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Актуальність обраної теми Найпотужнішим психосоціальним стресором є 

війна. Такий стресор істотно впливає на стан психічного і фізичного здоров'я бійців 

Національної гвардії та військово-службовців Збройних сил України. Військові дії 

чинять значний вплив на особистість та є основною причиною бойових психічних 

травм, розвитку гострих стресових і посттравматичних стресових розладів. 

Безперервність бойових дій, що тривають на сході України, стає причиною 

перебування військовослужбовців у поліфакторному стресорному стані, крайніми 

формами якого є психічні зміни та розлади. При цьому чим більше бійців відчувають 

інтенсивні форми бойового стресу, тим значніші психологічні втрати виникають у 

підрозділах збройних сіл України. 

Постстресові психічні розлади, що викликані військовим збройним 

конфліктом, стають одними з важливих внутрішніх бар’єрів, що виникає на шляху 

ефективного виконання професійних обов’язків нашими комбатантами,  

а у майбутньому ці фактори впливають на адаптацію в умовах мирного життя, 

внаслідок нашарування на нього нових стресових чинників, які пов’язані  

з соціальною дезадаптацією військових.  

Проблема поранень у Збройних Силах України залишається актуальною у 

зв'язку із специфікою професійної діяльності, різницею механізму отримання 

травми порівняно з цивільним контингентом та часом госпіталізації до 

стаціонару. Бойова травма також супроводжується значним емоційним 



навантаженням, кількість скарг у військовослужбовців мінімальна, а це, у свою 

чергу, не дозволяє об'єктивно визначити тяжкість їх стану, що впливає на 

подальший перебіг травми та її наслідки. 

Таким чином, дисертаційна робота Платинюк Оксани Богданівни 

«Діагностика корекція та профілактика непсихотичних психічних розладів в 

учасників бойових дій, які одержали поранення», присвячена актуальній темі 

сучасної медицини. 

Метою дисертаційної роботи є вивчити особливості формування 

непсихотичних психічних розладів в учасників бойових дій, які одержали 

поранення та розробити модель їх комплексної терапії та реабілітації хворих. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Виконання роботи здійснювалось відповідно до плану наукових 

досліджень кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної 

роботи Харківського національного медичного університету МОЗ України за 

темами: «Розробити систему психосоціальної реабілітації психічно хворих з 

використанням психоосвітніх програм на первинному рівні надання медичної 

допомоги» (№ держреєстрації 0118U000948), «Розробити систему профілактики 

непсихотичних психічних розладів та реабілітації осіб, які постраждали від 

бойових дій» (№ державної реєстрації 0119U002902) 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Дисертаційна робота Платинюк О.Б. виконана на належному науково-

методичному рівні із застосуванням принципів доказової медицини. Застосовано 

комплексний підхід до вивчення клініко-психопатологічних та 

патопсихологічних особливостей особливості формування непсихотичних 

психічних розладів в учасників бойових дій, які одержали поранення. 

Використані методи статистико-математичної обробки даних дослідження є 



адекватними та сучасними, що забезпечує необхідну достовірність та 

інформативність одержаних результатів. 

Дисертаційна робота повністю відповідає вимогам до оформлення 

кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії, 

викладена на 158 сторінках машинопису, та має усі необхідні структурні 

елементи: вступ, аналітичний огляд літератури, характеристику дизайну, 

контингенту та обґрунтування застосованих методів й методичного 

інструментарію дослідження, викладення результатів власних клінічних й 

психодіагностичних досліджень, що містяться в 4 розділах, аналізу і 

узагальнення результатів роботи. висновків, практичних рекомендацій та списку 

використаних літературних джерел наукової медичної інформації. 

Ступінь досягнення мети та повнота викладення основних положень 

дисертації в наукових публікаціях. Вивчення та поглиблений аналіз 

рецензованої роботи дозволяє дійти до висновку, що поставлена мета в ході 

виконання роботи була повністю розв’язана дисертанткою. Результати роботи 

повністю оприлюднені у 9 наукових працях, у тому числі 5 статей, з них 4 – у 

фахових наукових виданнях України, що індексуються у наукометричних базах 

даних; 1 стаття у фаховому віданні країни Євросоюзу; 4 тези доповідей у 

матеріалах конференцій міжнародного та державного рівнів.  

Загальна характеристика роботи. В анотації, яка викладена українською 

та англійською мовами, висвітлені мета та завдання дослідження, стисло подані 

основні результати, представлені новизна та практична значущість. 

Після анотації наведено список публікацій здобувачки за темою 

дисертаційного дослідження, в яких відображено основні наукові результати 

роботи, що засвідчують апробацію матеріалів наукової роботи.  

Вступ дисертаційної роботи містить обґрунтування актуальності, а також 

чітке формулювання мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження.  



Перший розділ традиційно висвітлює результати аналізу літературних 

джерел, опрацьованих дисертанткою при підготовці бази емпіричного 

дослідження і складається з трьох підрозділів. Аналізуючи літературні джерела 

авторка приділяє увагу сучасному стану вивчення проблеми наслідків бойового 

стресу, лікування та реабілітації комбатантів. 

Список вивченої наукової літератури складає 230 джерел, з яких практично 

половина опубліковані за останні п’ять років, зроблений О.Б. Платинюк 

ґрунтовний аналіз проблеми переконливо свідчить про абсолютну необхідність 

розробки комплексної програми терапії непсихотичних психічних розладів в 

учасників бойових дій, які одержали поранення та розробити модель їх  

реабілітації. 

 В другому розділі дисертації міститься характеристика обстежених та 

методів дослідження. Для реалізації мети та завдань дослідження авторкою було 

обстежено 145 комбатантів, чоловічої статі у середньому віці 32,5±11,4 років, які 

одержали поранення поза мозкової локалізації, мають непсихотичні психічні 

розлади та знаходилися на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі 

Північного регіону МО України.  

Залежно від локалізації та важкості поранення обстежені були розділені на 

підгрупи: I – з непроникаючими вогнепальними пораненнями – 32,2±1,3%; II – з 

проникаючими вогнепальними пораненнями – 34,6±1,3%; III – з ампутацією 

кінцівок – 33,2±1,3%. 

Усі пацієнти отримували регламентовану психофармакотерапію згідно 

клінічних протоколів в межах забезпечення лікувального закладу. Основну групу 

(пацієнти якої приймали участь у терапевтичній програмі, розробленої за 

результатами власних досліджень) склали 103 чоловіків, контрольну групу – 42 

чоловіка, які отримували стандартну регламентовану терапію в шпиталі. 



 З урахуванням завдань та мети дослідження в роботі використовувались 

анамнестичний, клініко-психопатологічний, психодіагностичний та 

статистичний методи. 

Надана у розділі інформація свідчить про те, що вибірка дослідження була 

достатньою, а методи дослідження відповідними щодо реалізації мети й завдань 

дослідження. 

В розділі 3 дисертації авторка описує клініко-психопатологічні особливості 

непсихотичних психічних розладів серед учасників бойових дій, які одержали 

поранення. 

Дисертанткою встановлено, що у обстежених комбатантів відзначалися 

наступні непсихотичні розлади: гостра реакція на стрес: у 25,4±1,2% обстежених 

І групи, 30,2±1,3% ІІ групи та 19,8±1,1% обстежених ІІІ групи; ПТСР: у 

26,2±1,2% І групи, 32,1±1,3% ІІ групи та 30,1±1,3% ІІІ групи; пролонгована 

депресивна реакція: у 22,3±1,2%, 15,5±1,1% та 11,8±1,1% відповідно; змішана 

тривожно-депресивна реакція: у 26,1±1,2% обстежених І групи, 13,5±1,1% ІІ 

групи та 9,2±1,1% ІІІ групи; депресивний епізод: у 8,7±1,1% обстежених ІІ та 

29,1±1,2% ІІІ групи. 

Встановлено, що клінічна структура непсихотичних психічних розладів у 

обстежених комбатантів, які отримали поранення була представлена депресивним 

(19,2±1,1% обстежених І групи, 29,8±1,2% ІІ групи, 34,2±1,3% ІІІ групи), 

тривожним (31,8±1,3% обстежених І, 33,1±1,3% ІІ та 28,5±1,2% ІІІ групи), 

дисфорічним (9,5±1,1%, 15,2±1,1% та 22,1±1,2% відповідно), астенічним 

(17,4±1,1% обстежених І групи, 11,0±1,1% ІІ групи та 7,6±1,1% обстежених ІІІ 

групи) та психосоматичним (22,1±1,2% обстежених І, 10,9±1,1% ІІ та 7,6±1,1% ІІІ 

груп) варіантами психопатологічної симптоматики. 

Необхідно відзначити, що весь матеріал викладено у таблицях, 

ілюстровано малюнками та добре описано у тексті. 



У 4 розділі авторкою представлено розроблену  модель формування 

непсихотичних психічних розладів серед учасників бойових дій, які одержали 

поранення. 

Встановлено, що тригерами розвитку непсихотичних психічних розладів є 

факт поранення, невизначеність прогнозу лікування, тривале перебування в 

бойовій обстановці, недостатній рівень спеціальної підготовки перед бойовими 

діями, страх бути взятим в полон, загибель і важки поранення побратимів на 

власних очах, необхідність участі в евакуації тіл загиблих, загроза загибелі під 

«залповим вогнем» або пострілу снайпера, тривале перебування у польових 

умовами (бліндажі, намети).  

Прогностично значущими у формуванні непсихотичних психічних 

розладів є високий рівень впливу травматичної події; надмірні ознаки симптомів 

вторгнення, уникнення, фізіологічної збудливості; високі рівні соматизації, 

депресії, тривоги, ворожості, обсесивності-компульсивності за шкалою SCL-90-

R; важкий депресивний та тривожний епізоди за клінічними шкалами тривоги і 

депресії Гамільтона; клінічні прояви тривоги та депресії за госпітальною 

шкалою. 

Базисом для формування непсихотичних психичніх розладів є стан клінічно 

виражених проявів ПТСР (за CAPS) та середньо-високий рівень вираженості 

тяжкості бойового досвіду. 

В п’ятому розділі мова йде про розроблену дисертанткою персоніфіковану 

програму систему терапії непсихотичних психічних розладів та реабілітації 

учасників бойових дій, які одержали поранення з диференційованим 

використанням методів психофармакотерапії та психотерапії. 

Психотерапевтична програма була спрямована на виробку емоційної 

стійкості до соціально-психологічної фрустрації; емоційну переоцінку 

травматичного досвіду; корекцію патологічних поведінкових патернів, 

пов'язаних з бойовим стресом; відновлення відчуття цінності власної 



особистості; виробку навичок управління психофізіологічним станом і 

емоційними реакціями. 

Дисертанткою розроблено персоніфіковану систему реабілітації учасників 

бойових дій, які одержали поранення та мають непсихотичні психічні розлади, 

яка включає у себе: моніторинг психічного стану ветеранів; створення 

реадаптаціонної атмосфери та Програму самоуправління посттравматичним 

стресовим розладом (ПТСР) для військового Pucelik Consulting Group та 

психоосвіту. 

Реабілітаційні заходи для хворих І групи були спрямовані на афективну 

переоцінку травматичного досвіду та формування позитивної установки на 

майбутнє; для хворих ІІ групи – корекцію переживань пов’язаних зі зміною 

життєвого стереотипу та формування позитивної установки на майбутнє; для 

хворих ІІІ групи – створення нової когнітивної моделі життєдіяльності та 

адаптацію до нових умов життя, формування додаткових джерел психосоціальної 

підтримки. 

Шостий розділ присвячено оцінці ефективності розробленої авторкою 

комплексної системі терапії та реабілітації учасників бойових дій, які одержали 

поранення та мають непсихотичні психічні розлади. 

Критеріями ефективності використання розробленої програми 

психотерапевтичної підтримки визначено: динаміку психічного стану, 

особистісних якостей, соціально-психологічної адаптації та якості життя 

обстежених хворих. 

На тлі використання розробленої програми відмічено позитивну динаміку 

психічного стану у хворих основної групи (86,9±1,8% обстежених І групи, 

87,0±1,8% ІІ групи та 85,6±1,8% обстежених ІІІ групи), у порівнянні із 

незначними позитивними змінами психічного статусу хворих групи контролю 

(37,8±1,3%, 33,1±1,3%, 29,2±1,2% обстежених відповідно).  Достовірне зниження 

показників тривоги та депресії за HАM-A (85,6±1,8% хворих основної та 



32,1±1,3% контрольної групи) і HAM-D та показників тривоги (81,2±1,8% хворих 

основної та 33,6±1,3% контрольної груп) та депресії (72,3±1,7% та 28,9±1,2% 

хворих відповідно) за HADS.  

Встановлено позитивну динаміку зниження інтенсивності клінічних 

проявів ПТСР за CAPS у 63,8±1,6% обстежених основної та 22,3±1,2% 

контрольної груп. За шкалою оцінки впливу травматичної події в основній групі 

обстежених відзначено достовірне зниження кількості пацієнтів з симптомами 

«вторгнення» (15,2±1,1%) та «уникнення» (13,2±1,1%), в контрольній групі, після 

проведення традиційного лікування, симптоми «вторгнення» зберігалися у 

36,2±1,3% обстежених, а симптоми «уникнення» у 38,1±1,3%. На тлі терапії 

спостерігалися зниження рівня соціально-психологічної дезадаптації та її 

основних факторів у 82,3±1,8% комбатантів основної та 46,2±1,4% контрольної 

груп.  

 Наукова новизна й практична значущість одержаних результатів.  

Уперше на основі системного підходу вивчено особливості клініко-

психопатологічної симптоматики непсихотичних психічних розладів у 

обстежених комбатантів в залежності від важкості отриманого поранення.  

Виділено депресивний, тривожний, дисфоричний, астенічний та 

психосоматичний варіанти психопатологічної симптоматики в клінічній картині 

непсихотичних психічних розладів у комбатантів, які отримали поранення. 

Проаналізовано чинники ризику розвитку непсихотичних психічних 

розладів у учасників бойових дій, рівень тяжкості бойового досвіду, складові 

бойового стресу та рівень соціально-психологічної адаптації комбатантів, які 

отримали поранення. 

Розроблено модель формування непсихотичних психічних розладів у 

учасників бойових дій, які одержали поранення. Доведено, що тригерами 

розвитку непсихотичних психічних розладів є факт поранення, невизначеність 

прогнозу лікування, бойовий стрес, недостатній рівень спеціальної підготовки 



перед бойовими діями, загибель і важкі поранення побратимів на власних очах, 

необхідність участі в евакуації тіл загиблих, загроза загибелі. Прогностично 

значущими факторами є високий рівень впливу травматичної події; надмірні 

ознаки симптомів ПТСР; важкий депресивний та тривожний епізоди за 

психодіагностичними шкалами. Базисом для формування непсихотичних 

психічних розладів є стан клінічно виражених проявів ПТСР та середньо-високий 

рівень вираженості тяжкості бойового досвіду. 

Розроблена та апробована патогенетично обґрунтована персоніфікована 

програму психотерапевтичної корекції непсихотичних психічних розладів у 

обстежених хворих з диференційованим використанням методів 

психофармакотерапії та психотерапії. 

Практична значущість результатів дисертаційного дослідження полягає у 

поліпшенні якості надання медичної допомоги та реабілітації учасників бойових 

дій, які одержали поранення та мають непсихотичні психічні розлади. 

Практичну значущість має розроблена дисертанткою персоніфікована 

система реабілітації учасників бойових дій, які одержали поранення та мають 

непсихотичні психічні розлади, яка включає: моніторинг психічного стану 

ветеранів; створення реадаптаціонної атмосфери, посилену психологічну увагу, 

формування позитивної установки на майбутнє, створення нової когнітивної 

моделі життєдіяльності.  

Отримані результати дисертаційного дослідження призначені для 

застосування у роботі військових медиків, психіатрів, медичних психологів, 

психотерапевтів, інших фахівців, діяльність яких пов’язана з наданням 

лікувально-реабілітаційної допомоги комбатантам, які одержали поранення, а 

також у навчальній підготовці кваліфікованих кадрів на етапі перед- та 

післядипломної освіти. 

Результати дослідження впроваджено в практику роботи Військово-

медичного клінічного центру північного регіону МО України, КНП ЛОР «Центр 



психічного здоров’я» (м. Лисичанськ),  ДУ «Луганський обласний наркологічний 

диспансер» (м. Лисичанськ), КП «Обласний заклад з надання психіатричної 

допомоги Полтавської обласної ради», КНП ТОР «Тернопільська обласна 

комунальна клінічна психоневрологічна лікарня», Центрі психологічно 

консультування Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського, КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально-

небезпечних захворювань», Національний військово-медичний клінічний центр 

«Головний військовий клінічний госпіталь» МО України, Навчально-науковий 

медичний комплекс «Університетська клініка». 

Отримані наукові результати використовуються в навчальному процесі на 

кафедрі психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи 

Харківського національного медичного університету МОЗ України. 

Узагальнення результатів написано лаконічно, є логічним завершенням 

усієї роботи, в якому авторка підбиває підсумок проведеного дослідження, 

характеризує основні підсумки роботи. 

Висновки (у кількості 7) та практичні рекомендації логічно випливають із 

результатів дисертаційної роботи, цілком відповідають поставленим задачам і 

відбивають погляд дисертантки на досліджувану ним наукову проблематику. 

Загальна характеристика роботи, безперечно, є позитивною. 

Даючи позитивну оцінку дисертації в цілому, вважаємо за доцільне в 

дискусійному порядку обговорити наступні питання. 

1. Чи розрізнялася тривалість етапів розробленої Вами реабілітаційної 

програми в залежності від провідної клінко-психопатологічної симптоматики? 

2. Яким був алгоритм розробленої Вами персоніфікованої системи 

психотерапії непсихотичних психічних розладів? 

На закінчення необхідно підкреслити актуальність й практичну значущість 

обраної теми наукової роботи, адекватність методологічного підґрунтя 

дослідження, обґрунтування наукових положень і висновків, що відрізняються 



Bipori.D;Hicno i HOBH3HOIO AH . . 
· a.n13 1 y3aram,HeHIDI pe3ym,TariB ,[(HceprauIBHoY po6orn 

III.D;Kpecnroe BenHKJti:i rro · 
..... CBI,n; CII0CTepe)KeHh me y KJIIBilffiOM)' ceHci, Tai( i y Me,n;HK0-

IICHXOnori1111ouv KOH · . 
••&J TeKCTI .D;0CJII,n;)KyBaHIDI rrpo6neMH HeIICHX0THlffiHX IICHXilffiHX 

poma,n;iB y KOM6aT3.HTiB, .KKi 0l])HMaJIH nopaHeHIDI. 

3araJILHHH BHCHOBOK. 

Aff cepTan,iima po6oTa IlnaTHHJOK OKcaJIH Eor,n:aHiBHH «.r{iaraocrnKa KOpeK1(UI 

Ta rrpoq>inaICTHKa HeIICHX0THlffiHX ncHXitIHHX po3Jia,n;iB B yqacHHKIB 6oHOBHX ,n:iH, .sn<l 

o,n;ep)l(aJm rropaHeHIDI», m;o rrpe,n:cTaBJieHa Ha 3,n:06yrr.s1 Ha)'K0Boro czyneH.sI .n:mcropa 

<l>inocoq>ii 3a crreniam,HiCTIO 222 «Me,n:Hn:HHa», e 3aBepmeHoIO Ha)'KoBoIO rrpane10, B 

.sndif 0TJ)HMaHi cyqacHi Ha)'K0B0 o6I'p)'HTOBalli pe3yJ11>Tarn cnp.sIMOBalli BHpiDI)'BaTH 

BIDKJIBBi HaYKOBi 3a,n;alli Me,n:HUHHH B o6JiaCTi IlCHXiaT})ii. Ilo C)'K)'IIHOCTi H0BHX 

0TJ)HMaHHX pe3yJThTaTiB, a.KTyaJibHOCTi, TeOpeTWIHoi i rrpa.K1WIH01 3HaqymocTi 

,IUlcep~iHHa po6oTa IlrrarnHIOK O.E. Bi.n:rroBi,n:ae BHMoraM nrr. 10, 11 «IlopH.L(K)' 

rrpoBe,u;eHH.sI eKcnepHMeHzy 3 np11cy.ll:)KeHH.sI czyneH.sI ,n:oKTopa cpiJiococpii», 

3aTBep,ll,)KeHoro IloCTa110Bo10 Ka6iHezy MiHiCT})iB YKpaiim, 3aTBep.ll:)KeHoro N~ 167 

Bi,u; 6 6epe3H.sI 2019 POKY mo.n:o ,n:Hcepnu::(ili Ha 3,n:06yrr.s1 czyneH.sI ,n:oKTopa cpiJiococpii 

3 raJIY3i 3HaHb «OxopoHa 3,n:opoB'.ID> 3a cneQiaJibHiCTIO 222 «Me.n:HnH:Ha», a ri aBT0pKa 

3acw0Bye np11cy.ll:)KeHID1 Ha)'K0Boro czyneH.sI ,n:oKTopa cpiJiococpii. 

Oct,it:diiuuii onoueeT: 

npocj>ecop Kacj>e,n:pH Me,[(HlffiOI IICHXOJIOrii, 

IICHXOCOMaTJfllHOI Me,ZJ;HQHHH Ta 

IICHXOTepanii HanioHaJThHOfO Me,[(1fllH0ro 

YHiBepcHTezy iMeHi 0.0. EoroMOJibQ.sI 

,n:.Me,n:.H., npocj>ecop XaycroBa 0.0. 
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