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ЗАСТОСУВАННЯ АРТ/ТЕРАПІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ
ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ДІТЕЙ/МЕШКАНЦІВ
РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ДІТЕЙ,
ПЕРЕМІЩЕНИХ ІЗ ЗОНИ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА
ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ
Мета. Визначити психоемоційний стан дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій і дітей, пе&
реміщених із зони збройного конфлікту на південному сході України та оцінити ефективність застосування арт&
терапії для корекції його порушень.
Матеріали і методи. Психоемоційний стан визначали у 113 дітей, з них 57 – мешканці радіоактивно забрудне&
них територій з вмістом 137Сs в тілі від 269 до 7024 Бк (І група), 56 – вимушені переселенці із зони збройного
конфлікту на Південному Сході України (ІІ група). Вік дітей коливався від 10 до 17 років. Діти перебували на
лікуванні у дитячих відділеннях клініки ННЦРМ з приводу функціональних розладів та хронічної соматичної па&
тології. Психоемоційний стан дітей визначали за допомогою тесту «неіснуюча тварина», аналізували за трьома
симптомокомплексами – тривожність, агресивність і нервово&психічне виснаження та оцінювали шляхом нара&
хування балів. Корекцію психоемоційного стану проводили методом арт&терапії у вигляді серійного малюван&
ня. Психологічне тестування проводили двічі при надходженні до стаціонару і після закінчення арт&терапії.
Результати. Результати первинного обстеження психоемоційного стану дітей за тестом «неіснуюча тварина»
показали, що у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій стан тривожності реєструвався в усіх 57
дітей (100 %); стан агресивності – у 38 (66,7 %); виснаження – у 37 (64,9 %). У дітей, переміщених із зони
збройного конфлікту на південному сході України, стан тривожності також реєстрували в усіх 56 дітей (100 %),
стан агресивності визначено у 53 (94,6 %), а стан виснаження – у 44 (78,6 %). Встановлено, що у дітей, пе&
реміщених із зони бойових дій на південному сході України, кількісні показники станів тривожності та агресив&
ності були суттєво вищими, ніж у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій (р < 0,001), тоді як ані
за частотою, ані за ступенем виразності стану виснаження вони вірогідно не відрізнялися (р > 0,05). Кореля&
ційний аналіз з визначенням критерію Спірмена не виявив вірогідних асоціацій між вмістом 137Cs в тілі дітей –
мешканців радіоактивно забруднених територій та особливостями їх психоемоційного стану.
Висновки. Застосування методу арт&терапії у вигляді серійного малюнку у дітей – мешканців радіоактивно за&
бруднених територій і дітей, переміщених із зони бойових дій на південному сході України, призводило до
суттєвого позитивного ефекту, який характеризувався зниженням проявів симптомокомплексів тривожності,
агресивності. Стан виснаження гірше піддавався корекції, його показники мали лише тенденцію до покращен&
ня. Отже, метод арт&терапії у вигляді серійного малюнку характеризується ефективністю, простотою виконання,
низькою собівартістю, його можна широко застосовувати у дитячих колективах для корекції порушень психое&
моційного стану.
Ключові слова: діти, Чорнобильська катастрофа, збройний конфлікт, психоемоційний стан, арт&терапія.
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APPLICATION OF ART THERAPY FOR CORRECTION OF PERSON/
AL DISORDERS OF PSYCHOEMOTIONAL STATE OF CHILDREN –
INHABITANTS OF RADIATION POLLUTED TERRITORIES AND
CHILDREN DISPLACED FROM THE ARMED CONFLICT ON THE
SOUTHERN EAST OF UKRAINE
Objective: to identify the psycho&emotional state of children – residents of radioactively contaminated territories
and children displaced from the zone of armed conflict in the south&east of Ukraine, and evaluate the effectiveness
of art therapy application to correct its disturbances.
Materials and methods. The psycho&emotional state was determined in 113 children, of which 57 children from
radioactively contaminated territories with 137Cs content in the body from 269 Bq to 7024 Bq (group I) and 56 chil&
dren displaced from the zone of military conflict in the Southeast of Ukraine (group II). The age of children ranged
from 10 to 17 years. The children were hospitalized to the childrens’ clinics of the NRCRM because of functional dis&
orders and chronic somatic pathology. The psycho&emotional state of children was evaluated using the «non&exis&
tent animal» test. It was analyzed for three symptoms – anxiety, aggressiveness and neuropsychiatric exhaustion
and was evaluated by scoring points. Correction of the psychoemotional condition was carried out by the method of
art therapy in the form of a serial drawing. Psychological testing was performed twice: at admission to the hospital
and after the end of the art therapy.
Results. The results of the primary examination of the psycho&emotional state of children by the «non&existent ani&
mal» test showed that in children – residents of radioactively contaminated territories the state of anxiety was reg&
istered in all 57 children (100 %), the state of aggression – in 38 children (66.7%); exhaustion – in 37 children
(64.9 %). In children who have been displaced from the zone of armed conflict in the south&east of Ukraine, the
state of anxiety was also registered in all 56 children (100 %), the status of aggression was determined in 53 chil&
dren (94.6 %), and the state of exhaustion – in 44 children (78.6 %). It was established that in children displaced
from the combat zone in the Southeast of Ukraine, the quantitative indices of anxiety and aggression states were sig&
nificantly higher than in children living in radioactively contaminated territories (p < 0.001), whereas nor by frequen&
cy, nor by the degree of severity of exhaustion state they did not clearly differ (p > 0.05). Correlation analysis with
the definition of Spearman’s criterion did not reveal likely association between the content of 137Cs in the body of
children – residents of radioactively contaminated territories and the peculiarities of their psycho&emotional state.
Conclusions. The use of the art therapy method in the form of a serial drawing for children – residents of radioac&
tively contaminated territories and children moved from the combat zone in the south&east of Ukraine, led to a sig&
nificant positive effect, which was characterized by a decrease in the manifestations of symptoms of anxiety and
aggressiveness. The state of exhaustion was less well corrected and its indices only had a tendency to improve. Thus,
the method of art therapy in the form of a serial drawing is characterized by efficiency, simplicity of execution, low
cost, it can be widely used in children’s teams to correct disorders of the psycho&emotional state.
Key words: children, Chornobyl catastrophe, armed conflict, psycho&emotional state, art therapy.
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ВСТУП
Потрясіння, яких українське суспільство зазнало
внаслідок Чорнобильської катастрофи і переживає
зараз внаслідок збройного конфлікту на Південному
Сході України, та вкрай складна політикоFекоF
номічна ситуація призвели до величезного негативF
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INTRODUCTION
The shock that the Ukrainian society had experiF
enced as a result of the Chornobyl catastrophe and
is now experiencing due to the armed conflict in
the Southeast of Ukraine and the extremely diffiF
cult political and economic situation have caused
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ного впливу на психіку і стан здоров’я постраждаF
лих від них людей [1].
Головними особливостями екстремальних подій,
які сталися в Україні, є такі: від надзвичайних
подій потерпає безпрецедентно велика кількість
громадян; події мають непрогнозований, тривалий
характер; негативного інформаційноFпсихоF
логічного впливу зазнає практично все населення
країни [2, 3].
Психотравмуючі ситуації, що виникли після
Чорнобильської катастрофи [4, 5] і збройного
конфлікту на південному сході України, обумовиF
ли зниження стресостійкості та погіршення здоF
ров’я дітей усіх вікових груп [6–8]. Це проявляєтьF
ся у зниженні опірності організму до впливу неспF
риятливих умов довкілля, виникненні функціоF
нальних розладів з подальшою трансформацією в
хронічну соматичну і психосоматичну патологію,
у погіршенні пам’яті, уваги, працездатності. У діF
тей часто зустрічаються песимістична оцінка власF
ної життєвої перспективи, наявність великої кільF
кості страхів і розвиток особливого психологічноF
го стану, що ускладнює лікувальноFдіагностичний
процес.
Патогенез усіх цих несприятливих зрушень є
спільним як для дітей – мешканців радіоактивно
забруднених територій (РЗТ), так і дітей, пеF
реміщених із зони бойових дій на Південному Сході
України. Його можна уявити у вигляді єдиного
процесу, «пусковим механізмом» якого є стресовий
вплив на організм, а наслідки визначаються ступеF
нем виразності різних типів компенсаторних реF
акцій, тобто індивідуальними особливостями
адаптаційного синдрому [9, 10].
Для корекції психоемоційних порушень важлиF
вим є комплексний підхід, що включає етичні та
медикоFпсихологічні аспекти реабілітації.
Серед методів корекції порушень психоемоційF
ної сфери дієвою та доступною в умовах медичноF
го закладу є артFтерапія. Вона відповідає віковим
особливостям пацієнтів і не потребує значних маF
теріальних витрат [11–13].
Діти більше почувають і розуміють, ніж можуть
це висловити. Вербалізація їхніх почуттів і думок
не завжди можлива через внутрішній або зовнішF
ній конфлікт. Невластива дитині затримка емоцій,
накопичення переживань знижують впевненість у
своїх силах, нерідко призводять до відмови від діаF
гностичних та лікувальних процедур.
АртFтерапія за допомогою малюнка суттєво
впливає на відновлення психоемоційної рівноваги
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enormous negative impact on the psyche and
health of the affected people [1].
The main features of the extreme events that have
developed in Ukraine are as follows: an unpreceF
dented number of citizens suffer from extreme
events; events are unpredictable, long lasting; the
negative informationFpsychological impact is influF
encing practically the whole population of the
country [2, 3].
The psychoFtraumatic situations after the
Chornobyl catastrophe [4, 5] and the armed conF
flict in the southeast of Ukraine caused a decrease
in resistance to stress and deterioration of the
health of children of all age groups [6–8]. It is
manifested in reducing the organism’s resistance to
adverse environmental conditions, the emergence
of functional disorders and subsequent transformaF
tion into chronic somatic and psychosomatic
pathology, in the deterioration of memory, attenF
tion, and ability to work. Children often have a pesF
simistic assessment of their own life prospects, the
presence of a large number of fears and the develF
opment of a special psychological state, complicatF
ing the medical and diagnostic process.
The pathogenesis of all these adverse changes is
common, both for children – residents of radioacF
tively contaminated territories (RCT) and for chilF
dren displaced from the combat zone in the
Southeast of Ukraine. It can be imagined as a single
process, the «trigger mechanism» of which is a
stressful effect on the body, and the consequences
are determined by the degree of severity of various
types of compensatory reactions, that is, the individF
ual characteristics of the adaptive syndrome [9, 10].
An integrated approach involving ethical and medF
icalFpsychological aspects of rehabilitation, is imporF
tant for correction of psychoFemotional disorders.
The art therapy is efficacious and accessible in a meF
dical institution among methods of correction of malF
function in the psychoFemotional sphere. It corF
responds to ageFspecific characteristics of patients and
does not require significant material costs [11–13].
Children feel and understand more than they can
express. Verbalization of their feelings and thoughts
is not always possible due to an internal or external
conflict. Inappropriate to children restrain of emoF
tions, the accumulation of experiences reduces
confidence in their own strength, often leads to the
refusal from diagnostic and therapeutic procedures.
Art therapy with the help of a picture significantly
affects the restoration of psychoFemotional equilibF
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і тим самим збільшує ефективність лікувальних заF
ходів [11–13]. Позитивний ефект досягається завF
дяки можливості самовираження дитини у творчих
видах діяльності, що сприяють розслабленню,
зняттю напруженості та зниженню агресивності,
виникненню позитивних емоцій, розвитку почуття
внутрішнього контролю.
АртFтерапія не нав’язує людині «зовнішніх», «меF
ханічних» засобів лікування або вирішення її пробF
лем, а «запускає» внутрішні ресурси. Крім того,
проведення занять зі спонтанної художньої творF
чості сприяє забезпеченню дитини соціально прийF
нятним способом виходу агресії, інших негативних
станів, розвитку почуття внутрішнього контролю і
уяви, підвищенню самооцінки, що позитивно вплиF
ває на процес лікування [11–13].
Таким чином, застосування артFтерапії як одного
з компонентів лікувальноFреабілітаційних заходів
може сприяти відновленню життєво важливих
функцій організму, психічній гармонізації і покраF
щенню здоров’я в цілому.

rium and thus leads to an improvement in the effecF
tiveness of therapeutic measures [11–13]. The posiF
tive effect is achieved through the possibility of selfF
expression of the child in creative activities that proF
mote relaxation, removal of tension and the reduction
of aggressiveness, the emergence of positive emotions,
and the development of a sense of internal control.
Art therapy does not impose on the person «exterF
nal», «mechanical» means of treatment or solving
person’s problems, but «launches» internal resources.
In addition, making exercises on image creation conF
tributes to ensuring the child’s socially acceptable way
of exiting from aggression, other negative states,
developing a sense of internal control and imaginaF
tion, increasing selfFesteem, which positively affects
the treatment process [11–13].
Thus, the use of art therapy as one of the compoF
nents of treatment and rehabilitation can contribute
to the restoration of vital functions of the body, menF
tal harmonization and improvement of health in
general.

МЕТА
Визначити психоемоційний стан дітей – мешканF
ців радіоактивно забруднених територій і дітей, пеF
реміщених із зони збройного конфлікту на південF
ному сході України, та оцінити ефективність застоF
сування артFтерапії для корекції його порушень.

OBJECTIVE
To identify the psychoFemotional state of children –
residents of radiation contaminated territories and
children displaced from the zone of armed conflict
in the southeast of Ukraine, and evaluate the effecF
tiveness of art therapy to correct its disturbances.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Психоемоційний стан визначали у 113 дітей, з них
І групу склали 57 дітей – мешканців РЗТ; у ІІ групу
ввійшли 56 дітей – вимушених переселенців із зоF
ни збройного конфлікту на Південному Сході УкF
раїни. Діти І групи народилися та постійно прожиF
вали на радіоактивно забруднених територіях зі
щільністю забруднення ґрунтів у населених пункF
тах понад 185 кБк/м2. Вміст 137Сs в організмі дітей –
мешканців РЗТ коливався від 269 до 7024 Бк. Діти
ІІ групи були з родин вимушених переселенців із
зони збройного конфлікту (Луганська та ДонецьF
ка області). Вік дітей обох груп спостереження коF
ливався від 10 до 17 років. Вимірювання вмісту
137
Cs у тілі дітей здійснювали в лабораторії лічильF
ників випромінювання людини відділу дозиметрії
ННЦРМ за допомогою лічильника випромінюванF
ня людини «Скриннер 3М», виробництва ІнституF
ту екології людини.
Дослідження психоемоційного стану дітей проF
водили при госпіталізації дітей у дитячі відділення
клініки ННЦРМ з приводу функціональних розF

MATERIALS AND METHODS
The psychoemotional status was assayed in 113 chilF
dren, of which the Ist group (n = 57) comprised
inhabitants of RCT, IInd group (n = 56) included
forced migrants from the zone of armed conflict in
the Southeast of Ukraine. Children of group I were
born and habitually resided in radioactively contamF
inated territories with a density of soil contaminaF
tion >185 kBq/m2. The content of 137Cs in their
organism was 269–7024 Bq. The children of the II
group were from the families of forced migrants from
the zone of armed conflict (Luhansk and Donetsk
regions). The age of children of both groups of
observation varied from 10 to 17 years. The measureF
ment of 137Cs content in the body of children was
carried out in the Laboratory of the Whole Body
Counters of the NRCRM with the help of the
Human Scanner 3M Scanner, produced by the
Institute of Human Ecology.
Investigation of the psychoFemotional state of chilF
dren was carried out at the arrival of children for treatF
ment in the children’s department of the NRCRM
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ладів і хронічної патології різних органів та систем
(переважно хвороб системи травлення), які супроF
воджувалися вегетосудинною дисфункцією або асF
теноневротичним синдромом.
Для оцінки психоемоційної сфери дитини викоF
ристано тест «неіснуюча тварина», який відноситьF
ся до невербальних методик і відповідає віковим
особливостям пацієнтів. Малюнок не викликає реF
акції страху, дає широкі можливості для самовираF
ження і дозволяє отримати якісний матеріал для
інтерпретації. Його діагностична цінність визнаF
чається тим, що інструкція «Вигадай та намалюй
неіснуючу тварину та назви її» зазвичай не виклиF
кає недовіри, тенденції до симуляції або дисиміF
ляції. Ще однією перевагою цього методу є те, що
він одночасно виконує діагностичну і терапевтичF
ну функції.
Малюнок «неіснуюча тварина» аналізували відF
повідно до трьох симптомокомплексів – тривожF
ності, агресивності та нервовоFпсихічного виснаF
ження і оцінювали шляхом нарахування балів.
Підрахунок здійснювали за принципом наявF
ності ознаки – «1» чи її відсутності – «0». Деякі з
симптомів, такі як неакуратність малюнка, наF
явність у тварини «захисних пристосувань» оцінюF
вали за системою «2», тобто, «відсутністьFнаF
явністьFнадмірність» ознаки. Кількісний аналіз
доповнювали якісним. Залежно від виразності
проявів виділено три типи за рівнем інтенсивності
цих станів: низький – якщо сума менше 2 балів; сеF
редній – від 2 до 4 балів і високий – коли сума
балів 4 і вище. Кількісний аналіз доповнювали
якісним. Оцінку тесту проводили згідно із загальF
ноприйнятими у психології критеріями [14–16].
АртFтерапію проводили за допомогою методу сеF
рійного малювання. Програма артFтерапії складаF
лась з 10 індивідуальних занять тривалістю 40–45
хвилин, тричі на тиждень [16].
Заняття мали наступну структуру: на першому
етапі відбувалось налаштування, підготовка диF
тини до спонтанної художньої діяльності – зниF
ження контролю з боку свідомості, фантазуванF
ня, релаксація. Другий етап – це образотворча
діяльність для дослідження власних проблем і пеF
реживань дитини, процес спонтанної творчості,
пошук адекватних засобів самовираження. Цей
етап заняття передбачав непряму діагностику при
інтерпретації малюнків відповідно до критеріїв
відомих проективних методик. Завданням третьоF
го етапу була активізація вербальної і невербальF
ної комунікації дитини. На четвертому етапі
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clinic for functional disorders and chronic pathology
of various organs and systems (mainly diseases of the
digestive system) accompanied by vegetativeFvascular
dysfunction or asthenoFneurotic syndrome.
To evaluate the psychoFemotional sphere of the
child, the «nonFexistent animal» test, which relates to
nonFverbal methods and corresponds to the ageFspeF
cific characteristics of patients, was used. The picture
does not cause a reaction of fear, gives wide opportuF
nities for selfFexpression and is allowing to get qualiF
tative material for interpretation. Its diagnostic value
is determined by the fact that the instruction: «Invent
and draw a nonFexistent animal and give it the name»
– usually does not cause distrust, a tendency for simF
ulation or dissimulation. Another advantage of this
method is that it simultaneously performs diagnostic
and therapeutic functions.
The picture «nonFexistent animal» was analyzed
according to three symptom complexes – anxiety,
aggressiveness and neuropsychiatric exhaustion and
was evaluated by the calculation of scores.
The calculation was based on the principle of presF
ence of a sign «1» or its absence «0». Some of the sympF
toms, such as inaccuracy of the picture, the presence of
«protective devices» in the animal were evaluated by
the system «2», i.e. «absence» – «presence» – «redunF
dancy» of the sign. Quantitative analysis was suppleF
mented by the qualitative one. Depending on the
expressiveness of manifestations, three types of these
states were distinguished: low – for a sum < 2 points;
the average – from 2 to 4 points and high – for a sum
of > 4. Quantitative analysis was supplemented by the
qualitative one. The test was conducted in accordance
with generally accepted criteria in psychology [14–16].
Art therapy was carried out using the method of
serial drawings. The program of art therapy consistF
ed of 10 individual sessions lasting 40–45 minutes,
three times a week [16].
Classes had the following structure: at the first
stage, there was a setup, preparing a child for
spontaneous artistic activity: reducing control by
the consciousness, fantasizing, relaxation. The
second stage was a visual activity for studying own
problems and experiences of the child, the process
of spontaneous creativity, the search for adequate
means of expression. This stage of the study proF
vided for indirect diagnostics in the interpretation
of drawings in accordance with the criteria of
known projective techniques. The task of the third
stage was activization of verbal and nonFverbal
communication of the child. At the fourth stage a
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проводили рефлексивний аналіз робочого матеF
ріалу.
Для статистичної обробки отриманих даних виF
користовували програмне забезпечення Місrosoft®
Ехсel 2002, StatSoft, Inc. (2011). STATISTICA (data
analysis software system), version 10 www.statsoft.com.

reflexive analysis of the working material was conF
ducted.
For statistical processing of the data, Microsoft®
Excel 2002, StatSoft, Inc. Software was used.
(2011). STATISTICA (data analysis software sysF
tem), version 10, www.statsoft.com.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Результати первинного обстеження психоемоF
ційного стану дітей за тестом «неіснуюча тварина»
показали, що у дітей – мешканців РЗТ стан триF
вожності реєструвався в усіх 57 дітей (100 %); стан
агресивності – у 38 (66,7 %); виснаження – у 37
дітей (64,9%).
Для виявлення ймовірного зв’язку між вмістом
137
Cs в тілі дітей – мешканців РЗТ та особливостяF
ми їх психоемоційного стану проведено кореF
ляційний аналіз з розрахунком коефіцієнта СпірF
мана. На підставі проведених досліджень не встаF
новлено вірогідних асоціацій між рівнем інкорпоF
рованого 137Cs (в діапазоні від 269 до 7024 Бк) і наF
явністю симптомокомплексів тривожності, агреF
сивності та виснаження.
Первинне обстеження дітей, переміщених із зоF
ни збройного конфлікту на Південному Сході УкF
раїни, свідчить про те, що стан тривожності також
реєструвався в усіх 56 дітей (100 %), стан агресивF
ності визначено у 53 дітей (94,6 %), а стан виснаF
ження – у 44 дітей (78,6 %).
Порівняльний аналіз особливостей психоемоF
ційного стану дітей груп спостереження показав,
що стан агресивності частіше виявлявся у дітей,
переміщених із зони бойових дій, ніж у дітей –
мешканців РЗТ (94,6 і 66,7 %; р < 0,05), тоді як за
частотою стану тривожності і виснаження ці групи
статистично значуще не відрізнялися (рис. 1).
Проте, кількісна оцінка цих станів при первинF
ному психологічному тестуванні дозволила встаF

RESULTS AND DISCUSSION
The results of the primary examination of the psychoF
emotional state of children by the «nonFexistent aniF
mal» test showed that among the childrenFresidents of
RCT the state of anxiety was registered in all 57 chilF
dren (100%), the state of aggression – in 38 children
(66.7%) and exhaustion – in 37 children (64.9%).
A correlation analysis was performed to calculate
the Spearman coefficient in order to detect a probaF
ble relationship between 137Cs content in the body of
children living in RCT and the peculiarities of their
psychoFemotional state. Based on the conducted
studies, no reliable associations were found between
the level of incorporated 137Cs (range from 269 Bq to
7024 Bq) and the presence of anxiety, aggression and
exhaustion symptoms.
The initial investigation of children displaced from
the zone of armed conflict in the Southeast of
Ukraine indicated that the state of anxiety was also
recorded in all 56 children (100 %), the state of
aggression was determined in 53 children (94.6 %),
and the state of exhaustion – in 44 children (78.6 %).
A comparative analysis of the peculiarities of the psyF
choFemotional state showed that the state of aggression
was more often detected in children displaced from the
area of arming fighting than in children living in RCT
(94.6% and 66.7% respectively, p <0.05), while in freF
quency of both anxiety and severity states these groups
did not statistically significantly differ (Fig. 1).
However, the quantitative assessment of these condiF
tions in the primary psychological testing allowed to

Рисунок 1. Розподіл дітей груп спостереження за частотою психоемоційних станів
Figure 1. Distribution of children in the observation groups by the frequency of psycho=emotional states
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новити, що у дітей – мешканців РЗТ показник триF
вожності складав (3,07 ± 0,36) балів; агресивності –
(3,58 ± 0,39) балів, виснаження – (2,01 ± 0,53) балів.
У дітей, переміщених із зони бойових дій на південF
ному сході України, показник симптомокомплексу
тривожності дорівнював (5,37 ± 0,22) балів; агресивF
ності – (5,96 ± 0,44) балів; виснаження – (2,21 ± 0,36)
балів (табл. 1).
Як видно з табл. 1, кількісні показники станів
тривожності та агресивності у дітей, переміщених
із зони бойових дій на Південному Сході України,
виявилися суттєво вищими, ніж у дітей – мешканF
ців радіоактивно забруднених територій (р < 0,001),
тоді як ані за частотою, ані за ступенем виразності
стану виснаження вони вірогідно не відрізнялися
(p > 0,05).
Після корекції психоемоційного стану дітей метоF
дом артFтерапії у вигляді серійного малюнка провеF
дено повторне психологічне обстеження дітей груп
спостереження за тестом «неіснуюча тварина». РеF
зультати досліджень представлені у таблицях 2, 3.
Як видно з табл. 2, у дітейFмешканців РЗТ після проF
ведення артFтерапії за бальною оцінкою достовірно
знижувалися прояви симптомокомплексів тривожF
ності та агресивності (р < 0,001), симптомокомплекс
виснаження гірше піддавався корекції, його показниF
ки мали лише тенденцію до зниження (р < 0,05).

establish that among the children – residents of
RCT the anxiety index was (3.07 ± 0.36) points,
aggressiveness was equal to (3.58 ± 0.39) points,
depletion – (2,01 ± 0,53) points. In children who
were displaced from the combat zone in the southF
east of Ukraine, the anxiety symptom was equal to
(5.37 ± 0.22) points, aggressiveness – (5.96 ± 0.44)
points, exhaustion – (2.21 ± 0.36) points (Table 1).
As can be seen from Table 1, the quantitative inF
dices of states of anxiety and aggressiveness among
children displaced from the combat zone in the
Southeast of Ukraine were significantly higher
than that of children living in radioactively conF
taminated territories (p < 0.001), whereas by the
severity of anxiety and the exhaustion frequency
they did not differ significantly (> 0.05).
Upon correction of the psychoFemotional status
by the method of art therapy in the form of a serial
picture, a repeated psychological examination with
the «nonFexistent animal» test was conducted. The
results of the studies are presented in Tables 2, 3.
As can be seen from Table 2, in children inhabiF
tants of RCT, after performing the art therapy
symptoms of anxiety and aggressiveness decreased
significantly, (p < 0.001) the symptoms of exhausF
tion were less well corrected, and their indices only
tended to decrease (p <0.05).

Таблиця 1
Показники психоемоційного стану дітей груп спостереження за тестом «неіснуюча тварина» при первин=
ному тестуванні (Х±m)

Table 1
Indices of initial testing of the psycho=emotional state of children by the «non=existent animal» test (X ± m)
Показник / Index
Тривожність / Anxiety
Агресивність / Aggressiveness
Виснаження / Exhaustion

Середнє значення показника (бали) / Mean index (points)
І група / group
ІІ група / group
3,07 ± 0,36
3,58 ± 0,39
2,01 ± 0,53

5,37 ± 0,22
5,96 ± 0,44
2,21 ± 0,36

р
< 0,001
< 0,001
< 0,05

Таблиця 2
Показники психоемоційного стану дітей=мешканців радіоактивно забруднених територій за тестом
«неіснуюча тварина» до та після проведення арт=терапії (X ± m)

Table 2
Indices of the psycho=emotional status of children=residents of radioactively contaminated territories by the
«non=existent animal» test before and after the art therapy (X ± m)
Показник / Index
Тривожність / Anxiety
Агресивність / Aggressiveness
Виснаження / Exhaustion

Середнє значення показника (бали) / Mean index (points)
до проведення терапії / before the art therapy

після проведення терапії / after the art therapy

3,07 ± 0,36
3,58 ± 0,39
2,01 ± 0,53

0,93 ± 0,27
0,75 ± 0,28
0,87 ± 0,31

р
< 0,001
< 0,001
< 0,05
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Таблиця 3
Показники психоемоційного стану дітей, переміщених з зони бойових дій на Південному Сході України,
за тестом «неіснуюча тварина» до і після проведення арт=терапії (X ± m)

Table 3
Indices of the psycho=emotional state of children displaced from the combat zone in the Southeast of Ukraine,
according to the «non=existent animal» test before and after the art therapy (X ± m)
Показник / Index
Тривожність / Anxiety
Агресивність / Aggressiveness
Виснаження / Exhaustion

Середнє значення показника (бали) / Mean index (points)
до проведення терапії / before the art therapy

після проведення терапії / after the art therapy

5,37 ± 0,22
5,96 ± 0,44
2,21 ± 0,36

2,33 ± 0,23
1,93 ± 0,23
1,34 ± 0,31

У дітей, переміщених із зони бойових дій на
Південному Сході України, після застосування
артFтерапії для корекції психоемоційного стану
спостерігалося, за бальною оцінкою, достовірне
зниження проявів симптомокомплексів тривожF
ності та агресивності (р < 0,001), тоді як прояви
симптомокомплексу виснаження мали лише тенF
денцію до зниження, яка статистично значущого
рівня не досягала (р > 0,05).
Таким чином, у дітей, які мешкають за умов триF
валого надходження 137Cs до організму, у віддалеF
ний період Чорнобильської катастрофи виявляF
ються порушення психоемоційного стану, які хаF
рактеризуються високою частотою проявів симпF
томокомплексів тривожності, агресивності та висF
наження. Застосування кореляційного аналізу з
визначенням критерію Спірмана не виявили
вірогідних асоціацій між вмістом 137Cs в організмі
дітей та особливостями їхнього психоемоційного
стану.
Порівняльний аналіз показав, що у дітей, переміF
щених із зони бойових дій на Південному Сході УкF
раїни кількісні показники станів тривожності та агF
ресивності були суттєво вищими, ніж у дітейFмешF
канців радіоактивно забруднених територій (р <
0,001), тоді як ані за частотою, ані за ступенем виразF
ності стану виснаження вони вірогідно не відрізняF
лися (р > 0,05).
АртFтерапія у дітей обох досліджуваних підгруп
призводила до суттєвого позитивного ефекту, який
характеризувався зниженням проявів симптомоF
комплексів тривожності та агресивності. Стан висF
наження гірше піддавався корекції, його показниF
ки мали лише тенденцію до зниження. Отже метод
артFтерапії у вигляді серійного малюнка можна
широко застосовувати у дитячих колективах для
корекції психоемоційного стану.
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р
< 0,001
< 0,001
< 0,05

In children transferred from the combat zone in
the Southeast of Ukraine, after the application of art
therapy for correction of the psychoFemotional
state, according to scores assessment, a significant
decrease in the manifestations of symptoms of anxiF
ety and aggressiveness was revealed (p < 0.001),
whereas the manifestations of the symptom complex
of exhaustion only tended to a decrease which did
not reach the statistically significant level (p >0.05).
Thus, in children living under conditions of proF
longed entry of 137Cs into the body, in the remote
period of the Chornobyl disaster, there are disturF
bances in psychoFemotional status, characterized by
a high frequency of manifestations of anxiety,
aggressiveness and exhaustion symptoms. The use of
a correlation analysis with the definition of
Spearman's criterion did not reveal any likely associF
ation between the content of 137Cs in the body of
children and the peculiarities of their psychoFemoF
tional state.
A comparative analysis showed that in children
displaced from the combat zone in the Southeast of
Ukraine quantitative indices of anxiety and aggresF
sion states were significantly higher than that of chilF
dren living in radioactively contaminated territories
(p < 0.001), while nor by frequency, nor the severity
of the exhaustion state they did not differ signifiF
cantly (p > 0.05).
Art therapy in children of both studied groups led
to a significant positive effect, which was characterF
ized by a decrease in the manifestations of symptoms
of anxiety and aggressiveness. The state of exhausF
tion was less well corrected, and its indices had only
a tendency to decrease. Therefore, the method of art
therapy in the form of a serial drawing can be wideF
ly used in childrens' teams to correct the psychoF
emotional state.
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ВИСНОВКИ
1. Психоемоційний стан дітейFмешканців радіоакF
тивно забруднених територій характеризується виF
соким рівнем показників симптомокомплексів триF
вожності, агресивності та виснаження. Вірогідних
асоціацій між вмістом інкорпорованого 137Cs (в
діапазоні від 269 до 7024 Бк) і особливостями психоF
емоційного стану дітей не встановлено.
2. Порівняльний аналіз показав, що у дітей, переміщеF
них із зони бойових дій на Південному Сході України,
кількісні показники станів тривожності та агресивF
ності були суттєво вищими, ніж у дітейFмешканців
радіоактивно забруднених територій (р < 0,001), тоді
як ані за частотою, ані за ступенем виразності стану
виснаження вони вірогідно не відрізнялися (p > 0,05).
3. Застосування методу артFтерапії у вигляді серійноF
го малювання у дітей – мешканців радіоактивно забF
руднених територій і дітей, переміщених із зони
бойових дій на Південному Сході України, призвоF
дило до суттєвого позитивного ефекту, який характеF
ризувався зниженням проявів симптомокомплексів
тривожності, агресивності. Стан виснаження гірше
піддавався корекції, його показники мали лише тенF
денцію до зниження.
4. Метод артFтерапії у вигляді серійного малюнка хаF
рактеризується ефективністю, простотою виконанF
ня, низькою собівартістю, його можна широко засF
тосовувати у дитячих колективах для корекції психоF
емоційного стану.

CONCLUSIONS
1. Psychoemotional status of childrenFresidents of
radioactively contaminated areas was characterized
by a high frequency of anxiety, aggressiveness and
exhaustion symptoms. Probable associations
between the content of incorporated 137Cs (in the
range 269–7024 Bq) and the peculiarities of the psyF
choFemotional state of children were not established.
2. Comparative analysis showed that children moved
from the combat zone in the Southeast of Ukraine
had significantly higher indices of anxiety and
aggressiveness than the children living in radioacF
tively contaminated areas, though nor by frequency,
nor by the degree of expressiveness of the state of
exhaustion they probably did not differ (>0.05).
3. The use of the art therapy method in the form of
a serial drawing for children – residents of
radioactively contaminated territories and chilF
dren displaced from the combat zone in the
Southeast of Ukraine, led to a significant positive
effect, which was characterized by a decrease in
manifestations of symptoms of anxiety and aggresF
siveness. The state of exhaustion was less well corF
rected; its indices had only a tendency to decrease.
4. The method of art therapy in the form of a seriF
al drawing is characterized by efficiency, simpliciF
ty of execution, low cost, it can be widely used in
childrens’ teams to correct the psychoFemotional
state.
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