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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)

Дезадаптованість у ветеранів АТО та її соціально-психологічна корекція

Тема (англ.)
The disadaptation of ATO veterans and its socio-psychological correction

Реферат (укр.)
У дисертації вперше комплексно досліджено проблеми дезадаптованості у ветеранів антитерористичної операції (АТО) та
її соціально-психологічної корекції. Науково обгрунтовано теоретичну парадигму та модель дезадаптованості ветеранів
антитерористичної операції, що проявляється на поведінковому, емоційному, комунікативному та мотиваційновольовому рівнях; розкрито зовнішні та внутрішні чинники дезадаптованості ветеранів АТО. Запропоновано та
теоретично обгрунтовано модель соціально-психологічної корекції дезадаптованості ветеранів антитеростичної операції.
Уточнено уявлення про сутність дезадаптованості ветеранів АТО; доповнено психологічні характеристики ветеранів АТО
в залежності від рівня вираженості адаптивних та дезадаптивних ознак; конкретизовано відомості про динаміку
переживань ветеранів АТО під впливом психокорекційної роботи. Подальшого розвитку набули: теоретичні положення
про соціально-психологічну дезадаптованість особистості в кризових умовах. За результатами науково-психологічного
аналізу положень психофізіологічного, діяльнісного, когнітивного, психоаналітичного, гуманістичного та інших наукових
підходів було спроектовано структурно-функціональну модель дезадаптованості ветеранів антитерористичної операції.
Основоположним конструктом у авторській моделі була особистість учасників АТО, а особистісна властивість –
дезадаптованість утворюється в процесі та результаті соціально-психологічної дезадаптації особистості, під час взаємодії
внутрішніх та зовнішніх чинників.

Реферат (англ.)
In the dissertation for the first time the problems of disadaptation of veterans of anti-terrorist operation (ATO) and its social and
psychological correction are comprehensively investigated. The theoretical paradigm and model of disadaptation of veterans of
anti-terrorist operation, which is seen on the behavioral, emotional, communicative and motivational-volitional levels, are
scientifically substantiated; external and internal factors of disadaptation of anti-terrorist operation veterans are revealed. The
model of social and psychological correction of disadaptation of veterans of antiterrorist operation is offered and theoretically
substantiated. The idea of the essence of disadaptation of anti-terrorist operation veterans is specified; the psychological
characteristics of anti-terrorist operation veterans were supplemented depending on the level of severity of adaptive and
maladaptive symptoms; the information on the dynamics of the experiences of anti-terrorist operation veterans under the
influence of psycho-correctional work is provided. Further development of theoretical provisions on socio-psychological
disadaptation of the individual during a crisis took place. According to the results of scientific and psychological analysis of the
provisions of psychophysiological, activity, cognitive, psychoanalytic, humanistic and other scientific approaches, a structural
and functional model of disadaptation of veterans of the ATO was designed. The basic construct in the author's model was the
personality of the participants of the anti-terrorist operation, and a personal quality – disadaptation, which is formed in the
process and as a result of socio-psychological disadaptation of the individual, during the interaction of internal and external
factors.

Голова спеціалізованої вченої ради: Паламарчук Ольга Миколаївна (д. психол. н., професор, 19.00.01)
Головуючий на засіданні: Паламарчук Ольга Миколаївна (д.психол.н., професор, 19.00.01)

Підпис

М.П.

Відповідальний за подання документів: Поліщук Анна Сергіївна (Тел.: 380985303297)

Підпис

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

