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Перспективи позитивної психології та психології 
ортобіозу людини в реабілітації учасників 
Антитерористичної операції 

Родіна Н.В. 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Article info В статі, ґрунтуючись на методологічних засадах позитивної психології, 
розкрито можливості психології ортобіозу людини в реабілітації учасників 
антитерористичної операції. Показано актуальність для України питань 
психологічної допомоги та реабілітації комбатантів. Розкрито широкі 
можливості вчення І.І.Мечникова про ортобіоз для створення 
методологічних підходів до психологічної допомоги та реабілітації 
військових. Зазначено, що дані підходи мають вироблятися у парадигмі 
уявлень позитивної психології. Окреслено перспективи подальших 
досліджень.  

Ключові слова: психологічна реабілітація, учасники антитерористичної 
операції, ортобіоз, позитивна психологія, психологічне здоров’я. 
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In the article, based on methodological principles of positive psychology, the 
possibilities of orthobiosis psychology for rehabilitation of the antiterrorist operation 
participants were revealed. The actuality to Ukraine of psychological care and 
rehabilitation of combatants was showed. The wide opportunities of orthobiosis 
doctrine by I.I. Mechnikov were revealed for creation of methodological approaches to 
psychological care and rehabilitation of the military. It is noted that these approaches 
should develop in the paradigm of positive psychology. Prospects of further research 
were outlined. 
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Постановка проблеми. Сьогодні Україна переживає найскладніший період за часи 
своїй незалежності. В останні два роки непередбачувана та неочікувана агресія проти 
нашої держави з боку Російської Федерації, окупація частини території, військовий 
конфлікт та бойові дії стали частиною щоденного життя наших співгромадян. Окрім цього 
Україна знаходиться на етапі активного реформування соціально-економічних відносин – 
це вимагає від громадян країни встигати за цими змінами, сприяти трансформаційним 
процесам, адаптуватися до них.  

Будь-який соціальний конфлікт, і особливо військовий, впливає на стан 
взаємостосунків у суспільстві. Отже, складні соціально-політичні події, що відбуваються в 
Україні, позначаються на життєдіяльності великої кількості населення країни. В першу чергу 
це стосується тих, кого можна віднести до вразливих груп, тобто людей, які потребують 
пильної уваги з боку фахівців, зокрема тих людей, які безпосередньо на собі зазнали 
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наслідків конфлікту: учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, сім’ї, які зазнали втрат 
внаслідок військової агресії та проведення АТО [3]. 

За інформацією різних джерел, сьогодні в збройному конфлікті на Сході України 
беруть участь близько 50 тис. українських військових, серед них висока частка тих, хто 
повертається додому інвалідами не тільки у фізичному, а й у психологічному плані 
[8].Міжнародний досвід говорить про те, що майже 98% військовослужбовців «можуть 
зажадати висококваліфікованої психологічної допомоги». Психологи відзначають, що 
реабілітація має важливе значення не тільки для самих воїнів, а й для всього суспільства 
[8]. 

Добре відомо, що під час загострення соціально-політичної ситуації, наявності 
конфлікту на макрорівні соціуму зростають конфлікти та насильство на мікрорівні – 
родини, колективу, громади, міжособистісних зв’язків[1].Дані міжнародних організацій, 
зокрема Міжнародного медичного Корпусу, свідчать, що в спокійний час у середньому 2–
3% населення різних країн потребує психологічної допомоги. У разі настання катастрофи 
цей відсоток зростає до 4–5%. Психічні розлади до катастрофи спостерігаються у 10% 
населення, після – у 20% [11]. 

Отже, проблема гармонійного розвитку особистості та її реадаптації до умов 
життєдіяльності, реабілітації та абілітації після військових дій є надзвичайноважливою для 
українського суспільства. В цьому зв’язку необхідним є докорінний перегляд існуючих 
підходів до системного розуміння психологічного здоров'я, психологічної допомоги та 
реабілітації учасників АТО. 

Аналіз останніх публікацій. Соціально-психологічну реабілітацію учасників бойових 
дій В.О. Лесков визначає як «систему психологічних, психотерапевтичних і психолого-
педагогічних заходів, що спрямовані на відновлення психічного здоров’я, порушених 
психічних функцій і станів, особистісного та соціального статусу військовослужбовців, які 
брали участь у бойових діях в районах військових конфліктів [4, c. 16]». Проблема впливу 
бойових дій на психіку військових є предметом глибоких і інтенсивних досліджень, як у 
психології, так і й медицині, зокрема вагомий внесок у дану галузь зроблений зарубіжними 
дослідниками історії медицини, які першими звернули увагу на наявність симптомів 
психотрамватизації у учасників військових конфліктів. Дослідники психологічного стресу 
М. Горовіц та Дж. Соломон [15] розробили спеціальну шкалу для вивчення особливостей 
реагування на психотравмуючу подію, яка нині успішно використовується у процесі роботи 
із ветеранами бойових дій. Їхні послідовники визначили, що подолання індивідом 
психотравмуючого впливу стрес-факторів бойової обстановки залежить не лише від 
успішності когнітивної переробки травматичного досвіду, але й від взаємодії таких 
факторів як: характер психотравмуючих подій, індивідуальні характеристики ветерана та 
особливості умов, у які він потрапляє після повернення додому [14]. 

До недавніх пірв українській психології вивчення проблем реабілітації відбувалось 
переважно в рамках радянської школи психології діяльності, зокрема спиралось на 
положення, висунуті В.М. Мясищевим[7] про реабілітацію як перебудову системи відносин 
особистості і пристосування індивідуума до цих важливих сторін життєдіяльності. В останні 
два роки у зв’язку із виникненням українсько-російського збройного конфлікту 
дослідження проблем психологічної реабілітації учасників бойових дій значно 
інтенсифікувалось, що вимагає нових теоретико-методологічних підходів з боку 
вітчизняних вчених. 

Серед українських дослідників, які сьогодні приділяють увагу розвитку нових 
підходів психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції варто зазначити 
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таких авторів, як: Т.М. Титаренко, О.В. Тополь, В.В. Шевченко, А.А. Руденко Л.І. Мульована, 
С.О. Лукомська, С.В. Задорожний, Е.М. Кульчиковський, В.В. Кондрюкова, О.В. Дашковська, 
О.В. Філіповський, О.І. Андрієнко та ін. 

На необхідність перегляду традиційних схем реабілітації вказують і зарубіжні 
колеги. Як зазначають Г. Моран та П. Немец[16] психологічна реабілітація, як галузь 
практичних знань, все ще недостатньо повно використовує нові психологічні підходи, 
зокрема досягнення позитивної психології. Спадщина традиційної психіатричної 
методології, в якій акцентується увага на патології, а реабілітаційний процес формується 
шляхом зосередження на усуванні аспектів хвороби, створює певні бар'єри для розвитку 
альтернативних парадигм. Ще у 1970-х рр. засновник салютогенетичної парадигми у 
психології А. Антоновський виступив із критикою традиційного медичного мислення, яке 
виходить з того, що останнє орієнтоване лише на те, як уникнути або усунути 
хвороботворні  (патогенні) чинники, і не цікавиться такими, що оздоровлюють 
(салютогенні) [13]. 

Т.М. Титаренко [12] вважає, що метою соціально-психологічної реабілітації є 
сприяння підтриманню й оновленню психологічного здоров’я, що передбачає розвиток, 
збереження та відтворення фізичного, соціального та особистісного здоров’я як основного 
персонального капіталу. Успіх у відновленні психологічного здоров’я людей, що 
постраждали від довготривалої травматизації, залежить від комплексного використання 
традиційного медійного та сучасного мережевого відновлювального потенціалу; 
реабілітаційного ресурсу сім’ї та родини; самовідновлювального внутрішнього ресурсу 
особистості. Змістовими мішенями соціально-психологічних реабілітаційних технологій є 
активізація готовності особистості: а) до змін у ставленні до себе, самоідентифікуванні; б) 
до змін у сфері значущих стосунків, освоєнні нової комунікативної території; в) до змін у 
сенсопородженні, наповненні часу власного життя пошуком нових смислів. 

У ході нашого попереднього дослідження [9] з позицій трьох основних підходів – 
диспозиційного, транзакційного та психодинамічного нами було проаналізовано основні 
здобутки та найгостріші проблеми, які постають у зв’язку з вивченням копінгу в умовах 
воєнних дій. Зазначено, що у контексті порушеної проблеми дослідження в межах 
диспозиційного підходу дають змогу удосконалити систему професійного відбору 
військовослужбовців, щоб заздалегідь виявляти найбільш вразливі і найбільш стійкі до 
стресу категорії особового складу. Результати вивчення подолання з позицій 
транзакційного та психодинамічного підходів допоможуть визначити специфічні 
психотерапевтичні мішені відповідно на свідомому і несвідомому рівнях особистості. Але 
звичайно зазначеними парадигмами не обмежується вибір сучасного психолога, що 
займається реабілітацією учасників антитерористичної операції. Як вважають Г. Моран та 
П. Немец[16] на сучасному етапі розвитку реабілітології важливим є залучення здобутків 
позитивної психології.  

Дослідження у галузі позитивної психології протягом більшої частини ХХ століття 
були дуже нечисленними; їх кількість почала зростати лише наприкінці 1980-х – на початку 
1990-х років. І зараз, на початку ХХІ століття, спостерігається помітний сплеск 
зацікавленості психологів проблематикою позитивної психології.Як підкреслюють провідні  
дослідники М. Селігман і М. Чиксентміхаї[17], методологія позитивної психології спирається 
на певні концептуальні положення. Першим є вивчення ролі позитивних емоцій у 
забезпеченні успішного функціонування людини. Друге положення пов’язане з важливістю 
дослідження індивідуальних розбіжностей в рисах особистості, які сприяють позитивному 
функціонуванню людини. Але подібні ідеї висловлювались вченими, що вивчали здоров'я 
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людини, значно раніше. І в цьому ми вважаємо доцільним спиратися на науковий спадок 
видатного вітчизняного вченого, лауреата Нобелевської премії І.І. Мечникова, який 
виступив із концепцією ортобіозу людини. Адже ще В.А. Роменець, якого справедливо 
вважають одним з найяскравіших представників психологічної науки не лише в Україні, а й 
у межах світового наукового співтовариства, визнавав величезну силу, прогресивність і 
значення вчення І.І. Мечникова про ортобіоз для постання нової канонічної психології, для 
вирішення вічних екзистенційних проблем людини [10]. 

Отже метою статті було: ґрунтуючись на методологічних засадах позитивної 
психології, розкрити можливості психології ортобіозу людини в реабілітації учасників 
антитерористичної операції 

І.І. Мечников відноситься до тих геніальних вчених-природодослідників, які 
створили свою оригінальну філософську концепцію феномену людини. Філософські ідеї він 
виклав у своїх відомих працях останніх років життя: «Етюди про природу людини» (1903 р.) 
[5]та «Етюди оптимізму» (1907 р.)[6].Автор пропонує ідеї відновлення людини як 
гармонійної цілісності, і по суті дає поштовх ідеям про системний підхід до реабілітації 
особистості.  

У рамках філософської антропології І.І. Мечниковим були проаналізовані дві 
взаємозалежні теми: про дисгармонії людської природи та про ортобіоз – повноцінний 
життєвий цикл. Стосовно людської дисгармонійності вчений вважав, що людина не є 
досконалою і тільки своїми руками вона може удосконалити себе. Виявленим 
дисгармоніямІ.І. Мечников протиставляв вчення про ортобіоз, повноцінний життєвий цикл, 
метою якого є відшукання засобів до виправлення та усуненнядисгармоній, що можна 
вважати зародженням ідей про реабілітаційні та абілітаційні заходи. І.І. Мечников 
висловлював пропозиції, як гармонізувати відносини людини із суспільством (що по суті 
виступає реадаптацією); через свою крайню недосконалість вони підлягають переробці, 
що, в остаточному підсумку, повинне відбитися й на самій природі людини. Людина буде 
знаходити способи вдосконалювати власну природу відповідно до об'єктивно складних 
можливостей. Природа ця, доданки якої досить різноманітні по своєму походженню, 
містить такі елементи, якими варто скористатися, щоб робити її гармонійніше. 

Складова частина ортобіозу – продовження людського життя. На думку вченого 
воно занадто коротке і не дозволяє людині повною мірою виявити увесь свій потенціал. 
Але кінцевою метою є не тільки довге життя – потрібно домогтися, щоб життя не було 
обтяжене негодами – і це І.І. Мечников називає однією з головних проблем ортобіозу. 
Тобто вчений говорить про благополуччя людини. Відповідно, найбільш уразлива частина 
життя – старість. Важливо, щоб вона була не патологічною, хворобливою, а фізіологічною, 
нормальною, діяльною.  

Ортобіоз виявлявся вченому способом подолання дисгармоній людського 
існування: і фізіологічних, і психологічних, і соціальних. «Ортобіоз, - писав І.І. Мечников, - 
вимагає працьовитого, здорового, помірного життя, далекого всякої розкоші й 
надмірностей. Потрібно тому змінити існуючі звичаї і усунути крайності багатства й 
бідності, від яких тепер виникає так багато страждань»[6, с. 309]. 

Психологічне здоров’я І.І. Галецька[2]визначає як втілення результатів соціалізації 
особи і чинник ефективності цього процесу та індивідуального розвитку водночас. На 
думку вченої успішність адаптації залежить не стільки від особливостей та об’єктивних 
властивостей ситуації, скільки від особливостей та наявності індивідуальних ресурсів, 
адекватності й ефективності стратегій їхнього застосування: Психологічне здоров’я є 
втіленням соціального, емоційного та духовного благополуччя (як ресурсу та стану), 



 [FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING 
SCIENTIFIC SCHOOLS,  2016 – 2 (14)] ISSN  2313-7525 

 

66 

оскільки це провідна потенційна передумова забезпечення життєвих потреб щодо 
активного способу життя, досягнення власних цілей, адекватної та оптимальної взаємодії з 
людьми, соціальним та іншим оточенням. Формування індивідуальних цінностей та цілей 
знаходиться, з одного боку, під впливом мінливих життєвих реалій, з іншого, визначаючи 
бажані уявлення щодо майбутнього, рушієм і визначальним орієнтиром змін. Індивідуальні 
цінності як мотиваційні цілі визначають орієнтири і фокуси життєвої перспективи особи, 
водночас імпліцитно формують предиспозицію до векторів суспільного розвитку. 

Таким чином, розглядаючи психологічне здоров'я в ортобіотичній парадигмі, можна 
висунути гіпотезу, що у даній концепції воно виступає характеристикою цілісності та 
гармонійності особистості. Тобто ортобіотичний погляд на психологічне здоров'я 
фокусується на розвитку інформаційного, енергетичного і емоційного потенціалу людини.  

Актуальною проблемою є відсутність у сучасній психологічній науці теорій про 
фактори та механізми реабілітації особистості у зв'язку зі стратегіями гармонізації 
особистості. Необхідно визначити взаємозв'язки ортобіозу та реабілітації. Адже ці поняття 
досліджувались порізно й на сьогоднішній день немає теорії, яка пов’язує ці концепти.  

Отже, актуальність досліджень психології ортобіозу людини як у теоретичному, так і 
прикладному аспекті очевидна, адже психологічні проблеми сучасної людини за своєю 
суттю потребують осмислення саме в ортобіотичній парадигмі. 

Все це дозволяє говорити про необхідність прийняття деяких базових допущень 
при розгляді ортобіозу людини: 

- визнання інтегральності ортобіозу, як одночасно фізіологічного, психологічного та 
соціального феномену; 

- прийняття факту вихідної дисгармонійності особистості та розгляду ортобіозу, як 
стратегії подолання цієї дисгармонійності; 

- концептуалізації психологічного здоров'я у ортобіотичній парадигмі, як 
характеристики цілісності та гармонійності особистості;  

- прийняття багатомірності, багатоформності, багатовекторності ортобіозу людини. 
Відповідно перспективами подальших розвідок виступають наступні напрями. 

Ґрунтуючись на положеннях системного аналізу, розробити основні концептуальні поняття 
психології ортобіозу людини, запропонувати теоретичні та методичні підходи до вивчення 
особистості в ортобіотичній парадигмі, зокрема психологічного здоров'я та реабілітації 
учасників антитерористичної операції. Створити реабілітаційні програми та центри, 
спрямовані на відновлення функціонального стану організму, нормалізацію емоційної, 
морально-етичної та мотиваційної сфер, досягнення оптимального рівня особистісної 
адаптації і професійно важливих якостей військовослужбовців. 

Висновки. Сьогодні, коли в нашій державі дуже гостро стоять питання психологічної 
допомоги та реабілітації учасників бойових дій, нами, ґрунтуючись на методологічних 
засадах позитивної психології, було розкрито можливості психології ортобіозу людини в 
реабілітації учасників АТО. Охарактеризовано інтегральністьортобіозу, як одночасно 
фізіологічний, психологічний та соціальний феномен, постульовано факт вихідної 
дисгармонійності особистості та розглянуто ортобіоз, як стратегіюподолання цієї 
дисгармонійності.Концептуалізовано психологічне здоров'я у ортобіотичній парадигмі у 
якості характеристики цілісності та гармонійності особистості, визначено багатомірність, 
багатоформність, багатовекторністьортобіозу людини.  
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Родина Н.В. Перспективы позитивной психологии и психологии ортобиоза человека в 
реабилитации участников Антитеррористической операции 

В статье, основываясь на методологических принципах позитивной психологии, 
раскрыты возможности психологии ортобиоза человека в реабилитации участников 
антитеррористической операции. Показана актуальность для Украины вопросов 
психологической помощи и реабилитации комбатантов. Раскрыты широкие возможности 
учения И.И Мечникова об ортобиозе для создания методологических подходов к 
психологической помощи и реабилитации военнослужащих. Отмечено, что данные 
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подходы должны разрабатываться в парадигме представлений позитивной психологии. 
Определены перспективы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: психологическая реабилитация, участники антитеррористической 
операции, ортобиоз, позитивная психология, психологическое здоровье. 
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