісних ресурсів найчастіше вивча
ється у військовослужбовців, адже від того, 
в якому стані перебуває боєць, залежить 
його боєздатність. О. Блінов аналізує вплив 
страху на психологічний ресурс особи
стості військовослужбовця (Блінов, 2006). 
Н. Юр’єва розглядає мотиваційні чинники 
стресостійкості військовослужбовців Наці
ональної гвардії України (Юр’єва, 2017). 
У роботі Н. Олексюк розкрита ідея ресур
сів соціального супроводу сімей військо
вого в умовах реформування Збройних сил 
України (Олексюк, 2012). Найбільш послі
довними нами вважаються дослідження 
Н. Журавльової, яка розглядає питання 
вторинної травматизації дружин ветера
нів війни в ракурсі надання їм ефектив
ної психологічної допомоги (Журавльова, 
2017). Дослідження Н. Денисевич також 
сфокусовані на пошуках психотерапевтич
них стратегій для дружин демобілізованих 
військових та членів родини (Денисевич, 
2017). Але питання ресурсності дружин 
військових мало вивчене. Не визначеними 
залишаються закономірності переживання 
жінками складних життєвих ситуацій, пов’я
заних із перебуванням чоловіка в зоні бойо
вих дій; які конкретні стрес-фактори будуть 
властиві для всіх дружин військових, а які 
мають індивідуальний вплив. А головним 
залишається питання, які фактори сприя
ють підтримці та відновленню особистісних 
ресурсів дружин військових.

Розглядаючи поняття «життєва ситуа
ція», варто зазначити, що це - сукупність 
обставин життєдіяльності, що безпосе
редньо або опосередковано мають вплив 
на стан особистості, поведінку, установки 
та цінності, цим самим формуючи вектор 
та зміст індивідуального розвитку людини 
(Пророк, 2018). Така ситуація спрямована 
на когнітивну та емоційно-мотиваційну 
сфери, передбачає переживання її як про
цесу. Варто зазначити, що за достатньої 
наявності ресурсів особистість здатна впо
ратися самостійно зі складною подією.

2. Методологія та методи
Дослідження ґрунтується на засадах 

ресурсного підходу, який спирається на ідею, 
що особистість повинна володіти такими 
ресурсами, які дозволять їй через розвиток 
механізму «самості» (самопізнання, само- 
актуалізації, саморозвитку, самореалізації) 
прийняти виклики часу і опанувати їх, визна
чати свій життєвий шлях самостійно через 
свій вибір і відповідальність, гармонійно спі
віснуючи із соціумом (Маркін, 2011). Ресурси 
є як реальними можливостями людини, так 
і джерелом розвитку.

З огляду на те, що предметом дослі
дження була така чутлива тема, як сімейні
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стосунки та особистісні переживання, на 
етапі пілотажного дослідження нами було 
застосовано метод напівструктурованого 
глибинного інтерв’ю. Було опитано десять 
дружин учасників бойових дій. Наголос 
робився на усвідомленні та вербалізації 
жінками ситуацій, де насамперед відбува
лася актуалізація особистісних ресурсів. На 
підставі отриманих даних була розроблена 
авторська анкета, спрямована на визначення 
когнітивних, конотативних та афективних 
реакцій дружин бійців. Анкета містила три 
блоки питань, що стосувалися різних ета
пів життя жінок: перший етап - коли жінка 
дізналася, що чоловік вирішив взяти участь 
у військових діях; другий - життя родини 
за відсутності чоловіка; третій - після його 
повернення. Анкета складалася із 17 питань, 
12 з яких були відкритими. У подальшому 
дослідженні взяли участь 50 дружин вій
ськовослужбовців віком від 21 до 52 років.

3. Результати та диску сії
Аналіз емпіричних даних дав змогу визна

чити, що життєву ситуацію дружин військових 
можна умовно поділити на два етапи: пер
ший - коли чоловік перебуває в зоні бойових 
дій, а другий - після його повернення.

Зокрема, на питання інтерв’ю, якою 
була перша реакція (думка), коли дру
жина дізналася про необхідність чоловіка 
брати участь у воєнних діях, ми отримали 
оізні відповіді: від відчуття страху, роз
пачу та незнання як далі будувати життя до 
оозуміння обов’язку чоловіка йти захищати 
країну. Така різноспрямованість поглядів 
підтверджує положення про провідну роль 
суб’єктивного сприйняття, а, відповідно, 

ставлення до складних життєвих ситуа
цій. Також ми запитували, якими були дії 
жінок, поки чоловіка не було вдома. Біль
шість дружин очікували бійця, працюючи 
та доглядаючи дітей, допомагаючи бать
кам. Дві респондентки відзначили, що 
в цей час намагалися максимально заван
тажити себе роботою, щоб не було часу 
думати про погане. Одна з дружин сказала 
про прагнення поїхати до чоловіка в зону 
бойових дій і також захищати країну, а інша 
допомагала шукати спорядження для чоло
віка та його побратимів.

Також дружини виокремили основні труд
нощі, з якими стикнулися за час відсутності 
чоловіка. Насамперед це неможливість під
тримувати постійний зв’язок з чоловіком, 
нестача правдивої інформації, несвоєчас
ність та обмеженість офіційних повідомлень. 
Жінки змушені шукати альтернативні дже- 
оела новин, телефонувати іншим дружинам, 
звертатися до соціальних мереж та ін.

Аналіз результатів анкетування дав змо
гу визначити основні труднощі цього пері

оду: про емоційне виснаження вислови
лись 83% опитаних; побутові проблеми 
визнали 63%; відсутність підтримки чоло
віка, відчуття самотності переживали 61%; 
про економічні труднощі зауважила тре
тина жінок. Фінансові проблеми пов’язані 
не лише з тим, що жінка змушена само
стійно забезпечувати сім’ю, часто потрібно 
купувати одяг та спорядження для чоло
віка, який перебуває у зоні бойових дій. 
Додавалися і організаційні складності, які 
до цього розв’язував чоловік: технічний 
ремонт житла, пристроїв, інші незаплано- 
вані та непередбачувані побутові ситуації. 
Жінки мали пристосуватися до нової жит
тєвої ситуації. І якщо на турботу про спільні 
сімейні справи, дітей та рідних вистачало 
сил, то турбота про себе залишалася на 
останньому місці. Опитувані скаржилися на 
фізичну та емоційну виснаженість, втрату 
почуття перспективи життя; важко було 
стежити за своїм здоров’ям, харчуванням, 
відпочинком, дотримуватися норматив
ності робочого дня.

Майже кожна шоста респондентка (15%) 
сказала, що відчувала соціальний тиск: 
якщо підтримка та позитивне ставлення 
близьких давали сили, то жалість з боку 
оточуючих, навпаки, дратувала, а роз
мови про те, що чоловік може загинути 
або повернутися з каліцтвом виснажу
вали, викликали тривогу та агресію. Тобто 
ми бачимо, що зовнішній ресурс - соціум 
є важливим складником життя дружин. 
Соціальне оточення може відігравати як 
конструктивну, так і деструктивну функцію. 
Тому можемо припустити, що ставлення 
до збройного конфлікту та військових, яке 
панує у суспільстві, безпосередньо впли
ває на емоційний стан дружин бійців, часто 
негативно. Жінки змушені шукати рефе
рентне коло спілкування, обмежувати кому
нікації з недоброзичливими знайомими, 
іноді навіть родичами, накопичувати новий 
досвід у соціальній сфері. Непередбачу
вані труднощі іноді виникали в сім’ях, коли 
треба було пояснити дітям, куди подівся 
батько, що він робить, особливо це стосу
валося дітей дошкільного віку.

Після повернення військовослужбовця 
додому виникає інша низка проблем. Під 
час інтерв’ю ми запитали про очікування 
жінок щодо повернення військового до 
мирного життя. Частина дружин сказали, 
що не будували очікувань, вони не знали, 
як може розвиватися ситуація далі, мрі
яли просто швидше зустрітися з рідною 
людиною. Дехто чекав, що чоловік розпо
відатиме про воєнні дії, але ця тема вияви
лася закритою та необговорюваною. Одна 
з респонденток очікувала уваги та любові,
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але зустріла іншу «дорослу» людину. Вона 
зазначила, що вони змінилися обоє, але 
їхні стосунки погіршилися. Інша жінка від
значила появу нервовості, агресії, відсто- 
роненості у чоловіка. її очікування співпали 
з реальністю. У іншому випадку, навпаки, 
дружина очікувала появи ПТСР, суїцидаль- 
них думок, але її чоловік натомість почав 
більш цінувати сім’ю, життя, бережно ста
витися до рідних. Сам період очікування 
може бути виснажливим. Але неспівпадіння 
задуманого і реальності може загострювати 
ситуацію, виснажувати, вимагати значних 
затрат додаткових ресурсів, аби адаптува
тися до змін та прийняти чоловіка з його 
новими переконаннями та цінностями.

Жінки вказують також на складності 
щодо працевлаштування чоловіка. Вони 
мають як об’єктивний характер - велика 
кількість безробітних у державі, так і суб’єк
тивний: чоловік відмовляється працювати 
на старому місці роботи, починає шукати 
себе в новій професії, як правило, невдало. 
Через психологічні зміни йому буває 
складно утриматися на роботі, дотриму
ватися правил, підпорядковуватися керів
ництву, пристосуватися до умов мирного 
життя взагалі. Ситуація обтяжується поя
вою чи посиленням адиктивної поведінки 
алкогольної, наркотичної чи ігрової; вини
кають віддалені наслідки посттравматич
ного стресового розладу чи контузії, з’яв
ляються нові соматичні захворювання. 
Замість допомоги та фінансової підтримки 
жінка отримує низку нових проблем.

Варто зазначити, що психологічний стан 
демобілізованого багато в чому впливає на 
емоційний стан дружини. Частина опита
них (42%) відзначили покращення стосун
ків, появу цінності життя загалом та один 
одного зокрема. Але для багатьох військо
вих період повернення стає справжнім 
випробуванням, як зауважують військові 
психологи, вихід з травматичної ситуації 
(участь у бойових діях) є стресовим, зде
більшого травматичним. На цей стан наша
ровуються соціальні труднощі: значна кіль
кість перешкод та тривалість отримання 
статусу учасника бойових дій і оформлення 
наданих державою пільг. Це створює від
чуття, що людина з досвідом війни не 
потрібна суспільству, тема війни не попу
лярна серед мирного населення, і суспіль
ство опосередковано формує комплекс 
провини у демобілізованого, що усклад
нює адаптацію до мирного життя загалом 
і сімейного зокрема. За умови психоло
гічно складного, іноді непередбачуваного 
стану чоловіка, жінці важко підібрати спо
сіб ефективної комунікації з ним - вона не 
може визначитися: чи потрібно посилити 

піклування чи, навпаки, дистанціюватися 
від зараженого негативними емоціями вій
ськовослужбовця. Третина жінок (28%) 
помітили появу відчуття відстороненості, 
відсутність спільних тем та інтересів, від
даленість, нерозуміння один одного. Ще 
частина респондентів (12%) зазначили 
наявність конфліктів, агресії, навіть ознак 
насильства у стосунках. Також у самих 
жінок підвищується тривожність, дратів
ливість, втома, безсоння, загострюється 
страх за подальшу долю родини загалом.

Аналіз інтерв’ю дає змогу уявити про
цес відновлення родини. Одна з жінок 
описує, що перший рік після демобілізації 
був особливо складний - постійні сварки 
та непорозуміння, чоловік відмовлявся 
ходити на роботу, де раніше працював, 
він не відчував себе потрібним у мирному 
житті та хотів повернутися до побратимів, 
також йому було складно вибудувати спіл
кування з донькою дошкільного віку, яка за 
час відсутності батька відвикла і не могла 
його згадати. Інша дружина говорить, 
що, навпаки, дуже переживала, як відбу
деться возз’єднання сім’ї, адже у них теж 
була дитина-дошкільник і батька не було 
півроку. Але у їхній родині контакт вибу
дувався швидко і в дитини не було дов
гого періоду звикання до батька. Ще одна 
жінка відзначає, що з моменту демобіліза
ції минуло 3 роки, але їхні стосунки і досі 
залишаються складними та напруженими. 
Три родини помітили, навпаки, покращення 
стосунків та цінність один одного і чотири 
сім’ї зазначили, що ситуація спілкування 
мало змінилася. Тобто залежно від харак
теру, змісту та якості комунікації ми також 
можемо розглядати фактор спілкування як 
ресурс і, навпаки, як обмеження.

Результати опитування підтвердили, що 
складна життєва ситуація, в яку потрапила 
жінка, стала випробуванням її фізичної 
і психологічної стійкості, пружності; змусила 
переглянути ставлення до себе, близьких, 
суспільства. Аналіз відповідей дав змогу 
визначити вісім основних сфер життєді
яльності, які для жінок можуть виступати як 
ресурси: родина, здоров’я, стосунки, мирне 
життя, саморозвиток, фінансове забезпе
чення, відпочинок, задоволення власних 
потреб. У ході дослідження виявилося, 
що особистісні ресурси наділені певними 
властивостями: по-перше, вони унікальні - 
кожна жінка індивідуально переживає свою 
життєву ситуацію - усвідомлює та оцінює 
наявність труднощів і вибирає шляхи допо
моги: можлива внутрішня динаміка роз
криття власних ресурсів або звернення по 
допомогу до інших. Кожна жінка проявляє 
рішучість та активну пошукову поведінку
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задля збереження родини і продовження, 
по можливості, повноцінного життя навіть 
за відсутності чоловіка. По-друге, окремі 
особистісні ресурси можуть формуватися 
вже безпосередньо в процесі життєдіяль
ності: це може бути і пошук роботи з більш 
високою заробітною платою, і неочікувана 
підтримка від родичів, друзів; більш глибо
кий рівень спілкування з дітьми, їх допо
мога; залучення до волонтерської діяль
ності, зв’язок з жінками, які потрапили 
в схожу ситуацію, врешті-решт, звернення 
до психолога. Не можна сказати, що інди
відуальний набір ресурсів - це стале утво
рення, стереотипний алгоритм поведінки, 
стабільний у часі. Ресурс - це динамічна 
особистісна установка на подолання склад
ної життєвої ситуації. Варто відзначити, 
що саме відповідальність жінок за родину, 
дітей, батьків найчастіше стає основним 
джерелом мужності та життєстійкості.

Остання частина анкети містила питання 
щодо потреби дружин військових у психо
логічній підтримці. Половина респонденток 
відповіли, що здатні самостійно впоратися 
із ситуацією. Решта визнали необхідність 
та важливість психологічної допомоги саме 
в період відсутності чоловіка: тому що 
коли жінка залишається вдома самотньою, 
вона не знає, що відбувається на фронті 
та перебуває в стані невизначеності, який 
дуже виснажує. Саме в цей час психоло
гічна підтримка може стати в нагоді: допо
може пристосуватися до нових умов, емо
ційно налаштуватися на період очікування 
та опанувати правила самозбереження 
та турботи про себе.

Деякі жінки зауважили, що допомога ско
ріше була потрібна їхнім чоловікам, щоб упо- 
оатися з агресивністю, дратівливістю, триво
гою. Нам здається така точка зору не зовсім 
виваженою, жінки не враховують, що відбиток 
перебування чоловіка у зоні збройного кон
флікту глибокий, не тимчасовий, а сім’я - це 
система, тому зміна одного складника при
зводить до зміни сімейних стосунків загалом.

Розглядаючи результати анкети, вияви
лося, що третина респонденток мають мож
ливість відвідувати психолога, і лише 13% 
дружин сказали про неможливість отриму
вати психологічну підтримку. Також дружини 
зазначили основні питання, які цікавлять їх 
у роботі з психологом найбільше: як допо
могти адаптуватися чоловіку до мирного 
життя, прояви агресивності військового, 
пошук власних ресурсів, як налагодити сто
сунки з чоловіком, як допомогти знайти вза
ємодію дітям з батьком, як впоратися з влас
ним емоційним та фізичним виснаженням. 
Загалом, жінки відзначають важливість ква
ліфікованої психологічної допомоги.

Висновки
Таким чином, питання особистісних 

ресурсів є важливим для дружин учасників 
бойових дій. Отримані результати вказу
ють, що пошук та використання дружинами 
військовослужбовців особистісних ресурсів 
здійснюється індивідуально, часто безпо
середньо в процесі переживання склад
ної життєвої ситуації: відбувається оцінка 
ситуації та переосмислення своєї життєді
яльності. Кожна жінка використовує власне 
сполучення ресурсів, які можуть форму
ватися і змінюватися в цей період. Відпо
відальність за родину та дітей виступає 
основним чинником, що спонукає до актив
ного пошуку зовнішніх та внутрішніх ресур
сів. За відсутності чоловіка відбувається 
трансформація сімейної ролі, яку здійснює 
жінка: побутові проблеми визнали 63% опи
таних, про економічні труднощі зауважила 
третина жінок. Додаткове навантаження 
відбивається на психологічному стані: про 
емоційне виснаження висловились 83% 
опитаних, відсутність підтримки чоловіка, 
відчуття самотності переживали 61%. Про 
покращення стосунків після повернення 
чоловіка висловились 42% дружин, але 
третина респонденток засвідчили суттєве 
погіршення стосунків, 12% повідомили про 
загострення конфліктів, випадки домаш
нього насильства.

Основними сферами життєдіяльності, які 
жінки використовують як ресурси, є такі як: 
родина, здоров’я, стосунки, мирне життя, 
саморозвиток, фінансове забезпечення, 
відпочинок, задоволення власних потреб. 
Через неоднозначність сприйняття зброй
ного конфлікту в суспільстві соціальне ото
чення може виступати як ресурсом, так 
і стрес-фактором - 15% опитаних повідо
мили, що відчувають негативне ставлення 
з боку оточуючих. Усі досліджувані визнають, 
що наявність розуміння і допомоги з боку 
близьких виступає найбільш значущим під
тримуючим чинником. Половина опитаних 
жінок висловили впевненість у можливості 
самостійного подолання складної ситуації, 
що склалася в їхньому житті.

Перспективами нашого подальшого 
дослідження є розробка та впровадження 
психоедукаційної програми для дружин, яка 
буде спрямована на збалансування емоцій
ного стану жінок, вироблення навичок ефек
тивної комунікації, визначення тригерів, що 
запускають дію стресу.

Важливим елементом програми має 
стати розгляд принципів самодопомоги, 
пошук можливостей відновлення особистих 
ресурсів для покращення адаптації та пов
ноцінного функціонування родин учасників 
бойових дій.
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