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ВІДГУК

офіційного опонента про дисертаційне дослідж ення Наталі Євгенівни 
А фанасьєвої “Психологія консультування фахівців екстремального  

профілю діяльності”, подане на здобуття наукового ступеня доктора 
психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 -  загальна психологія, історія

психології

Дисертація Наталі Євгенівни А фанасьєвої є непересічним науковим 

дослідженням, спрямованим на розробку сучасних методологічних основ і 

технології психологічного консультування фахівців екстремального профілю 

діяльності. Слід одразу ж зазначити зрозумілі труднощ і, що чекали на автора 

у царині поставленої ним проблематики. Справа в тому,щ о на сьогоднішній 

час загальна кількість робіт та імен, що п о в ’язані та  чи інакше з 

психологічним консультуванням, навряд чи піддається обліку. Як 

зарубіжними, так і в ітчизняними дослідниками та практиками за останні, 

принаймні, півстоліття, навіть якщо не посилатися на славетні імена 

корифеїв, пророблена величезна робота з вивчення психологічних 

механізмів, ефективності, особливостей різного роду психологічної допомоги

-  від коучингу і консультування до психокорекції та психотерапії. Створено 

концепції, опрацьовано головні та допоміжні підходи тощо. Д осить згадати 

лиш е праці останніх років Ф .Ю .Василюка, А .Ф .Є рмош ина, С.П.Іванової, 

Р .Кочунаса, А .Ф .Копйова, В .В .М акарова, К .С.М аксименко,

Є.В .М артинової, С .Петруш ина, Є .Є.Сапогової, О .Є.Самари, 

А .С.Співаковської, Т.О .Флоренської, С .С .Х оруж ого, Н .Ф.Ш евченко, 

А.Айві, А .Берньє, С .Гарфілда, М.Кана, Ш .К орм ’єра та Г.Хакні, Б .Муллана, 

Р .Н ельсон-Дж оунза та багатьох інших, щоб зрозуміти той досить 

ризикований крок, до якого вдалася Н .Є .А фанасьєва у спробі сказати своє 

слово у консультативній психології.

Але на боці автора саме поле діяльності -  діяльності в особливих умовах 

надзвичайних ситуацій, в умовах екологічних і техногенних катастроф,



аварій, пожеж, поруш ень безпеки країни, коли від професіоналів, що 

працю ю ть заради порятунку людей, вимагаю ться особистісні, 

психофізіологічні й просоціальні якості, без набуття яких вони замість 

рятівників перетворилися б самі у жертви катастрофічних подій. Отже, якраз 

актуальність теми дисертаційного дослідження, зумовлена значним 

зростанням кількості фахівців екстремального профілю  діяльності, що 

постійно знаходяться у зоні підвищ еного ризику для здоров’я і життя, 

прислужилася наш ому авторові, створю ю чи необхідні умови для 

забезпечення новизни у розгляді й аналізі проблем психологічного 

консультування фахівців екстремального профілю  діяльності. Сповнена 

ризиків та загроз професійна діяльність, як слуш но зазначає автор, впливає 

на психіку та поведінку фахівців. У деяких з них з 'являється відчуття 

нестерпної тривоги, втрачається здатність радіти життю , знижується поріг 

чутливості до фрустрації, вони емоційно закриваю ться і переживають 

деперсоналізацію , втрачаю ть почуття зв'язку з близьким лю дьми, здатність 

лю бити і бути коханими, сумніваються у своєму праві на життя і на щастя. 

Все це викликає відчуття ізоляції і призводить до екзистенціального відчаю і 

самотності, втрачається довіра до себе й інших лю дей, порушуються 

відносини з близькими. А коли ресурси Я ослаблені, фахівець втрачає 

здатність приймати ріш ення і може здійсню вати професійні помилки. Такі 

поруш ення потребую ть системної спеціально організованої психологічної 

допомоги -  як у формі психологічного консультування, так і, по мірі 

необхідності, у вигляді психокорекції тощо.

Отже, наукова новизна представленого дослідж ення пов'язана з 

розробкою  технології психологічного консультування фахівців 

екстремального профілю  діяльності.

Теоретична значущ ість дисертаційного дослідж ення полягає в таких 

наукових досягненнях: розроблено і емпірично перевірено технологію 

психологічного консультування фахівців екстремального профілю діяльності, 

що спирається на теоретико-методологічні засади інтегративного підходу і
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містить структуру, зміст, принципи і техніки консультування; 

проаналізовано типи психологічних утруднень фахівців, розроблено критерії 

ефективності консультування, механізми особистісних змін фахівців, які 

відбулися у процесі психологічного консультування.

Практичну значущ ість роботи сам автор вбачає у двох областях -  в 

консультативній практиці і в практиці освітній -  при викладанні дисциплін і 

організації науково-виробничої практики студентів і курсантів профільних 

навчальних закладів. Я приєднуюся до такого розуміння.

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, списку 

використаних джерел, додатків. О сновний текст дисертації викладений на 

392 сторінках. Список літератури містить 508 найменувань, з них 84 

іноземними мовами. Загальний обсяг роботи становить 462 сторінки. 

Основний зміст викладено на 392 сторінках. Роботи містить 36 таблиць, 13 

рисунків та 3 додатки.

У перш ому розділі «Теоретико-методологічні основи психологічного 

консультування фахівців екстремального профілю» автор розкриває 

психологічні особливості фахівців та їх діяльності в екстремальних умовах; 

аналізує і узагальню є підходи до визначення психологічного консультування; 

розглядає моделі, структуру, критерії ефективності психологічного 

консультування. А втором обґрунтовується необхідність створення концепції 

психологічного консультування фахівців екстремального профілю діяльності, 

що грунтується на теоретико-методологічних засадах інтегративного підходу 

з урахуванням психологічних утруднень фахівців, особливостей виконуваної 

ними діяльності. Теоретичний аналіз моделей та структури психологічного 

консультування дозволив автору виокремити сім етапів консультативного 

процесу з огляду їх доцільності саме в роботі з фахівцями екстремального 

профілю діяльності, а також поставити проблему ефективності 

психологічного консультування ( стор. 104; 111-112). Ц ікавим є те, що автор 

долучає студентів та курсантів 3-5 курсів соціально-психологічного 

факультету Н аціонального університету цивільного захисту України до



психосемантичного ш калю вання відмінностей у сприйнятті понять, що 

стосуються психологічної практики (стор.53-55).

У другом у розділі дисертації «Практичні підходи до дослідження та 

трансформації проблемного змісту психіки фахівців екстремального 

профілю діяльності» розгорнуто і детально розглядаю ться практичні 

підходи до дослідження і змінення проблемного змісту психіки фахівців 

екстремального профілю  діяльності: розвивальні стратегії діалогічної 

взаємодії консультанта і клієнта, наративізація ж иттєвого досвіду клієнта, 

використання особистості консультанта як інструменту надання допомоги. 

При цьому підкреслюється, зокрема, що структура наративу включає п ’ять 

складових ( герой, дія, мета, засоби та умови), а зм іна змісту оповіді за 

рахунок зміни контексту опису подій повертає лю дині здатність до 

суб’єктності та в ідновлю вання процесів саморегуляції ( стор. 188). Особливу 

увагу приділено також  вимогам до особистості психолога-консультанта. 

Наголош ується, що він повинен бути зрілою особою, толерантною  до 

стресових та фрустраційних впливів, вміти розподіляти свій робочий час, 

підвищувати кваліфікацію  і т.ін.

Третій розділ « Організаційні засади консультування фахівців  

екстремального профілю діяльності» присвячений опису процедур 

емпіричного дослідження, містить обґрунтування застосування 

інтегративного підходу до психологічного консультування, який поєднує 

наративний, проблемно-орієнтований, системний та орієнтований на рішення 

підходи. А втор визначає основні принципи консультування: принцип 

цілісності, розвитку, обумовленості, позитивності, співвіднесення, 

багатовимірності. Н .Є .А фанасьєва досліджує тут психологічні утруднення 

фахівців екстремального профілю діяльності і надає класифікацію причин 

звернення за допомогою, які поділяє за трьома категоріями: інтимно- 

особистісні, екзистенційні, професійного розвитку. Дослідниця доводить 

необхідність розробки спеціальних засобів психологічного консультування, 

які стимулю ю ть клієнта до ефективної взаємодії з психологом, одним з яких



є використання сю ж етних фотографій, що допомагає наративізувати 

життєвий досвід  фахівця, відреагувати почуття тощо. Тут також 

зазначається, що одним із форматів консультування є дистантна форма 

(консультування по електронній пошті, онлайн-консультування за 

допомогою  програми Skype, використання чату, онлайн тренінги та 

вебінари), яка може бути єдиною  можливістю  спілкування фахівців 

екстремального профілю  з психологом. У загальнення теоретичних і 

практичних підходів до психологічного консультування, аналіз особливостей 

професійної діяльності фахівців екстремального профілю  покладено в основу 

психотехнології консультування фахівців екстремального профілю 

діяльності, яка є цілісною, упорядкованою  системою  психологічних 

принципів, форм, методів, прийомів.

У четвертому розділі автор наводить опис результатів емпіричних 

досліджень. Емпіричне дослідження структуроване у відповідності з 

цілісною дослідницькою  програмою  автора та  розробленої ним технології 

психологічного консультування фахівців екстремального профілю 

діяльності. А втор підкреслює: “ 3 точки зору виріш уваних завдань можна 

виділити три основні групи психотехнологій: 1) інтегративні...  ц ільові...  

метапсихотехнологічні,. ..  спрямовані на оволодіння ними» (стор.272). Саме 

емпіричне дослідж ення включало оцінку ефективності психологічного 

консультування фахівців, що мають утруднення трьох основних типів: 

інтимно-особистісні, екзистенційні, професійного розвитку. При цьому було 

обстежено до і після консультативної роботи 35 клієнтів з проблематикою  

перш ого типу (с. 287); 43 -  з проблематикою  другого (стор.308) і 37 з 

проблематикою  третього (професійного розвитку) типу (стор.334). Наведені 

дані (стор .287;288;289;291 ;309;310;312;313; 3 1 4 ;3 15 ;3 16 та ін) свідчать про 

те, що спостерігалися певні зміни у психічних станах, що дозволило автору 

дійти висновків про те, що психологічне консультування суттєво підвищує 

стресостійкість, оптимізує тривожність та агресивність (с .3 17).
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Достовірність результатів дослідження та обґрунтованість  

теоретичних висновків і практичних рекомендацій забезпечується тим, що 

автор послідовно і логічно реалізував цілісну, комплексну дослідницьку 

програму, використовував як якісні так і кількісні методи дослідження, 

застосовував на різних вибірках багатоманітний методичний інструментарій.

Таким чином  в цілому дисертація являє собою  цілісне, самостійне, 

заверш ене наукове дослідження, присвячене виріш енню  важливої для країни 

проблеми -  оптимізації психологічної допомого працівникам екстремальних 

видів діяльності. Результати дисертаційного дослідж ення Н .Є .А фанасьєвої 

трансформовано у цілу низку спецкурсів та впровадж ено до освітнього 

процесу десяти ЗВО  та Н авчальних центрів України. Сам текст написано 

зрозумілою українською  мовою. Аналіз публікацій автора засвідчив їх 

кількісну і якісну відповідність вимогам до висвітлення результатів 

дослідження, а також  той факт, що всі вони повністю  відображають зміст 

дисертаційної роботи. Це ж стосується і автореферату. Численність виступів 

на конференціях -  як українських, так і м іж народних -  переконливо показує 

масш табність апробації матеріалів дослідження.

Разом з тим, у мене як у офіційного опонента є низка зауважень.

Перше зауваження. На мій погляд, предмет дослідження 

сформульований автором невдало. Ф актично предметом дослідження в 

дисертації виступає модель консультативної роботи з фахівцями 

екстремальних видів діяльності в різновиді, опрацьованому автором. Саме 

це, а не «зміст, структура та технології» як сказано в тексті дисертації 

(стор.24 ) та авторефераті ( стор.4). А дж е автор не вийш ов за межі відомих і 

добре описаних нею підходів. Разом з тим, Н .Є .А фанасьєва щедро 

представила світові опрацьовану нею модель консультативної роботи і 

дослідила її ефективність.

Друге зауваження. Безумовно, у якості критеріїв розмежування 

психологічного консультування від інших видів психологічної допомоги 

можна виділити різні критерії. І дисертант це робить досить аргументовано й



ґрунтовно. Але яку доцільність має з ’ясування уявлень студентів третіх 

п ’ятих курсів щ одо семантичної дистанції між поняттями «психологічне 

консультування», «психологічна корекція». «психотерапія»,

«психопрофілактика» тощ о? Хіба студенти не відобразять те, чому їх 

навчили. Я  розумію ,якби таке дослідження будо проведене серед провідних 

фахівців галузі.. .

Третє зауваження. Автор використовує 29 д іагностичних методик для 

з ’ясування ефективності психологічного спливу у консультативній роботі, і 

це викликає повагу до ретельності й старанності дослідника. Разом з цим у 

мене як у психолога, що практикує виникає низка питань: скільки часу 

відводить психолог-консультант на діагностику? Яким  чином психолог- 

консультант вирішує, коли й яку саме методику застосовувати? Наскільки 

валідною й надійною  є кож на з цих методик? Чи не доцільніш е було б 

використовувати натомість перевірені часом шкали психометричних тестів 

станів та особистісних властивостей як от М М РІ, тест Кеттела тощ о? Таке ж 

питання викликаю ть і картинки-страш илки з Додатка В. Наскільки 

правомірно застосовувати до них ті самі критерії опрацю вання матеріалу,що 

й до Тематичного А перцепційного Теста М ю ррея? Я  не знайш ов у дисертації 

інформації щ одо походження цього стимульного матеріалу, не кажучи вже 

про валідність та надійність. Чи не доцільніш е було б застосовувати ш ироко 

відомі проективні тести, скажімо, з посібника В. А кулова і Т. Кудренок для 

спеціалістів психолого-педагогічного та медико-соціального супроводу?

Четверте зауваження. Автор відзначає групу психологічних феноменів, 

які найбільш  піддалися змінам в процесі психологічного консультування за 

критеріями нормального розподілу. Чому дисертант вважає, що вказані 

змінні підпорядковую ться саме нормальному розподілу? Чи не припускає 

автор також  думки про те, що на трансформацію  вказаних показників могли 

вплинути інші чинники? До речі, в тексті дисертації я не знайш ов вказівки на 

часові параметри цих змін:як у сенсі віддетермінованості у часі, так і в у 

сенсі їхньої стійкості.



П'яте. В тексті дисертації дисертації подекуди трапляю ться стилістичні 

та та орфографічні помилки: с. 22, 59,76,100, 209, 290 та ін. Таблиця 3.2 

повторюється на стор.368 як Таблиця 4.28.

Проте зазначені зауваження аж ніяк не спрямовані на приниження 

значущості копіткого й сумлінного дослідження здійсненого Афанасьєвою  

Н.Є. Результати досліджень, вклю чених в текст докторської дисертації, 

відображені в 40 публікаціях, з них 1 монографія, 22 статті в наукових 

фахових виданнях, вклю чених до Переліку М О Н  України, 17 тез доповідей 

на інших наукових форумах. Наталі Євгенівні є що захищати. Вона виконала 

велику роботу.

Вважаю, що дисертація «Психологія консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності» в цілому задовольняє вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07. 

2013 р. №  567, а її автор, Наталя Євгенівна Афанасьєва, заслуговує присудження 

наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 -  

загальна психологія, історія психології.

Офіційний опонент,
дійсний член Н А П Н  Укпаїни.



ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію  

Афанасьєвої На галії Є в ге н ів н и  

«Психологія консультування фахівців екстремального профілю»,

представлену на здобуття

наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності

19,00.01 -  загальна психологія, історія психології

О знайомивш ись із представленою дисертацію , перше, на чому хочеться

зробити особливий акцент у відгуку, це на безсумнівній актуальності 

представленого дослідження. Своєчасність і затребуваність наукового пошуку

Н. Є. Афанасьєвої зумовлюється мережею  чинників. Дозвольте нам окреслити

найбільш значущі.

11о-перше, повна аксіологічна перебудова сучасного українського 

суспільства, у якому пострадянські абстракції (як-от: ідеологія, колективізм, 

творення лю дини нового типу) зміню ю ться на конкретну цінність кожної 

окремої людини, її життя, і безперечно її фізичного і психічного здоров'я. Ця 

цінність доволі гарно матеріалізується у низці урядових документів, як-от: 

національна концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні до 

2030 року, національний план заходів із розвитку охорони психічного здоров'я 

і т. ін. У контексті цих документів рецензоване дослідження є своєрідною 

невеличкою «тактикою» у запропонованій стратегії.

По-друге, військові дії на Сході України, які маю ть тривалий перебіг, і 

породжують нагальну потребу якісної психологічної допомоги не лише 

військовим, їхнім с ім ’ям, а й службам екстремального профілю, силовим 

структурам та капеланським підрозділам. З цього погляду розроблення 

концепції і апробація психотехнології консультування означених фахівців 

мають вагому практичну цінність.

П о -грек:, активний розвиток систем охорони психічного здоров’я у світі, 

антипсихіатричні рухи, дизайн багатовимірних біопсихосоціальних моделей 

роботи із дистресом на противагу категоричним біомедичним моделям

Відділ діловодства та  архів? 
К иївського національного у н і в е р м і е т у ; 

імені Т а р а с а  Ш евченка



завершився наданням дуже великих повноважень клінічним психологам і 

психотерапевтам у роботі із дистресом, що звичайно, підсилю є вагому роль 

психологічного консультування у загальній парадигмі психологічної допомоги.

І насамкінець, 2018 рік визнаний ВООЗ роком психічного здоров’я на 

робочому місці, що також  є суголосним темі рецензованого дослідження. 

Можна вважати, що дисертант зробила власний внесок і може долучитися до 

прийняття резолюції наприкінці року стосовно психічного здоров’я фахівців 

саме екстремального профілю.

Також хочеться відзначити наукову сміливість здобувача, адже попри таку 

затребуваність подібних досліджень, досвід практичної і психотерапевтичної 

роботи у вітчизняній психології є доволі скромним. Тому не випадково автор 

періодично хоче перестрибнути заявлений формат дослідницького предмета -  

психоконсультування, і дотягнутися далі, глибше до таких серйозних психічних 

розладів, як 1 (TCP. обсесії, адикції, депресія, у яких масштаб консультування 

вже не є дуже помічним, якщ о трактувати консультування у загально

прийнятому розумінні світовою спільнотою.

Дисертаційна праця має чітку будову і представляє типову для 

докторських дисертацій структуру: вступ, чотири розділи, перших два з яких 

теоретичних (за виключенням опису і результатів асоціативного експерименту 

с. 51-53), а інші -  емпіричного характеру. У вступі чітко представлені 

методологічні опори дослідження: обґрунтовано актуальність теми роботи, 

визначено о б ’єкт і предмет, сформульовано мету і завдання, висвітлено наукову 

новизну, теоретичну та практичну значущ ість роботи, використані методи, 

наведено дані про апробацію та впровадження результатів, публікації, 

'труктуру й обсяг дисертації. Ц ікавим, на наш погляд, є формулю вання мети, в 

межах якої автор передбачає як розробку концепції, так і апробування 

технології консультування. Похвальним є те, що згодом автор чітко окреслює 

ці категорії, і виокремлює в останній специфічні структуру, зміст, принципи, 

організацію та техніки консультування.

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи психологічного 

консультування фахівців екстремального профілю діяльності» з ’ясовано



особливості професійної діяльності в екстремальних умовах, визначено основні 

підходи до психологічного консультування. П оказано його місце в системі 

психологічної практики, специфіку, цілі, структуру, етапи, критерії 

ефективності; визначено ключові засади й закономірності психологічного 

консультування як процесу.

Заслугою дисертанта є охоплення значного масиву літератури як з 

проблеми специфіки професійної діяльності фахівців цього профілю, так І 

самого консультування у меж ах психологічного знання. Автор грунтовно 

аналізує «зону стабільності» працівників і вважає формування цієї зони через 

підсилення особистісних ресурсів чи не основним завданням 

психоконсультування, з чим ми повністю погоджуємося. Вважаємо, що досить 

компетентно і науково завбачливо з боку здобувача було надання авторського 

розуміння психологічного консультування: як процесу продуктивної взаємодії, 

спрямованого на надання допомоги психічно здоровій особистості в 

дослідженні, проясненні та вирішенні актуальних труднощ ів в емоційній, 

когнітивній, поведінковій та комунікативній сферах; метою якого є 

усвідомлення та зміна деструктивних, ірраціональних переконань, почуттів, 

станів, поведінки; формування нових підходів до переробки досвіду для 

профілактики рецидивів та підвищення якості життя.

Водночас, автор намагаючись залучити праці вітчизняних вчених, як от 

ІЗ. 1 Осьодло про пост-травматичне зростання (водночас ми не знайшли 

покликання па праці Г. Титаренко з цієї проблеми), не рухається глибше до 

коренів цих" досліджень, які започатковані вченими Ізраїльського центру 

протидії травми (Israel Traum a Coalition for Response and Preparedness) і вперше 

встановили феномен посттравматичного зростання спільноти в м. Здерот, який 

знаходиться на кордоні із сектором Ґаза в зоні постійних бойових дій. Таке 

вертикальне занурення у світовий досвід, пошук коренів досліджуваної 

проблеми могло б допомогти здобувану розібратися у доволі складних 

завданнях дослідження і здійснити зіставний аналіз прояву цього га іншого 

явищ у світовому та власне українському контексті.



У другому розділі «Практичні підходи до дослідження та трансформації 

проблемного змісту психіки фахівців екстремального профілю діяльності» 

проаналізовано проблему впливу та взаємодії у процесі консультування. 

Визначено та обґрунтовано практичні підходи до дослідження та змінення 

проблемного змісту психіки фахівців екстремального профілю діяльності: 

розвивальні стратегії діалогічної інтенції, наративізація життєвого досвіду та 

застосування особистості консультанта як інструменту надання допомоги. 

Повністю погоджуємося, що метод наративу чи не найкращ е підходить до 

формату психологічного консультування, а особистість консультанта, його 

професійна та людська зрілість здійснює значний вплив на ефективність цього 

процесу.

У третьому розділі «Організаційні засади консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності» розроблено та обґрунтовано засади 

застосування інтегративного підходу до психологічного консультування. 

Здобувач детально пояснює власний вибір, зокрема через високий динамізм; 

відкритість; багатоаспектність; тісний зв'язок з практикою підходу, а також 

визначає низку принципів, зокрема принципи цілісності, розвитку (генетичний), 

обумовленості, позитивності, співвіднесення, багатовимірності істини.

Цікавим є те, що автор пояснює власний вибір інтегративного підходу 

неможливістю використання технік окремо взятого існуючого 

психотерапевтичного напряму, а потребує вмілого синтезу різних 

психотерапевтичних технік відповідно до ситуації, особистості клієнта, вправності 

консультанта тощо. Із цим важко не погодитися. Хоча з авторського визначення 

психологічного консультування як прояснення та вирішення актуальних 

труднощів в емоційній, когнітивній, поведінковій та комунікативній сферах, 

метою якого є усвідомлення та зміна деструктивних, ірраціональних 

переконань, почуттів, станів, поведінки, чітко простежуються ідеї когнітивно- 

поведінкової терапії, яка теж за свою суттю є інтегральною.

четвертому розділі «Психотехнологія консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності та оцінка її ефективності» описано 

результати застосування психотехнології консультування фахівців



екстремального профілю діяльності при роботі з р ізними типами проблем: 

інтимно-особистісними, екзистенційними, професійного розвитку та  з ’ясовано

її ефективність. П озитивним  вважаємо ґрунтовний опис технології 

консультування відповідно до кожної з груп проблем, наведення стенограми 

використання конкретних прийомів (наприклад, техніка перефразування, с. 

280), га перевірка ефективності запропонованої психотехнології через 

порівняння показників різних проявів дистресу до і після консультування.

Попри достатній науково-теоретичний рівень запропонованого 

дослідження, його високу актуальність, наукову новизну і практичну 

значущість деякі аспекти викликають низку зауважень та додаткових осмислень.

Не повністю погоджуємося із висловленими автором тезами 

стосовно розмитості меж між психологічним консультуванням і психотерапією, 

обумовленою відсутністю правової бази і т.ін. Україна є європейською країною, і 

повинна дотримуватися стандартів, які запропоновані стандартами ЄС у галузі 

охорони психічного здоров’я, міжнародними протоколами тощо. У цьому 

контексті, на наше глибоке переконання, критеріями розрізнення психотерапії і 

психологічного консультування, мають бути положення, запропоновані ВООЗ 

та Європейським компасом на 2015-2018 pp. щодо розвитку психічного здоров’я 

та психологічного благополуччя людини. Відповідно до цих документів, 

психологічне консультування -  це вид допомоги, пов'язаний із вирішенням 

теперішніх проблем людини, найчастіше пов’язаних із складною життєвою 

ситуацією. У цьому контексті дисертант правильно зосереджується на зоні 

стабільності і “активізації особистіш их ресурсів. Водночас, психотерапія -  це 

робота з проблемами клієнта, які вже йдуть з минулого, і торкаються глибинних 

особистісних утворень: схем, конструктів, дисфункційних глибинних 

переконань і припущень тощо (термінологія залежить від виду терапії). Тому 

спроба дисертанта працювати з такими проявами дистресу, як депресія, ГІТСР, 

обсесії, адикції, соматичні проблеми, на наш погляд, виходять за межі 

психологічного консультування і потребують додаткового обґрунтування 

авторської позиції.

Не зовсім зрозумілим видається класифікація утруднень, пов’язаних із



роботою фахівців екстремального прояву. Повністю погоджуючись із 

визначенням професійних деформацій і деструкцій як виду професійних 

проблем, не можемо збагнути, чому такі проблеми, як адикції, психосоматичні 

порушення, обсесивність також увійшли до цього виду, а не скажімо, інтимно- 

особистісної категорії? Також ми не погоджуємося із терміном «проблемний 

зміст психіки», де межа між обсесивно-компульсивним розладом та 

обсесивністю, соматоморфним розладом і соматичними проблемами, 

алкогольною чи наркотичною залежністю чи схильністю до адикції. Звичайно, 

межа існує у діагностичних критеріях М КХ  чи то DSM, і ми переконані, що 

здобувай ними користувався, групуючи вибірку досліджуваних для апробації 

психотехнології, водночас у роботі, на жаль, це не отримало висвітлення. І 

виходить, що авторська психотехнологія консультування розрахована на роботу- 

із серйозними розладами (наприклад, ПТСР, депресія тощо). Для уникнення 

таких непорозумінь вважаємо, що слід було почати із термінологічної чистки, і 

назвати усі проблеми, з якими працювала здобувач, терміном не «проблемний 

зміст психіки», а терміном «дистрес», яким послуговується сучасна практична і 

клінічна психологія, і який був би доволі широким для наукових маневрувань 

здобувача.

Не зовсім вдало описана вибірка досліджуваних. Так, попри доволі 

високу її чисельність 501 особа, віком від 20 до 42 років, стаж роботи у 

відповідних підрозділах -  від 1 місяця до 20 років, автор використовує квазі- 

експериментальний план дослідження. Що звичайно може бути виправдано 

специфікою дослідницького проекту, але потребує додаткового пояснення і 

обгрунтування відсутності контрольної групи. Так, у таблиці 4.15 (с. 337) 

наводяться результати дослідження ефективності психологічного 

консультування в зменш енні симптомів психологічної травматизації за 

допомогою методики вивчення часової перспективи, і встановлено кращі 

показники у толеруванні теперіш нього і прогнозуванні майбутнього. Водночас 

у дисертації не описано етап конструювання майбутнього у роботі з травмою, 

а увага зосереджується лиш е на етапі інтеграції травми в автобіографічний 

досвід шляхом наративізації. О скільки це не повністю зіставляється із



міжнародними протоколами лікування ПТСР, вважаємо, що автор мала б 

детально описати авторську технологію. Бо лиш е таким чином, в нашій країні 

може утворитися правова і професійна база для надання психологічної 

допомоги, про необхідність якої справедливо зазначала і сама здобувач. Так 

само важливо було б детальніш е описати вибірку, коли була травматизація, 

який вид травми, скільки часу пройшло, які основні симптоми тощо.

4. Ґрунтовніш ого аналізу потребую ть встановлені емпіричні дані. Так, 

автор фіксує збільшення показників автономності після консультування, що 

безперечно є позитивним, адже це одна з основних шкал психологічного 

благополуччя. Водночас при цьому спостерігаємо зниження показників 

конфліктності і безкомпромісності, хоча за результатами чисельних 

досліджень, існують високі показники кореляційного зв ’язку автономності, 

асертивності та безкомпромісності. Тому варто було б надати більше якісної 

інтерпретації отриманим даним.

Хотілося б зазначити, що галузі клін ічної і практично психології -  

це галузі, які, мабуть, найстрімкіше розвиваються і найш видш е оновлюється з 

усіх галузей психології, бо дають відповіді на нагальні запити практики -  

життя та здоров’я особистості. Тому вважаємо, що список використаних 

джерел автора не містить достатньої кількості публікацій з заявленої проблеми 

за останні п 'ять  років. І ому можна зустріти такі недоречності в тексті, як 

виокремлення напряму надання психологічної допомоги засобами 

спілкування (с. 2! з посиланням на О. О садько ) чи психолінгвістична терапія 

(з посиланням на Л. Засєкіну). Ми не впровадж ували авторську психотерапію, 

а запропонували психолінгвістичні методи пропозиціонального аналізу для 

вивчення травматичного наративу, що використовується нами при лікуванні 

ПТСР. Глибший аналіз останніх вітчизняних і зарубіж них публікацій допоміг 

би авторові у її  такому складному, але благородному пошукові.

Зроблені зауваження жодним чином не применш ую ть ваги 

запропонованого дослідження, яке нам подобається свою актуальністю, 

масштабністю, сміливими авторськими спробами охопити проблеми, які важко 

піддаються синтезу. Просуваючи інтегративний підхід, автор висловлює свою



чітку позицію і виокремлю є власне місце у практичній психології. Оскільки 

автор грунтовно описує методологічні засади дослідж ення у цій сфері,

пропонує власну концепцію і психотехнологію, вважаємо, що заявлена

дисертація відповідає паспорту 19.00.01 -  загальна психологія, історія 

психології.

Таким чином, дисертаційна праця А фанасьєвої Наталії Євгенівни 

«Психологія консультування фахівців екстремального профілю» є суттєвим 

внеском у загальну психологію, історію психології, охоплю є ґрунтовний 

теоретичний аналіз, комплексне емпірично-діагностичне дослідження, що 

робить значний поступ у впорядкування узагальнень із проблеми.

Зміст автореферату та публікацій ідентичний змісту основних положень 

дисертації. Рівень аналізу дослідж уваної проблеми, глибина теоретичних 

узагальнень, створених дисертантом, логіка та послідовність викладеного 

матеріалу свідчать про науково-теоретичний рівень автора дисертаційної праці 

та наскрізне проникнення у досліджувану проблему.

Усе викладене вище дає підстави для висновку про те, робота Афанасьєвої 

Наталії Євгенівни «Психологія консультування фахівців екстремального 

профілю» відповідає всім вимогам п. 9, п. 10 та п. 12 «П орядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року № 567 від 24.07.2013 року (зі змінами), які висуваються до 

докторських дисертацій, а її автор А фанасьєва Наталія Євгенівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності

19.00.01- соціальна психологія, психологія соціальної робити.
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До спеціалізованої  вченої ради Д  26.001.26 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка

Афанасьєвої  Наталії  Євгенівни за гемою “ Психологія консультування  

фахівців ексі  ремальної о профілю діяльності” , представлене на здобутгя  

наукового ступеня доктора психологічних наук і;і спеціальністю 19.00.01 

загальна психологія,  історія психології

Рецензована дисертаційна робота Афанасьєвої  11. С. присвячена вкрай 

актуальній для сучасного українського суспільства загалом та психологічної 

науки і психологічної  консультативної практики зокрема проблематиці -  

теоретичній розробці концепції та апробуванню  низки (системи) 

психотехнологій консультування фахівців екстремального профілю 

діяльності. Зазначена проблематика є мало розробленою  не лише в 

українській, а й світовій науковій літературі. Проте, актуалізація даної 

проблематики в українському контексті обумовлена перш за все о б ’єктивно 

складного обстановкою  всередині й на територіях Сходу країни, де майже 

безперервно гониться запеклий гібридний воєнний конфлікт, і тому наявна 

висока затребуваніс гь фахівців екстремальної о профілю діяльності з 

високою вірогідністю їх травматизації під час виконання професійних 

завдань. Разом з тим актуальність концептуальної розробки 

ф \ ндаментальних засад консультування фахівців екстремального профілю 

діяльності також  зумовлено і мало висвітленою  в наукових розвідках 

суб’єктивно важ кої (навіть, обтяжувальної) специфіки оперативно-службової 

діяльності особового складу • • ■ •• )XOp OHH? рятувальників

Відділ діловодства тй архіву 
Київського національного університету 

імені Т а р а с а  Шевченка



державної служ би надзвичайних ситуацій, розмаїтих структур 

правоохоронних органів, прикордонників, військових колективів, в цілому 

силових структур (принаймні, за результатами багатьох досліджень 

встановлено, що внаслідок порушень психічної адаптації  під час іехногепних 

і природних катастроф або воєнних подій підрозділи особового складу 

поліції, що задіяні у так званих «критичних інцидентах» з масовими 

жертвами, в наступні 3 -  5 років звичайно втрачаю ть майже п 'яту частину 

своєї чисельності, у свою  чергу, кількість звільнених пожежних становить 

хіба що не половину особового складу, що брав участь в інциденті). 

Натомість, актуальність проблематики даного дисертаційного дослідження 

зумовлено також спробами представників як закордонного, так і 

вітчизняного наукового співтовариства осмислення загальносві т в о ї  

тенденції до збільш ення різноманіття форм і факторів прояв} ризику 

техногенного, екологічного, політичного, ф інансового, демографічного, 

тероризму. О значена тенденція є вкрай тривож ним сигналом для будь-якої 

держави і, безперечно, України. Тому очевидно внаслідок перманентного 

зростання ситуацій постійної небезпеки так чи інакше, у мір\ переходу 

українського суспільства від індустріального до постіндустріального 

(інформаційного) з його недосконалою технобіосферою , що поступово 

самоускладнюється, особливого значення набуває не лиш е дослідницька 

частина дисертаційної роботи, а й га практична, яка стосується 

методологічної системи всебічної психологічної допомоги і підтримки 

особистості фахівців екстремального профілю діяльності, які зазнають 

потужної психічної травматизації під час виконання своїх професійних 

обов’язків. Безумовно, важливими завданнями дисертаційного дослідження 

є, з одного боку, з ’ясування специфіки професійної діяльності в 

екстремальних умовах та типів психологічних утруднень фахівців 

екстремального труда з встановленням їх запитів, як загального, гак і 

специфічного характеру, а з іншого -  розроблення психотехнології їх 

консультування з визначенням типів вирішуваних проблем як базової основи



оптимізацп стану психологічного і соматичного здоров я прслсіанників 

екстремальних видів праці загалом. При цьому. як доводи іь дисертантка, 

слід ураховувати той факт , т о  психологічна иілтрнмка фахівців 

екстремального профілю діяльності маг на меті не лише запобії аиня або 

профілактику патогенних явищ постійної та гроти оеобистісночу здоров 'ю 

професіонала чи навіть ж игпо .  Вона також покликана полегшувані  шяття 

бар’єрів і утруднень в реалізації творчого потенціалу працівників особового 

складу підрозділів пожежних, поліцейських, військових і рятувальників, 

сприяти вияву їх самобутності,  унікальності,  «сачоеті» .  С’ачс  внаслідок 

вищ езазначеного с підстави вважати дпеер іац ійне  дослідження 

Афанасьєвої Н. С., у фокусі якого опинилася вочевидь недостатньо 

розроблена проблематика консультування фахівців ек с ірем альн о їо  про())і.по 

діяльності, безперечно актуальним і своєчасним.

А н ал і з у ю ч и проб л е м ат и к у представленого д и е е р і а ц і і і 11 о г,о 

дослідження у контексті вирішення цілого рял> важливих нівдань 

психологічної теорії і консультативної практики, а також пгх аспектів, що 

стосуються визначення механізмів діяльності фахівців екегрема.іьних видів 

праці, зокрема в кризових умовах соціально-економічних і політичних 

трансформації! сучасного українського суспільства та гібридного воєнного 

конфлікту, варто звернути увагу на структурну побудову дисертаційної 

роботи А фанасьєвої Н. С., яка визначена МОЇ І України та < типовою.
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Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків до кожною з 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел іа додатків. 

Незважаючи на те, що структура змісту дисертації є типовою, зі ідно вимог 

МОН. дисертантці вдалося успішно розкрити тему й досягти поставленої 

мети дослідження, яка полягає у теоретико-емпіричному обгрунтуванні 

концепції психот ех пології  консу льту вання (фахівців с к с ; рсчальної о 

профілю діяльності з наступним теореїико-ирикладпим її апробуванням. 

Поряд з тим, в и с v н v т і у роботі ід я досягнення поставленої  мети завдання 

вдало вирішуються дисертанткою під час викладу, в і ілю ю чись  у загальній



архітектоніці тексту дисертації. Позитивне враження, окрім того, справляє 

доцільність, коректність та професійність психологічного аналізу 

психологічної консультативної практики, логічність виклад) змісту 

дисертаційного дослідження: кожен із розділів с завершений відповідно до 

мети та завдань науково-дослідницького пошуку; висновки до кожного з 

розділів і загальні висновки відповідають змісту викладеною  матеріалу 

власне у самих розділах та загалом дослідженню: усі надані висновки 

засвідчують достатньо високий рівень узагальнення, подані коректно та 

взаємоу згодже н е .

Таким чином, дане дослідження засвідчує грунтовність, глибину та 

багатогранність наукового пошуку дисертантки. Притому чітка логіка 

доведення актуальності й своєчасності дослідж ення забезпечує даному 

дослідж енню  високий ступінь аргументованості вихідних положень. Слід 

також відзначити узгодж еність мети й завдань дослідження з предметом й 

о б ’єктом наукового пошуку. На основі аналізу новизни дослідження можна 

зробити висновок про значний обсяі пош укової робити, який зроблено 

дисертанткою. Головне -  вибір чітких методологічних засад запропонованого 

дослідження дав змогу дисертантці побудувати чітк\ логіку і послідовність 

використання, з одного боку, конкретного дослідницького методичного 

арсеналу психодіагностичного інструментарію, а з іншого - розвинути 

широкий спектр технологій, технік, методів очного (віч-на-віч) і дистаитного 

форматів психологічного консультування, розробити і запровадити 

інноваційну психотехнологію  консультування фахівців  ексі ремального 

профілю діяльності, що спирається на теоретико-методологічпі засади 

інтегративного п ідходу .

В ступна ч асти н а  дисертації м і с і т ь  чіткі та виважені формулювання 

щодо актуальності дослідження, його методологічних орієнтирів, об'єкту та 

предмету дослідження, мети науково-пошукової розвідки. У всту пі опукло та 

чітко представлено наукову новизну, практичне значення, результати широкої 

апробації одержаних результатів.



У першому розділі «Теоретнко-методологічні  основи  

психологічного консультування фахівців екстремального профілю

.діяльності» обгрунтовано необхідність дослідження психологічних 

особливостей діяльності в екстремальних умовах; визначено місце 

психологічного консультування в системі психологічного знання, у тому 

числі такої о професійного профілю, як екстремальні види прані; подано 

базові чявленпя про структуру психологічного консультування в сучасній 

теоретичній та практичній психології; проаналізовано теоретичні та 

методологічні підходи до оцінки ефективності психологічного 

консультування фахівців екстремального профілю діяльності, які змушені 

працювати в умовах підвищ еної відповідальності та ризику. У першому 

розділі виокремлено та грунтовно проаналізовано загальні закономірності 

діяльності, яка відбувається в екстремальних умовах, зокрема працездатність 

н залежності від шкідливих умов праці; напруженість праці та динамічність 

психічної напруги (емоційної, змішаної та ін .); індивідуально-типологічні 

особливості особистості фахівців екстремальних видів праці такі, як 

емоційна стійкіст ь, психологічна готовність до роботи, адаптивність. Профіль 

комунікативних властивостей та рис; можливість виникнення 

посттравматичних стресових розладів і симптомів професійного вигорання і 

схильності до адиктивної та аутодеструктивної поведінки у зв'язку з 

виконанням професійних завдань; особливості когнітивних та 

самоактуалізаційних процесів, які притаманні працівникам екстремальних 

видів труда. Констатовано, що у теоретичних підходах до психологічної 

допомоги загалом і зокрема, психологічного консультування в екстремальних 

видах праці не повною мірою враховується чинник професійної 

приналежності особи, який саме становить головний детерміиаційний фактор 

проявів поруш ень в різних сферах психічного життя суб 'єкта  діяльності та 

обумовлює «проблем ний» зміст психіки фахівця екстремального профілю 

діяльност і.



В результаті теоретичного аналізу проблеми автор формулює 

теоретико-методологічні засади інтегративного підходу власної концепції 

психологічного консультування фахівців екстремального профілю 

діяльності. Д исертантка ретельно розкриває особливості психологічної о 

консультування цієї категорії осіб, які полягаю ть в тому, що воно 

використовується для надання психологічної інформації,  емоційної 

підтримки, допомоги у прийняти коректного рішення в складних умовах 

екстремальної д іяльності, оцінки психологічних ресурсів щодо бажаних 

поведінкових змін, усвідомлення впливу с і рес-чпітників, підвищення 

психологічної компетентності та стресової голеран гності. відповідальності,  

вироблення нових моделей поведінки тощо. При цьому з урахуванням 

детермінованості психологічних утруднень фахівців екстремального профілю 

особливостями виконуваної діяльності, дисертант вказує шляхи оптимізації  

тих особистісних феноменів, що дозволять фахівцю виробити алгоритм 

самостійного виріш ення зазначених утруднень.

Теоретичний аналіз наявних у психологічній літературі підходів до 

тлумачення головних понять досліджуваної проблеми г грунтовним, 

відзначається глибиною  та повнотою окресленого наукового доробку.

Другий розділ «Практичні підходи до дослідження га 

трансформації  «проблемного» їм іс і \  психіки фахівців  екстремального  

профілю діяльності»  присвячено розкриттю проблеми впливу та взаємодії у 

концептуальної моделі психологічного консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності.  Дисертанткою цілком слушно показано, 

що дія механізмів психологічного впливу і а взаємодії у такому 

консультуванні зумовлено необхідністю трансформації  та змін 

«проблемного» змісту психіки фахівців екстремального профілю діяльності,  

а саме через розвивальні стратегії  діалогічної і нт єн ції. які використовує 

консультант, наративізацію свого життєвого досвіду, яку -здійснюють 

представники екстремальних видів труда як клієнти консультування разом з 

консультантом,  та завдяки такому функціональному інструменту надання



психологічної допомоги як «застосування» особистості консультанта під час 

консультативних сесій. У другому розділі ш и р о к о ю  висві їлення отримує 

конструкт «наративізація» життєвого досвіду фахівців екстремального 

профілю діяльності, поява якого в психологічному знанні обумовлена 

тенденціями до інтеграції різних іеорій в межах постиекласичної психології. 

У дисертаційній роботі використовується конструкт автобіогра(|)ічного 

наративу, який виступає як дія опанування психіки працівниками 

екстремальних видів труда під час консультативних сесій, в яких вони разом 

з консультантом розмірковують про особливості власного Ж И Т І Я  як цілісного 

феномену. Дисертантом  цей конструкт визначено та обгрунтовано крізь 

призму розгортання процесу психологічного консультування га на підставі 

його провідних репрезен тантів: стру кту ри позиції суб 'гкта  ж и т и  вого шляху, 

що виділяється у процесі кон суль їуванни; іраматики нараіиву конкреіпого 

працівника екстремального виду труда як клієнта консультування; 

структурних елементів  наративу в консультуванні клієнтів-професіоналів 

(змістовні: герой, дія, мета, засоби і умови, суперечність і герой. ф<>рми.іьні: 

зачин, експозиція, з а в ’язок, розвиток дії, кульмінація, розв 'язка і кода). У 

роботі, окрім того, значна роль відводиться аналізу довільної  саморегуляції 

фахівців екстремального профілю діяльності,  яка формується за допомогою 

посилення розвитку позиції суб 'єкта ж иттєвого шляху в коне грукті 

автобіографічного наративу. У структурі цього виду саморегуляції пріному 

дисертанткою  виокремлено і а к і її суттєві елементи,  як активність, 

відповідальність, визначеність, зда шість до самоусунення як характерне і ика 

дійової позиції су б ’єкта; уявлення як змістовність позиції суб'єкта, що 

збігаються в своїй подібністі з позицією автора та героя авю б іо гр аф ічн о ю  

наративу як самоопис суб 'єкта  життєвої о ш ляху.

Заслуговує на схвалення спрямування уваги автора як на питання 

змісту, структури впливу та взаємодії та технологій їх організації  в 

консультуванні фахівців екстремального профілю  діяльності (що є 

предметом дослідж ення), іобто  сутності допомоги людині в ексіремальних



умовах, hob язапої з подоланням трудноіців. які в неї виниклі; під час 

здійснення екстремальних видів труда або участі в «критичних інцидентах», 

так і організації моніторингу психологічних проблем фахівців 

екстремального профілю діяльності, розробці методичної  бази 

діагностичного інструментарію , яка дозволяє дослідж увати  сутність самого 

явища «проблемний» зміст психіки фахівців екстремальної о профілю 

діяльності. Верифікація таким чином концептуальної моделі психологічного 

консультування фахівців екстремального профілю д іяльносп суггєво 

допомагає у визначенні вимог до професійних та особистісних якостей 

психолога-консульган і а екстремального напрямку.

У третьому розділі «Організаційні засади консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності» обгрунтовано використання 

інтегративного підходу щодо практики консультування та фундаментальні 

методологічні засади і принципи теоретико-концептуальної моделі 

психологічного консультування фахівців екстремального профілю 

діяльності; представлено завдання, організація, методи дослідження га егапи 

дослідження; надано характеристику вибірок га організацію проведення 

дослідження.

Дисертантка слуш но зосереджується на організацій ній складовій 

процесу консультування фахівців екстремального профілю  діяльності, яка 

спрямовується такими її характеристиками: к о р о т к о с т р о к о в ігь; швидка 

результативність; низька мотивацію клієнта на отримання допомоги 

(демотивований та алекситимічний клієнт); особливості контексту 

консультування, яке одраз\ організовується \ парадигмі визначення 

основних цілей та планованих результатів.

Також авторка зауважує, що логіка інтегративної о підходу дош оляє 

визначити не лише загальну стратегію «екстремального» психологічного 

консультування фахівців, а і його базові «мішені». Перш за все це: інтимно- 

особистісні (сімейні, сексуальні, м іжособистісні, самооцінці тощо); 

екзистенційні (провина та сором, кризи професійного та оеобнстісного



становлення, аутоагресія, депресивні стани, страхи, тривога і т. п.); 

професійного розвитку (адаптація, професійні деф орм ації і деструкції, 

адикції, психосоматичні порушення, обсесивність тощо).

У роботі, крім того, показано, шо конструкт автобіографічного наративу 

cvo'f кта як специфічної базової структури індивідуального досвіду конкретної 

особи фахівця екстремальної о профілю діяльності може бути виявлений 

завдяки набору базових психотехнік к о н с у л ь т а ц і я  фахівців, зокрема на 

підставі «створення ресурсної зони», «иаративізації досвіду», методом 

«сюжетних фотографій», «рольового розігрування», «моделювання поведінки» 

кліптга. Кожна з цих технік розглядається окремо. Наприклад, показано, як 

використання сюжетних фотографій наративізує життєвий досвід фахівця, 

вербалізує травмуючий зміст подій, які пережито клієнтом, дозволяє відбутися 

ч'свідомленпю сенсів, «відреагуванню» почуттів, сприяє створенню позитивної 

а.іьіернативної життєвої історії. Гакий індивідуалізований підхід значною 

мірою «оживлює» текст дисертаційної роботи, дозволяє авторці наповнити його 

психотерапевтичними метафорами («поранений цілитель», проблема «доступу» 

та іп.), сприяє макснмаїьному юсередженню на суб’єктивному вимірі. У цьому 

розділі заслуговує високої оцінки представлена змістова характеристика 

базових психотехнік консультування фахівців екстремального профілю 

діяльності. Зокрема, серед них можна відмітити ті, які є за своєю суттю є 

взірцем гармонічної, радісної спільної діяльності консультанта і клієнта у 

психологічному консультуванні фахівців екстремального профілю діяльності. 

Зокрема, це такі: створення атмосфери довіри, встановлення контакту, в якому 

клієїп поччіик себе \ безпеці: актуалізація ресурсних станів клієнта: допомога у 

відреагу ванні пеихотравмуючого маїеріаіу психіки: усвідомлення га переробка 

психотравмуючого досвіду; інтеграція травмованої частини особистості у 

цілісну особистість: переоцінка системи цінностей та переконань; формування 

нової моделі поведінки; буду вапня позитивної картини майбутнього.

Одним з здобутків авторці можна вважати ретельне пропрацювання 

різних форматів  консультування. У цьому контексті цікавим є розгляд



дистантних форм психологічного консультування фахівців екстремального 

профілю д іяльн ості.

Зважую чи на те, що теоретична й експериментальні частини 

дослідження характеризую ться високою інформативністю . притому 

натомість продемонстровано репрезентативність вибірки, корек шість 

дібраного методичного інструментарію емпіричного дослідження та 

відповідність методів і процедур меті та завданням роботи, що в цілому дають 

можливість зробити висновок про надійність та достовірність одержаних 

результатів.

У четвертому розділі «Пснхотехиологія консулі»'тупання фахівців  

екстремального профілю діяльності і а оцінка її ефек і иннос і і» описано 

результати застосування психотехнології консульту ванн я фахівців 

екстремального профілю  діяльності під час роботи з різними типами 

проблем. Обгрунтовано необхідність дослідження психологічних феноменів, 

які трансформую ться у процесі психологічного консультування фахівців 

екстремального профілю  діяльності, та механізми таких трансформацій. 

Також з ’ясовано ефективність психотехнології консультування фахівців 

екстремального профілю  діяльності відповідно до типу утруднення: у сфері 

міжособистісних взаємин, екзистенційно-особистісних проблем, 

п рофес і й ного роз витку

Д исертанткою  за допомогою практичного занурення у консультування 

встановлено, що найважливішими під час оцінки ефективності 

психологічного консультування фахівців екстремального профілю, що мають 

утруднення у сфері м іжособистих відносин, є окрім базових інноваційних 

технік (наративізація життєвого досвіду та in..) також  більшісм» ірадиційних 

методів та прийомів (активне емиатичне слухання, перефразування 

висловлювань клієнта, відображення почуттів, приєднання почуттів до змісту 

висловлювань, прояснення, відображення консультантом власних почуттів, 

прояснення проблемної ситуації за допомогою  постановки запитань іа ін.). У 

розділі емпірично за критерієм Стью дента виявлено, що під час



консультування у більшості фахівців значущ о підвищ ую ться ноказникн рівня 

товариськості, відкритості, уважності стосовно інших людей: погреба 

кому 11 і ку вати, готовність до співпраці; емоційна стійкість, упевненість у собі, 

толерантність до складних, стресових ситуацій, як професійного, гак і 

особистого характеру; незалежність в прийнятті рішень, готовність бра їй за 

них відповідальність. Гак само емпірично виявлено, що консультування 

фахівців як клієнтів з екзистенційшо-особистісиими проблемами, іпх 

фахівців, які переж иваю ть вину та сором, стани депресії га а> гоагресії, 

складнощі й проблеми професійного розвитку, у тому числі професійної 

деформації залежить від підтипів їх проблем, а також арсенал) технології, які 

відповідають їхній проблемі, та які використовує консультант. Визначення 

змістових характеристик «проблемної» психіки іа типів у тру днень дозволило 

дисертантці виявити як ті психологічні феномени фахівців  екстремального 

профілю діяльності, які не піддаються м ін ам ,  іак і і і. що опаїюву югься під 

час та у наслідок психологічного консультування.

Підсумовуючи, слід наголосити на значному особистому внеску 

Афанасьєвої Н. Є. в отриманні презентованих наукових результатів.

П редставлена класифікація психологічних причин звернення фахівців 

екстремального профілю діяльності до психологічного консультанта; 

формулювання фундаментальних засад застосування інгегративного підходу до 

психологічного консультування; акцентування уваги на унікальних епізодах 

життя фахівців екстремального профілю діяльності, поняття «наратнпізлції» 

життєвого досвіду цих фахівців у процесі психологічного консультування, 

його структурних компонентів, критеріїв,  кікономірнос їси, рівнів 

функціонування, а також  механізмів психологічного впливу та взаємодії у 

психологічному консультуванні фахівців екстремального профілю діяльності

-  це авторські доробки, які, без сумніву, є суттєвим внеском у теорію 

пси хол огі ч иої нау к и .

Висновки до роботи узагальнено відображаючі» головні результати 

дисертаційного дослідження та свідчать про досягнення мети у відповідності з



його завданням, мають об 'єктивний і новаторський характер. У дисертації 

дослідниця окреслила ті найбільш сутнісні та значущі положення виконаного 

дослідження, котрі заслуговують на широкий пачковий вжиток і мають 

перспективу розвитку.

Робота отримала належне оприлюднення та апробацію, їх кількісні та 

якісні показники відповідають вимогам МОН України. Заслуговує високої 

оцінки змістова характеристика дослідж ення: теоретична й 

експериментальні, практико-орієнтована частини, які характеризуються 

високою інформативністю . Вони чітко структуровані та взаємоузгоджені.  

Емпірична частина містить широке висвітлення гипів психологічних 

утруднень фахівців екстремального профілю діяльності,  які вони 

переживають, та які авторкою розподілено за ірьома категоріями.

Належний обсяг учасників дослідження 414 осіб фахівці 

екстремального профілю  діяльності (брали участь у моніторинг) 

психологічних проблем), серед яких у консультуванні задіяно 245 осіб: 

пожежні-рятувальники рятувальних підрозділів Харківської,  Київської,  

Д ніпропетровської, Одеської, Чернігівської, Ж итомирської  областей; 

інспектори патрульної поліції м. Харкова; інспектори Харківською 

прикордонного загону Східного рег іональною  управління Прикордонної 

служби України (з них 204 особи чоловіки (87.3%). 31 особа жінки 

(12,7%)); вік дослідж уваних від 20 до 42 років; стаж роботи у відповідних 

підрозділах -  від 1 місяця до 20 років, широта і репрезентативність 

діагностичного інструментарію  дозволили автору отримати цінний 

емпіричний матеріал, який забезпечив логічність узагальнень та 

достовірність результатів щодо функціонування та психологічної підтримки 

особистості у кожному із видів екстремального профілю діяльності.

П ідтримуємо прагнення дисертанта вивчити закономірності розвитку 

особистості фахівців екстремального профілю діяльності, які виконцють 

благородну місію спасіння людей, сприяют ть благополуччю й б.іліу Іншого.



Разом з цим дисертаційне дослідження Афанасьєвої  II. Є., як і будь-яка 

наукова праця, містить окремі дискусійні моменти, суперечливі положення, 

висвітлення яких сприятиме більш повній та об 'єктивній характеристиці 

результаті в д исертаці й ного досл іджєння,

І. У теоретичній частині роботи бажано було б приділити більше

уваги роботам сучасних українських науковців, які займаються дослідженням 

психології  екстремальної діяльності та мають досвід практичного 

коїісхлітіу вапня працівників цьої о ііро(|)ілю дія,плюсі і.

2. У підрозділі 3.4. «Дистанін і форми психологічного консультування 

фахівців екстремального профілю діяльності» автор коротко презентує 

узагальнення нау кового доробку з означеного питання. Було б цікаво почути 

пояснення функціонування цих форматів щодо фахівців різних видів праці та 

механізмів «зцілення» працівника особового підрозділу пожежників щодо 

різних ст ратегій консультування, зокрема за трьома типами проблем: інтимно- 

особнетіепі.  екзнетепціпні,  професійного розвитку та ін.

3. В основі роботи знаходиться власне психологічна практика 

(консульт'уванпя). Свого часу /І, Є. Виготський,  аналізуючи кризу в 

психології , зробив висновок що глибинною причиною кризи була 

відірваність теорії  від практики, «теорія від практики не залежала зовсім» 

Вихід психології  з кризи ;І, С. Виготський вбачав у тому щоб практичні 

дисципліни зайняли принципово інакше положення в науці. Хотілося би 

почути.-як бачить автор цю перебудову наукового знання, коли необхідно 

поєднувати засади загальної  психології , психології  особистості,  

екстремальної психологі ї  з теорію психологічного консультування. Оскільки, 

на думку вченого, саме практика мас обумовлювати завдання і повинна бути 

верховним суддею теорії, критерієм істини, нона має диктувати, як 

конструюваїи  поняття і як формулювати закони.

І І т а л ія  Євгенівна провела грунтовне емпіричне дослідження 

різних дослідницьких вибірок фахівців екстремального профілю діяльності, 

основна увага зосереджена на досліджуваних з проблемною ризикованою



поведінкою, проте у роооті мало висвітлено досліджуваних і нормальною 

ризиковою поведінкою, відсутній опис тич фахівців в цих видах прані, які є 

успішними та ефективні у виконанні професійних завдані, екстремального 

профілю діяльност і.

Загалом, дисертація Афанасьєвої 11. С. «Психологія  консультування 

фахівців екстремального профілю діяльності» с самостійною завершеною 

працею, в якій отримані нові знання й зроблені узагальнені висновки, щодо 

діяльності в екстремальних умовах, яка має специфічні структуру, 

складність, зовніш ні та внутрішні стрес-чинники; функціональні стани 

людини; комунікативні процеси тощо, а також формує у фахівців 

екстремального профілю діяльності свої гигіи психологічних утрчднень. 

Особливу цінність мають ідеї автора щодо розробки психотехнології  

консультування фахівців  екстремального профілю діяльності,  серед яких 

базовими психотехніками є інноваційні та переосмислені в світлі завдань 

екстремального профілю  діяльності традиційні: створення ресурсної зони 

особистості, наративізація досвіду, сюжетні фотографії,  рольове 

розігрування, м од елю в ання поведінки.

Висновки до роботи узагальнено відображають головні результати 

дисертаційного дослідження та свідчать про досягнення мети \ відповідності з 

його завданням, мають об 'єктивний і новаторський характер. \  дисертації 

дослідниця окреслила ті найбільш сутнісні та значущі положення виконаного 

дослідження, котрі заслуговують на широкий пачковий вжиток і мають 

перспективу розвиіку.

Оціню ю чи дисертаційне дослідження Афанасьє вої 11. ('., слід зазначити, 

що воно вирішує цілий пласт проблем, пов 'язаних  як з психологією 

екстремальних видів діяльності особистості, так і методологією і новим 

типом пізнання, який суттєво відрізняється від академічного (класичного),  

орієнтованого на природничонауковий пні раціональнос і і практичного 

знання, яке втілює психологічна консультативна практика. Зрештою метою



останнього < профілактики та підвищення якості життя фахівців 

екстремал ьного г і рофіл ю ді ял ьі і ості.

Робота відповідає «Порядку присудження наукових ступенів» (п.п. 9. 

10, 12, 13, 14), затвердж еного Постановою Кабінету М іністрів України від 

24,07.2013р. №  567 (з урахуванням змін згідно постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.08.2015 р. №  656) та вимогам МОЇ і України, що висуваються 

до докторських дисертацій. Її автор, Натадія Євгенівна Афанасьева, 

заслуговує на присудж ення наукового ступеня доктора психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.01 -  загальна психологія, історія психології.
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