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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Херсонський державний університет – провідний науково-освітній центр Півдня України, який 
у 2017 році святкує свій 100-літній ювілей. Це не просто значний відтинок часу, а ціла епоха для на-
шого університету. Це шлях наполегливої праці багатьох поколінь досвідчених, творчих, таланови-
тих фахівців. Це шлях утвердження власних принципів, пошуків, звершень, зростання та примно-
ження здобутків.

Херсонський державний університет відомий своїми науковими школами, які розвиваються та 
виховують молодих науковців. За керівництва відомих учених у нашому навчальному закладі підго-
товлено не одне покоління висококваліфікованих фахівців. Серед них – народні й заслужені вчителі, 
артисти, народні депутати України, олімпійські чемпіони, чемпіони Європи та світу, видатні вче-
ні, письменники, журналісти, економісти, менеджери, юристи, державні й політичні діячі тощо. 

Університет є засновником багатьох журналів, 12 з яких – фахові наукові видання України. Фі-
лософія збірника наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 
Психологічні науки» полягає в науковому осмисленні та практичному застосуванні кращих світо-
вих, європейських і вітчизняних тенденцій психологічної науки.

Упевнений, що високий професіоналізм та самовіддана праця вчених Херсонського державного 
університету сприятимуть подальшому розвитку і примноженню освітнього й наукового потен-
ціалу нашої держави.

Щиросердно вітаю редакційний колектив, авторів і читачів «Наукового вісника Херсонського 
державного університету. Серія: Психологічні науки» з ювілейною датою. Хвала і шана таланови-
тим і невтомним творцям цього видання!

З повагою,

Ректор Херсонського державного університету
Василь СТРАТОНОВ
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СЕКЦІЯ 1. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

УДК [159.9:351.74](477)(043.3)

СОЦІАЛЬНИЙ І ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ 
ЯК ВАЖЛИВА КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД

Алексєєнко Н.В., викладач
кафедри соціології та психології факультету № 6

Харківський національний університет внутрішніх справ

Здійснено теоретичний аналіз неакадемічних видів інтелекту в психологічній науці. Розкрито суть, 
зміст, поняття та специфіку соціального й емоційного видів інтелекту. Соціальний інтелект розглянуто 
як пізнавальну специфічну здатність особистості, яка забезпечує успішну взаємодію з людьми. Емо-
ційний інтелект охарактеризовано як сукупність ментальних здібностей, знань і компетенцій, котрі 
дають людині можливість успішно давати раду різним життєвим ситуаціям. Визначено необхідність 
подальшого емпіричного вивчення цього феномена серед персоналу кримінально-виконавчої служби 
для успішного впровадження отриманих результатів у їх професійну діяльність. 

Ключові слова: інтелект, соціальний інтелект, емоційний інтелект, персонал, кримінально-вико-
навча служба, професійна діяльність.

Осуществлен теоретический анализ неакадемических видов интеллекта в психологической науке. 
Раскрыта суть, содержание, понятие и специфика социального и эмоционального видов интеллекта. 
Социальный интеллект рассмотрен как познавательная специфическая способность личности, кото-
рая обеспечивает успешное взаимодействие с людьми. Эмоциональный интеллект охарактеризован 
как совокупность ментальных способностей, знаний и компетенций, которые дают человеку возмож-
ность успешно справляться с различными жизненными ситуациями. Определена необходимость даль-
нейшего эмпирического изучения данного феномена среди персонала уголовно-исполнительной служ-
бы для успешного внедрения полученных результатов в их профессиональную деятельность.

Ключевые слова: интеллект, социальный интеллект, эмоциональный интеллект, персонал, уголов-
но-исполнительная служба, профессиональная деятельность.

Aleksieienko N.V. SOCIAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE AS AN IMPORTANT COMPETENCE 
OF PERSONNEL PENITENTIARY SERVICE: A THEORETICAL OVERVIEW

A theoretical analysis of non-academic types of intelligence in psychological science is carried out. The 
essence, content, concept and specificity of social and emotional types of intellect are revealed. Social intel-
ligence is considered as the cognitive specific ability of the individual, which ensures successful interaction 
with people. Emotional intelligence is characterized as a combination of mental abilities, knowledge and com-
petencies that enable a person to successfully cope with various life situations. The need for further empirical 
study of this phenomenon among the staff of the criminal executive service for successful implementation of 
the results obtained in their professional activities is determined.

Key words: intelligence, social intelligence, emotional intelligence, personnel, criminal executive service, 
professional activity.

Постановка проблеми. Кримінально-ви-
конавча служба – виконавчий орган дер-
жавного управління, що є складником пра-
воохоронної системи України, головна мета 
якого – забезпечення державної політики 
у сфері виконання покарань. Працівники кри-
мінально-виконавчої системи вирішують ши-
роке коло завдань соціального плану, спря-
мованих на виправлення та ресоціалізацію 
засуджених. Успішне досягнення поставлених 
завдань неможливе без якісного кадрового 
забезпечення, що потребує психологічної під-
готовки нової формації особистості персона-
лу органів і установ виконання покарань.

Ми вважаємо, що проблема психологіч-
ної готовності персоналу органів і установ 
виконання покарань в умовах інновацій-
них упроваджень у професійну діяльність 
є важливою, а її сутність полягає в тому, 
що психологічна готовність до інноваційної 
діяльності повинна розглядатися як необ-
хідна умова для досягнення стратегічних 
цілей кримінально-виконавчої служби. 
Адекватний психолого-педагогічний вплив 
на засуджених, як підкреслює В. Філонен-
ко, можливий за наявності у співробітни-
ка кримінально-виконавчої служби таких 
особистісних рис, які дозволяють знахо-



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 9

дити найбільш ефективні шляхи взаємодії 
та забезпечують психологічну готовність 
до ефективного міжособистісного спілку-
вання [18, с. 100]. 

У зв’язку з цим серед заходів, які 
покликані сприяти підвищенню ефективнос-
ті функціонування кримінально-виконавчої 
системи, першочергове значення в сучас-
них умовах набуває дослідження специфіки 
неакадемічних видів інтелекту в працівників 
органів і установ виконання покарань. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проведений нами аналіз психоло-
гічних досліджень свідчить, що вивчення 
неакадемічних видів інтелекту (таких, як со-
ціальний і емоційний) представлене знач-
ною кількістю наукових праць. Проблеми 
професійної діяльності персоналу установ 
виконання покарань вивчали такі україн-
ські вчені, як В. Андросюк, О. Беца, Н. Гук, 
Л. Казміренко, В. Кривуша, Т. Кушнірова, 
В. Медвєдєв, В. Синьов, В. Сулицький, 
Г. Юхновець, Т. Якимчук. Питання дослі-
дження професійної компетентності май-
бутніх офіцерів Державної кримінально-ви-
конавчої служби України та вдосконалення 
професійно важливих якостей пенітенці-
арного персоналу висвітлювали О. Дука, 
В. Бадира, Л. Багрій-Шахматова, І. Богати-
рьов, О. Караман, В. Меркулова, О. Третяк, 
С. Чебоненко, А. Степанюк, Р. Підвисоць-
кий, І. Яковець. Зазначені науковці зробили 
вагомий внесок у теорію й практику вивчен-
ня виконання та відбування покарань.

Постановка завдання. Метою статті є 
теоретичний аналіз неакадемічних видів ін-
телекту як важливої риси особистості пра-
цівника кримінально-виконавчої системи. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Як зазначають Е. Івашкевич та 
Н. Дика, соціальний інтелект індивіда яв-
ляє собою своєрідний психологічний ін-
струмент забезпечення людиною власної 
ефективної життєдіяльності, тому він орга-
нізований особливим чином, а не існує ві-
дірвано від соціальної активності суб’єкта. 
При цьому активність індивіда, його пози-
ція суб’єктності щодо соціуму виявляється 
не тільки й не стільки в тому, що людина 
робить внесок у дещо загальне, інтеграль-
но-соціумне, а в тому, що індивід здатен 
поза безпосереднім узгодженням з усіма 
представниками свого соціуму створювати 
власну систему способів взаємодії з інши-
ми людьми, так званий соціально зумовле-
ний інтерпретаційний комплекс [4, с. 177]. 

Крім того, як підкреслює Е. Івашкевич, 
соціальний інтелект є не тільки однією з 
важливих складових частин процесу жит-
тєдіяльності людини, але й багато в чому 
визначає пізнання й розуміння особистістю 

як власних дій, учинків, діяльності в цілому, 
так і дій інших людей [4, с. 194]. 

Є. Миронюк і Д. Симонок указують, що 
багатьма авторами соціальний інтелект 
виділяється саме як значима багатоком-
понентна здібність, що визначає ефектив-
ність соціальних взаємодій і адаптації. Він 
розглядається як важлива здатність осо-
бистості, необхідна для розуміння вчинків і 
дій людей, комунікативних навичок людини 
і її невербальних реакцій [10, с. 150]. 

Аналізуючи ґенезу поняття «соціаль-
ний інтелект», С. Руденко зауважує, що 
Ю. Ємельянов уперше у вітчизняній психо-
логії спробував дати визначення соціаль-
ного інтелекту, тісно пов’язавши цей тер-
мін із поняттям соціальної сензитивності. 
Він вважав, що на основі інтуїції в людини 
формуються індивідуальні «евристики», які 
людина використовує для висновків щодо 
міжособистісної взаємодії [15]. 

В. Куніцина виділяє як центральний 
компонент соціального інтелекту комуні-
кативно-особистісний потенціал, який є 
досить узагальненим і дозволяє наблизи-
тися до розуміння специфічної структури 
соціального інтелекту, особливостей його 
функціонування на різних вікових етапах. 
Одна з головних інтегральних функцій соці-
ального інтелекту – формування довгостро-
кових, тривалих стосунків із перспективою 
розвитку та позитивного взаємовпливу 
на основі усвідомлення рівня й характеру 
стосунків [5, с. 246]. 

Л. Ляховець резюмує, що соціальний ін-
телект являє собою стійку специфічну здат-
ність розуміти самого себе й інших людей, 
їхні взаємини, прогнозувати міжособистісні 
події на основі індивідуальних розумових 
процесів, афективного реагування та соці-
ального досвіду. Автор говорить, що соці-
альний інтелект – це здатність орієнтувати-
ся на суттєві характеристики комунікативної 
ситуації, які не піддаються безпосередньому 
спостереженню, і здатність обирати можли-
ві способи опосередкованого досягнення 
власних/спільних цілей, спираючись на ці 
орієнтири. Л. Ляховець наводить основні 
психологічні функції соціального інтелекту: 
адаптивна, плануюча, прогностична, моти-
ваційна, регулятивна, саморозвитку, інте-
гральна, мобілізаційна; основними педаго-
гічними функціями є: пізнавально-оціночна, 
комунікативно-ціннісна та рефлексивно-ко-
рекційна. Загальноприйнятою у вітчизня-
ній психологічній науці є трикомпонентна 
структура соціального інтелекту, яка містить 
когнітивний, емоційний і комунікативно-ор-
ганізаційний складники [7, с. 132]. 

С. Редько, розглядаючи наявні дослі-
дження соціального інтелекту, вказує, що 
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чим вищий рівень соціального інтелекту, 
тим більш розвинені саморегуляція, са-
мовпевненість, здатність впливати на ото-
чуючих. Більш високому рівню соціального 
інтелекту відповідає й вищий рівень креа-
тивності, моральних настанов і самопова-
ги. Найвищий рівень соціального інтелекту 
характеризується задоволенням від спілку-
вання та стосунків із колегами, розвинутим 
почуттям гідності, самоповаги, гнучкістю 
поведінки, високим рівнем саморегуляції й 
адаптивності [14, с. 140]. 

Поняття соціального інтелекту є під-
ґрунтям виникнення ідеї емоційного інте-
лекту, який розглядається як підструктура 
соціального інтелекту. Розглядаючи осо-
бливості емоційного інтелекту в осіб із 
різним його рівнем, І. Філіпова відзначає, 
що емоційний інтелект – поняття, яке вико-
ристовується в науці з кінця минулого сто-
ліття. Через свою надзвичайну важливість 
проблема емоційного інтелекту привертає 
все більшу увагу науковців. У широкому 
розумінні емоційний інтелект трактується 
як здатність диференціювати позитивні й 
негативні почуття, а також знання про те, 
як змінити свій емоційний стан із негатив-
ного на позитивний [17].

Н. Діомідова вказує, що в психологічній 
науці під емоційним інтелектом розуміється 
вміння визначати свої й чужі емоції, а також 
здатність управляти ними так, щоб досягти 
поставленої мети [1]. 

Згідно з уявленнями Д. Карузо,  
Дж. Майєра, П. Салловея (авторів оригі-
нальної концепції емоційного інтелекту) 
емоційний інтелект – це сукупність мен-
тальних здібностей, які сприяють усвідом-
ленню й розумінню власних емоцій і емоцій 
оточуючих. Емоційний інтелект розгляда-
ється як підструктура соціального інте-
лекту, яка включає здатність спостерігати 
за власними емоціями й емоціями інших 
людей, розрізняти їх і використовувати 
цю інформацію для управління мисленням 
і діями. Згідно з удосконаленою моделлю 
Д. Карузо, Дж. Майєра й П. Салловея емо-
ційний інтелект включає в себе такі мен-
тальні здібності: усвідомлена регуляція 
емоцій; розуміння (осмислення) емоцій; 
асиміляція емоцій у мисленні; розрізнення 
й вираження емоцій [19, с. 14]. 

Д. Голмен трактує емоційний інтелект 
як поєднання когнітивних здібностей і осо-
бистісних характеристик. Структура емоцій-
ного інтелекту за Д. Голменом є ієрархічною. 
Так, ідентифікація емоцій є передумовою 
управління ними. У той же час одним з ас-
пектів управління емоціями є здатність вико-
ристовувати емоційні стани, що призводять 
до успіху. Ці три здатності, звернені до ін-

ших людей, є детермінантою для четвер-
тої – входити в контакт і підтримувати добрі 
взаємини. Надалі Д. Голмен доопрацював 
структуру емоційного інтелекту. На цей час 
вона включає чотири компоненти: самосві-
домість, самоконтроль, соціальне розуміння 
й керування взаєминами [21, с. 139]. 

Ще більш широке трактування емоцій-
ного інтелекту міститься в моделі Р. Бар-
Она, котрий визначає емоційний інтелект 
як усі некогнітивні здібності, знання й ком-
петентність, котрі надають людині можли-
вість успішно давати раду різним життєвим 
ситуаціям. Р. Бар-Он виділяє п’ять сфер 
компетентності, які можна ототожнити з 
п’ятьма компонентами емоційного інтелек-
ту. Кожен із п’яти складається з декількох 
субкомпонентів: пізнання себе (усвідом-
лення своїх емоцій, упевненість у собі, са-
моповага, самоактуалізація, незалежність); 
навички міжособистісного спілкування (ем-
патія, міжособистісні взаємини, соціальна 
відповідальність); здатність до адаптації 
(вирішення проблем, зв’язок із реальністю, 
гнучкість); управління стресовими ситуа-
ціями (стійкість до стресу, контроль за ім-
пульсивністю); переважний настрій (щастя, 
оптимізм) [20, с. 16–17]. 

У психології відомою є концепція емо-
ційного інтелекту, розроблена Д. Люсіним. 
Він розглядає зв’язок емоційного інтелек-
ту з індивідуальними особливостями осо-
бистості інакше. Одне з перших визначень 
емоційного інтелекту, запропонованих 
автором, проголошувало, що «емоцій-
ний інтелект – це здатність до розуміння 
як власних, так і чужих емоцій і управлін-
ня ними». Здатність розуміти емоції оз-
начає те, що людина здатна розпізнавати 
емоцію, тобто встановлювати сам факт 
існування емоційного переживання в себе 
або в іншого індивіда; може ідентифікувати 
емоцію, тобто встановити, яку саме емо-
цію відчуває сам індивід або інша людина, 
знайти для неї словесне вираження; ро-
зуміє причини, що викликали цю емоцію, 
і наслідки, до яких вона призведе. Здат-
ність до керування емоціями означає, що 
людина може контролювати інтенсивність 
емоцій, насамперед регулювати надмірно 
сильні емоції; здатна контролювати зов-
нішні прояви емоцій; може в разі необхід-
ності довільно викликати ту чи іншу емо-
цію. Оскільки обидва зазначені компоненти 
можуть бути спрямовані на власні емоції й 
на емоції інших людей, на думку автора, 
можна говорити про внутрішньоособистіс-
ний і міжособистісний компоненти в емо-
ційному інтелекті [6]. 

Українські дослідники Е. Носенко та Н. Ко-
врига, спираючись на дослідження вказаних 
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вище авторів, пропонують п’ятифакторну 
структуру емоційного інтелекту, в якій поряд 
із зазначеними вище складовими частинами 
виділяють спроможність особи налаштувати 
себе на діяльність і здатність підтримувати 
доброзичливі стосунки з іншими людьми 
в процесі спілкування і взаємодії. Ця структу-
ра емоційного інтелекту доповнена шляхами 
його дослідження та розвитку через розви-
ток нейротизму (емоційної стійкості), екстра-
версії, гнучкості в спілкуванні та сумлінності, 
які раніше майже не розглядали під час ана-
лізу особливостей емоційного функціонуван-
ня людини [12]. 

В українській психології В. Зарицькою 
розроблена структура емоційного інтелек-
ту, що включає чотири базових компоненти: 
розуміння власних емоцій, самоконтроль і 
саморегуляція емоцій, розуміння емоцій ін-
ших, використання емоцій у спілкуванні й 
діяльності. Для визначення рівня розумін-
ня власних емоцій виділені такі показни-
ки здібностей: розпізнавати власні емоції, 
оцінювати свій емоційний стан, визначати 
причину виникнення емоцій, пояснюва-
ти значення емоцій, позитивно сприймати 
оцінку своїх емоцій іншими. Для визна-
чення рівня самоконтролю й саморегуляції 
емоцій виділена така система здібностей: 
стримувати емоції, проявляти емоції відпо-
відно до ситуації, зберігати спокій у склад-
них ситуаціях, контролювати, регулювати 
власні емоції. Для визначення рівня ро-
зуміння емоцій інших людей дослідницею 
визнані доцільними такі показники: здат-
ність усвідомлювати емоційні стани інших, 
розуміти невисловлені емоції інших, здат-
ність до емпатії, здатність позитивно впли-
вати на емоційні стани інших, передбачати 
силу емоцій інших, їх тривалість, наслідки. 
Для визначення рівня здатності використо-
вувати емоції вибрані такі показники: емо-
ційна стійкість, здатність до екстравертної 
чутливості, гнучкість прояву в спілкуван-
ні, домінування позитивних емоцій, здат-
ність зближуватися з людьми на емоційній 
основі. Це основні орієнтири, засвоєння 
яких дає можливість говорити про наяв-
ність певного рівня розвитку емоційного 
інтелекту [3]. 

О. Макаревич вважає емоційний інте-
лект складовою частиною інтелектуально-
го капіталу [8, с. 87]. Е. Носенко розглядає 
емоційний інтелект як прояв рефлексивної 
свідомості, котра є важливим складником 
особистісного потенціалу [11]. В. Зарицька 
визначає емоційний інтелект як складник 
готовності особистості до професійної ді-
яльності [2]. 

У сучасному суспільстві, як зазначають 
Т. Попова й І. Горват-Янушевська, пробле-

ма прояву й розуміння емоцій виявляється 
досить гостро. З особливою силою й чіткістю 
емоційні проблеми проявляються в людей із 
низьким рівнем емоційного інтелекту, унаслі-
док чого емоції перешкоджають здійсненню 
намірів, порушують міжособистісні стосунки, 
не дають змоги належним чином виконувати 
службові та сімейні обов’язки, ускладнюють 
відпочинок, погіршують здоров’я [13, с. 63]. 

На думку О. Сем’ян, однією зі складо-
вих частин людського капіталу є емоційний 
інтелект, дослідженню якого сьогодні при-
діляється велика увага. Одним із напрямів 
наукового пошуку в соціокультурній сфері 
стратегічного розвитку підприємств стали 
дослідження оцінювання персоналу не тіль-
ки за критерієм інтелекту, але й за рівнем 
емоційного інтелекту. Концепція емоцій-
ного інтелекту сьогодні є дуже важливою 
під час розгляду відтворення людського 
капіталу, особливо в процесі його викори-
стання. Емоційний інтелект безпосередньо 
впливає на здатність людини запропонува-
ти свої знання, вміння та навички на ринку 
праці й застосувати їх у практичній діяль-
ності. Сьогодні запорукою професійного, 
кар’єрного та фінансового успіху є вміння 
адаптуватися в процесі соціальних і трудо-
вих відносин, володіння комунікаційними, 
когнітивними й іншими здібностями згідно 
з вимогами ринкової економіки [16, с. 78].

О.М. Медведєва та М.І. Кірнос убачають 
в емоційному інтелекті одну з важливих 
складових частин інноваційного потенціа-
лу особистості [9, с. 60]. У зв’язку із цим 
особливо важливого значення набуває 
проблема формування психологічної го-
товності працівників кримінально-виконав-
чої служби до інноваційної діяльності.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, теоретичний аналіз проблеми 
дозволив розкрити суть і зміст таких по-
нять, як емоційний і соціальний інтелект. 
Було розкрито психологічний складник цих 
феноменів. Соціальний інтелект розгляда-
ється вченими як важлива складова части-
на процесу життєдіяльності людини, бага-
токомпонентна здібність особистості, що 
визначає ефективність соціальних взаємо-
дій і адаптації в соціумі завдяки вмінню ро-
зуміти самого себе й інших людей, їх вза-
ємини, прогнозувати міжособистісні події 
на основі індивідуальних розумових проце-
сів, афективного реагування та соціально-
го досвіду. Емоційний інтелект розуміється 
як підструктура соціального інтелекту, тоб-
то це здатність особистості диференцію-
вати позитивні й негативні почуття, уміння 
проявляти емоції відповідно до ситуації, 
зберігати спокій у складних ситуаціях, кон-
тролювати, регулювати власні емоції.
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Проведене дослідження висвітлює тео-
ретичний аспект розгляду окресленої про-
блеми, тому доцільним і перспективним 
слід вважати емпіричне вивчення соціаль-
ного й емоційного інтелекту працівників 
кримінально-виконавчої служби України.
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ДИФЕРЕНЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТИПІВ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ

Ананова І.В., к. психол. н.,
асистент кафедри загальної психології 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

У статті представлено результати порівняння типів переживання почуття провини. Емпірично 
встановлено, що типи диференціюються за характером і способом переживання почуття провини, ха-
рактером самозвинувачення, за вираженістю емоційної неврівноваженості, за характером ставлення 
до себе, за використанням захисних механізмів і копінг-поведінки. На основі емпіричних результатів 
запропонована диференційна характеристика типів переживання почуття провини. 

Ключові слова: почуття провини, переживання почуття провини, типи переживання почуття 
провини, орієнтований на знецінення себе, орієнтований на незвинувачення себе, орієнтований на вико-
ристання его-захисту, орієнтований на дію, орієнтований на взаємини.

В статье представлены результаты сравнения типов переживания чувства вины. Эмпирически уста-
новлено, что типы дифференцируются по характеру и способу переживания чувства вины, характеру 
самообвинения, по выраженности эмоциональной неуравновешенности, по характеру самоотношения, 
по использованию защитных механизмов и копинг-поведения. На основании эмпирических результа-
тов предложена дифференциальная характеристика типов переживания чувства вины.

Ключевые слова: чувство вины, переживание чувства вины, типы переживания чувства вины, ориен-
тированный на обесценивание себя, ориентированный на необвинение себя, ориентированный на исполь-
зование эго-защиты, ориентированный на действие, ориентированный на отношения с другим.

Ananova I.V. THE DIFFERENTIAL DESCRIPTION OF TYPES OF EXPERIENCING THE FEELING 
OF GUILT

The article is expounding the results of the comparison types of experiencing the feeling of guilt. The study 
shows that types are differentiated by: the nature and ways of experiencing feelings of guilt, self-blame nature, 
the severity of emotional imbalance, the nature of the relationship to itself, using of defense mechanisms and 
coping behavior. Differential characteristic types of experiencing the feeling of guilt are proposed according 
to empirical results.

Key words: feeling of guilt, the experiencing feeling of guilt, types of experiencing feeling of guilt, oriented 
to self-blame, oriented to not self-condemnation, oriented to use ego-defense, oriented to the action, focused 
on relationships.

Постановка проблеми. Запити практи-
ки надання психологічної допомоги спону-
кають до зосередження наукового пошу-
ку на проблематиці переживання почуття 
провини, яка впливає на життя та психічне 
здоров’я особистості, до виявлення типо-
вих способів переживання провини, зокре-
ма й тих, що призводять до психологічних 
ускладнень. 

Здатність почуватися винним є соціаль-
но прийнятною й суспільно схвалюваною, 
людину, здатну почуватися винною, вва-
жають морально зрілою, відповідальною, 
емоційно чуйною. Проте саме із запитом 
полегшити почуття провини, яке неможли-
во самостійно подолати, часто звертаються 
по допомогу до спеціалістів. Така супереч-
ність зумовлює аналіз переживання почуття 
провини особистістю, окреслення кола ти-
пових способів переживання, дослідження 
факторів, що диференціюють осіб за типом 
переживання почуття провини. Розв’язання 
цієї проблеми важливе не лише з огляду 

на потреби практики надання психологічної 
допомоги, але й із погляду її теоретичного 
осмислення. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Останні два десятиліття відзначають-
ся зростанням інтересу серед вітчизня-
них і російських науковців до дослідження 
проблематики почуття провини (А. Алі-
мов, 2014; І. Бєлік, 2006; Д. Дружинен-
ко, 2007; О. Короткова, 2002; І. Макогон, 
2014; О. Малєєва, 2007; О. Малтасевич, 
2011; О. Манхаєва, 2012; Л. Ростомова, 
2010; Т. Смотрова, В. Гриценко, С. Гор-
наева, 2013; Л. Софіна, 2009 та ін.). Зо-
крема, вітчизняні автори звертаються 
до аналізу схильності до переживання по-
чуття провини як фундаментальної осо-
бистісної риси, а також пропонують типо-
логізацію переживання почуття провини й 
осіб, схильних переживати провину [4; 5].  
Окремий тип розглядають як сукуп-
ність особистісних рис і якісно-кількіс-
них характеристик переживання почуття 
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провини та виокремлюють за критерієм: 
1) співвідношення якісних компонентів 
провини-риси (екзистенціального, емо-
ційного, когнітивного, дійового, контроль-
но-регулятивного) [4]; 2) домінування 
особистісного профілю переживання по-
чуття провини (лідируючого, збудливого, 
уразливого) [5]; 3) спрямованості пере-
живання почуття провини (перед собою, 
перед іншими) [5].

Автором статті також здійснена спроба 
виокремлення типів переживання почуття 
провини особистістю [2; 3]. За результа-
тами емпіричного дослідження виявлено 
п’ять типів реагування, що стосуються 
ситуації переживання почуття провини:  
1) самозвинувачення як прояв глобально-
го негативного ставлення до себе; 2) по-
зитивне ставлення до себе, за якого не до-
пускається переживання почуття провини; 
3) переживання почуття провини внаслідок 
вираженої потреби зберігати позитивний 
«образ Я», 4) конструктивне вирішення 
проблемних ситуацій; 5) самозвинувачен-
ня внаслідок вираженої потреби зберігати 
стосунки з оточуючими. Виявлені типи ди-
ференціюються за характером ставлення 
до себе (глобальне негативне, надмірно 
позитивне, захисне), за площиною пере-
живання почуття провини, указуючи на пе-
реважання однієї з них (площина «образу 
Я», площина взаємодії з іншим, площина 
вчинку), за способом переживання (кон-
структивним, неконструктивним) [2; 3]. 
Отримані результати спонукають нас до 
більш докладного вивчення відмінностей 
у типових способах переживання почут-
тя провини, до виявлення специфічних 
ознак, які є ключовими для диференціа-
ції типів переживання почуття провини, їх 
конструктивності або неконструктивності. 

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у виявленні від-
мінностей між типовими способами пере-
живання почуття провини та диференційній 
характеристиці цих типів переживання. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З метою диференційної харак-
теристики виокремлених типів пережи-
вання почуття провини (далі – ППВ) із 
загальної дослідницької вибірки (232 
особи) було утворено п’ять груп: «знеці-
нення себе» (30 осіб), «незвинувачення»  
(31 особа), «его-захист» (27 осіб), «орієнта-
ція на дію» (29 осіб), «орієнтація на взаємини»  
(32 особи). Особи групувалися за суттєви-
ми ознаками кожного з типів ППВ (на основі 
первинних описових статистик – мір цен-
тральної тенденції та розподілу): до кожної 
з п’яти груп обиралися ті досліджувані, ре-

зультати яких за більшістю показників (за 
ключовими характеристиками типу) пере-
вищували третій квартиль або не переви-
щували перший.

В якості вимірювального інструментарію 
використано: а) для оцінки переживання 
почуття провини – авторський опитуваль-
ник «Переживання почуття провини» (ППВ) 
[1]; авторську модифікацію методики Дем-
бо-Рубінштейн (вивчення кількісних харак-
теристик ППВ), тест малюнкової фрустрації 
С. Розенцвейга; б) для оцінки афектив-
них аспектів переживання – опитувальник 
емоційної нестійкості – урівноваженості 
Г. Айзенка, Г. Вільсон; в) для виявлення 
особливостей оцінювання себе й ставлен-
ня до себе – методику дослідження са-
моставлення С. Пантилєєва (далі – МИС);  
г) для визначення поведінкових особливос-
тей переживання – опитувальники «Стра-
тегії долаючої поведінки» С. Фолкмана, 
Р. Лазаруса (далі – ССП) та «Індекс жит-
тєвого стилю» Р. Плутчика, Г. Келлермана, 
Г. Конте (далі – LSI). 

У результаті застосування стратегії по-
рівняння досліджуваних груп (відмінності 
визначалися методом порівняння груп (кри-
терій U-Манна-Уітні)) виявлено, що виділені 
типи переживання почуття провини значно 
відрізняються (р<0,01; р<0,05) за нижчена-
веденими критеріями. 

1. За особливостями переживання по-
чуття провини (рис. 1).

Представники груп «его-захист», «зне-
цінення себе» й «орієнтація на взаєми-
ни» найбільше схильні до переживання 
провини (загальний показник ППВ), але 
відрізняються за окремими компонента-
ми переживання. Більше схильні очікува-
ти покарання й жалкувати (р<0,01) ті, хто 
знецінює себе й використовує его-захисти, 
а більш вимогливі до себе, більш орієнто-
вані на дотримання моральної й соціальної 
нормативності та більше зацікавлені в ін-
ших (р<0,01) ті, хто використовує его-захи-
сти, і ті, хто орієнтується на взаємини. Ви-
щезазначені типи ППВ відмінні (р<0,01) від 
представників групи «орієнтація на дію», 
оскільки останнім невластиво чекати 
на покарання, але вони виявляють помір-
ну вимогливість до себе, зацікавленість 
в інших, орієнтацію на нормативність (що 
не відрізняє їх від групи «знецінення себе») 
і схильність жалкувати (таку ж, як у групі 
«орієнтація на взаємини»). Істотно відмінни-
ми (р<0,01) від усіх інших виявилися пред-
ставники групи «незвинувачення», оскільки 
для них невластиво очікувати покарання, 
жалкувати, виявляти вимогливість до себе, 
зацікавленість в інших, але вони мають по-
мірно виражену схильність орієнтуватися 
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на нормативність (таку ж, як у групах «орі-
єнтація на дію» та «знецінення себе»). 

2. За вираженістю кількісних характе-
ристик почуття провини (рис. 2). 

Представники груп «его-захист», «зне-
цінення себе» й «орієнтація на взаємини» 
більше схильні оцінювати своє переживання 
почуття провини як таке, що триває довше, 
виникає легше й частіше, суб’єктивно відчу-
вається як важче порівняно з групами «нез-
винувачення» й «орієнтація на дію» (р<0,01; 
р<0,05). Причому представники цих груп 
орієнтовані на взаємини, оцінюють своє пе-
реживання як більш важке порівняно з тими, 
хто використовує его-захисти (U=125,000; 
р<0,05). Для представників груп «знецінен-
ня себе» й «орієнтація на взаємини» пере-
живання почуття провини є більш звичним 
(р<0,01; р<0,05) порівняно з представни-
ками груп «незвинувачення» й «орієнтація 
на дію». Ті, хто не звинувачує себе, оціню-
ють своє почуття провини як завжди обґрун-
товане, неінтенсивне, не цінне порівняно з 
усіма іншими групами (р<0,01; р<0,05).

3. За особливостями реагування в ситу-
аціях фрустрації.

Ті, хто знецінює себе, схильні до захисно-
го самозвинувачення (І) (більше, ніж у гру-
пі «незвинувачення» (U=204,000; р<0,05)), 
яке полягає в одночасному визнанні своєї 
провини й запереченні відповідальності шля-
хом посилання на виправдання або пом’як-
шуючі провину обставини, але не схильні 
сподіватися, що ситуація може вирішитися 
сама собою, без докладання особливих зу-
силь з їхнього боку (m) (на відміну від груп 
«его-захист» (U=127,500; р<0,05) та «нез-
винувачення» (U=196,000; р<0,05)), а також 
не схильні оцінювати ситуацію фрустрації 
як сприятливо-вигідно-корисну (І’) (на відмі-
ну від групи «незвинувачення» (U=207,000; 
р<0,05)). Представники групи «его-захист» 
частіше вдаються до его-захисного реагу-
вання (сумарний показник) – до реакцій, 
спрямованих на захист власного «Я» (по-
рівняно з групами «орієнтація на взаєми-
ни» (U=132,500; р<0,05) і «незвинувачення» 
(U=120,000; р<0,05)), а особливо до де-

Рис. 1. Особливості переживання почуття провини в різних типах ППВ

Рис. 2. Кількісні характеристики переживання почуття провини 
в різних типах ППВ
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монстрації відкритої ворожості, відкритого 
звинувачення партнера по ситуації (Е) (по-
рівняно з представниками групи «орієнтація 
на взаємини» (U=140,000; р<0,05)); проте 
менше схильні вимагати від іншого виріши-
ти проблемну ситуацію (е) (порівно з гру-
пами «незвинувачення» (U=107,500; р<0,01) 
і «орієнтація на дію» (U=123,000; р<0,05)), 
а більше сподіваються на вирішення ситуа-
ції без докладання до цього якихось зусиль 
(m) (порівняно з групою «знецінення себе» 
(U=127,500; р<0,05)), і, таким чином, мен-
шою мірою здатні переробляти (сублімува-
ти) свою агресію (Е/е) (ніж у групі «незви-
нувачення» (U=117,500; р<0,05)), тобто їх 
екстрапунітивність виражається переважно 
в его-захисних реакціях.

4. За ознаками та вираженістю емоцій-
ної нестабільності (рис. 3). 

Виражені ознаки емоційної неврівно-
важеності мають представники груп «зне-
цінення себе» й «его-захист», проте якіс-
ні складники, що визначають їх емоційну 
нестійкість, дещо відмінні. Обом типам 
притаманний високий рівень тривожності, 
іпохондрії та почуття провини, специфічною 

характеристикою (р<0,01) тих, хто вико-
ристовує его-захисти, є високий рівень 
нав’язливості, а специфічними для тих, 
хто знецінює себе, є виражені депресив-
ні прояви, висока залежність від інших і 
комплекс неповноцінності. Представники 
групи «орієнтація на взаємини» мають оз-
наки й емоційної стійкості, і нейротизму: 
у них досить виражені тривожність, по-
чуття провини та нав’язливість, водночас 
вони мають середню самооцінку, досить 
самостійні, не схильні до депресивних пе-
реживань і не виявляють ознак іпохондрії. 
Істотно відмінними (р<0,01) від інших є 
представники групи «незвинувачення», які 
демонструють виражену (можливо, дещо 
надмірну) емоційну стійкість: їм не власти-
во тривожитися й почуватися винними, 
мати іпохондричні думки або настрої, вияв-
ляти обережність, педантичність, відразу 
до неохайності або бруду (ознаки нав’язли-
вості), вони життєрадісні та задоволені жит-
тям, упевнені у собі й самостійні. Значуще 
відмінним від усіх інших типів за більшістю 
показників нейротизму (р<0,01; р<0,05) є 
тип «орієнтація на дію», який у цілому мож-

Рис. 3. Вираженість проявів емоційної нестабільності в різних типах ППВ

Рис. 4. Вираженість ставлення до себе в різних типах ППВ
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на охарактеризувати як емоційно стійкий. 
Орієнтовані діяти мають помірно виражені 
прояви тривоги й почуття провини, досить 
оптимістичні, життєрадісні й упевнені в собі 
та своїх силах (але не настільки, як у гру-
пі «незвинувачення»); виявляють високий 
ступінь самостійності, здатні впевнено 
вирішувати життєві проблеми, не мають 
нав’язливих або іпохондричних проявів  
(у чому подібні до представників групи 
«незвинувачення»). 

5. За характером ставлення до себе 
(рис. 4).

Представники груп «знецінення себе» 
та «незвинувачення» кардинально відмінні 
(р<0,01) за характером ставлення до себе. 
Ті, хто знецінює себе, у цілому демонстру-
ють яскраво-негативне ставлення до себе: 
1) надзвичайно низько оцінюють себе відпо-
відно до соціально-нормативних критеріїв, 
що виражається в невпевненості в собі, пе-
реконані у своїй неспроможності керувати 
власним життям і в негативному ставленні 
інших, демонструють «внутрішню чесність» 
стосовно себе; 2) виявляють виражений 
негативний емоційний тон самоставлення, 

оскільки, з одного боку, не демонструють 
симпатії до себе – не приймають себе, 
не вважають себе цінними, не прив’яза-
ні до себе й сильно прагнуть до внутріш-
ніх змін, а з іншого боку, надмірно схильні 
до самозвинувачення й мають найвищий 
ступінь внутрішньої конфліктності. Нато-
мість представники типу «незвинувачення» 
мають абсолютно протилежні характери-
стики – демонструють виражено-позитив-
не ставлення до себе: 1) високо оцінюють 
себе відповідно до соціально-нормативних 
критеріїв за усіма параметрами: мають ви-
ражене прагнення відповідати соціально 
схвалюваному образу, упевнені в собі, пе-
реконані в спроможності керувати власним 
життям, переконані в повазі та симпатії з 
боку інших; 2) мають дуже високі показ-
ники аутосимпатії: високо цінують себе, 
безумовно приймають себе, їх високий рі-
вень прив’язаності до себе вказує на ри-
гідність Я-концепції; 3) узагалі не схильні 
до самозвинувачення та мають дуже низь-
кий ступінь внутрішньої конфліктності, тоб-
то не мають сумнівів і непогоджень із со-
бою.

Рис. 5. Використання механізмів психологічного захисту в різних типах ППВ

Рис. 6. Використання копінг-стратегій у різних типах ППВ
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Представники групи «его-захист» у ціло-
му негативно ставляться до себе (у чому 
не відрізняються від тих, хто знецінює 
себе): вважають, що не здатні керувати 
своїм життям, не розраховують на повагу й 
симпатію з боку інших (як і тип «знецінен-
ня себе»), але проявляють помірну впев-
неність у собі та мають «закрите», захисне 
ставлення до себе, чим значно відрізня-
ються від групи «знецінення себе» (р<0,01); 
не сприймають себе як цінність, проте по-
мірно прив’язані до себе й помірно при-
ймають себе; схильні надмірно звинува-
чувати себе (так само, як ті, хто знецінює 
себе), але міра їх внутрішньої конфліктно-
сті значно нижча, ніж у групі «знецінення 
себе» (р<0,01). Ті, хто орієнтується на вза-
ємини, більшою мірою проявляють ознаки 
позитивного ставлення до себе: оцінюючи 
себе відповідно до соціально-нормативних 
критеріїв, вони твердо переконані в гарно-
му ставленні з боку інших, помірно впевне-
ні в собі, вважають, що здатні до самоке-
рування, демонструють «закрите», захисне 
ставлення до себе; в емоційному плані пов-
ністю приймають себе, цінують себе, по-
мірно прив’язані до себе, помірно схильні 
звинувачувати себе, але мають досить ви-
ражений рівень внутрішньої конфліктності 
(такий, як у групі «его-захист»). Орієнтовані 
діяти також позитивно ставляться до себе 
(але це ставлення не таке надмірне, як у 
групі «незвинувачення»): досить упевнені 
в собі, вважають себе здатними до само-
керування, очікують переважно гарного, 
адекватного ставлення з боку інших, а та-
кож мають прагнення відповідати соціаль-
но схвалюваному образу (демонструють 
«закрите», захисне ставлення до себе); 
в емоційному плані вони повністю прийма-
ють себе, виражено цінують себе й помірно 
прив’язані до себе, а також мають середні 
показники самозвинувачення й внутрішньої 
конфліктності. 

6. За характером використання механіз-
мів психологічного захисту (рис. 5). 

Специфічним для тих, хто знецінює 
себе (р<0,01), є використання механізмів 
заміщення й регресії; для тих, хто вико-
ристовує его-захисти (р<0,01; р<0,05), – 
використання проекції й реактивного утво-
рення; також представники цих груп часто 
(р<0,01; р<0,05) послуговуються меха-
нізмами компенсації, раціоналізації, про-
те рідко (р<0,05) удаються до запере-
чення. Діаметрально протилежними двом 
попереднім типам за характером викори-
стання механізмів психологічного захисту є 
представники групи «незвинувачення»: ті, 
хто цінує себе й не звинувачує, рідко вико-
ристовують механізми заміщення, регресії, 

реактивного утворення, компенсації та ра-
ціоналізації (р<0,01; р<0,05). Специфічним 
«захисним комплексом» тих, хто орієнтова-
ний на взаємини, є використання запере-
чення (чим вони істотно відрізняються від 
представників груп «знецінення себе» та 
«его-захисту» (р<0,05)), компенсації, але 
не звертання до витіснення, а для тих, хто 
орієнтований діяти, специфічним є вико-
ристання раціоналізації, витіснення (чим 
вони відрізняються від групи «орієнтація 
на взаємини» (р<0,05)), але не вдавання 
до регресії. 

7. За характером використання ко-
пінг-стратегій (рис. 6). 

Істотні відмінності у використанні до-
пінг-стратегій дозволяють якісно диферен-
ціювати типи ППВ. Так, мають спільні та 
відмінні риси копінг-поведінки представни-
ки груп «орієнтація на дію» й «его-захист». 
Подібність полягає в тому, що обидва типи 
використовують позитивну переоцінку та 
самоконтроль, чим істотно відрізняють-
ся (р<0,01; р<0,05) від інших типів, проте 
орієнтовані діяти крім зазначених копінгів 
використовують такі конструктивні стра-
тегії, як планування вирішення проблеми 
(специфічно лише для цього типу (р<0,01)) 
і пошук соціальної підтримки, натомість 
мало використовують утечу-уникання, 
а представники групи «его-захист», навпа-
ки, активно вдаються до втечі-уникання 
(чим подібні з групою «знецінення себе»). 
Певна схожість і водночас суперечність 
виявлена у використанні стратегій подолан-
ня між групами «знецінення себе» та «нез-
винувачення». Ті, хто знецінює себе, вико-
ристовують утечу-уникання й не схильні 
користуватися позитивною переоцінкою та 
пошуком соціальної підтримки. Натомість 
ті, хто не звинувачує себе, вдаються до по-
шуку соціальної підтримки, але не послу-
говуються такими копінгами, як утеча-уни-
кання, позитивна переоцінка й прийняття 
відповідальності. Орієнтовані на взаємини 
частіше вдаються до позитивної переоцін-
ки (р<0,01), ніж ті, хто знецінює себе. 

Результати порівняння досліджуваних 
груп дозволили змістовно охарактеризу-
вати кожен із типів ППВ окремо. Тип, орі-
єнтований на знецінення себе: 1) має над-
мірно виражену схильність до переживання 
почуття провини, яка виявляється у високій 
готовності очікувати покарання за відсут-
ності сподівань, що ситуація вирішиться 
сама собою, та у високій схильності жал-
кувати; у цілому має високий рівень по-
чуття провини, а його самозвинувачення є 
проявом глобального негативного ставлен-
ня до себе й має виражений захисний харак-
тер, оскільки одночасно наявне визнання 
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своєї провини та заперечення відповідаль-
ності шляхом посилання на виправдання 
або пом’якшуючі провину обставини, про-
те відсутня схильність оцінювати ситуацію 
фрустрації як сприятливо-вигідно-корисну; 
суб’єктивно оцінює своє переживання по-
чуття провини як надзвичайно звичне, яке 
легко й часто виникає; як тривале й важке; 
2) в якості захисних механізмів використо-
вує заміщення та регресію (специфічні 
для цього типу), компенсацію, раціона-
лізацію й не використовує заперечення; 
в якості копінгу застосовує стратегію вте-
чі-уникання та не вдається до позитивної 
переоцінки й пошуку соціальної підтримки; 
3) має виражені ознаки емоційної неврівно-
важеності: високий рівень тривожності, де-
пресивності, іпохондрії, виражений комп-
лекс неповноцінності та високу залежність 
від інших; 4) надзвичайно низько оцінює 
себе відповідно до соціально-нормативних 
критеріїв (невпевнений у собі, нездатний 
до самокерування, очікує негативного став-
лення з боку інших, демонструє «внутрішню 
чесність» стосовно себе) і має виражений 
негативний емоційний тон самоставлення 
(низькі самоцінність, самоприйняття, са-
моприв’язаність і дуже високі внутрішню 
конфліктність і самозвинувачення). 

Тип, орієнтований на використання 
его-захистів: 1) надмірно схильний до пе-
реживання почуття провини, що виявля-
ється у високій готовності очікувати пока-
рання, схильності жалкувати, вимогливості 
до себе, орієнтації на нормативність і ви-
раженій зацікавленості в інших; схильний 
надмірно звинувачувати себе; суб’єктивно 
оцінює своє почуття провини як звичне, яке 
легко й часто виникає, тривале й важке; 
у ситуації фрустрації вдається до реагуван-
ня, спрямованого на захист власного «Я», 
а особливо до демонстрації відкритої воро-
жості та відкритого звинувачення партнера 
по ситуації, проте менше схильний вима-
гати від іншого вирішення проблемної си-
туації, а більше сподівається на вирішення 
ситуації без докладання до цього якихось 
зусиль, тому меншою мірою здатний сублі-
мувати свою агресію, його екстрапунітив-
ність виражається переважно в его-захис-
них реакціях; 2) використовує механізми 
реактивного утворення та проекції (специ-
фічні для цього типу), компенсації, раціо-
налізації та рідко вдається до заперечення; 
як копінги використовує втечу-уникання, 
позитивну переоцінку й самоконтроль; 3) 
має виражені ознаки емоційної нестійкості: 
високий рівень нав’язливості, тривожності 
й іпохондрії; 4) у цілому негативно ставить-
ся до себе, оскільки вважає, що не здат-
ний керувати своїм життям, не розраховує 

на повагу й симпатію інших, не сприймає 
себе як цінність, звинувачує себе, але вод-
ночас проявляє впевненість у собі, прив’я-
заний до себе й приймає себе, має «закри-
те», захисне ставлення до себе, а міра його 
внутрішньої конфліктності значно нижча, 
ніж у тих, хто знецінює себе. 

Тип, орієнтований на взаємини: 1) має 
яскраво виражену схильність до пережи-
вання почуття провини, що виявляється 
у високій зацікавленості в інших, високій 
вимогливості до себе та вираженій орієнта-
ції на дотримання нормативності; помірно 
схильний до самозвинувачення; суб’єктив-
но оцінює своє почуття провини як доволі 
тривале, надзвичайно важке й звичне, яке 
легко й часто виникає; 2) в якості захис-
них механізмів використовує заперечення 
й компенсацію, але не застосовує витіс-
нення; частіше вдається до позитивної пе-
реоцінки; 3) має ознаки й емоційної стій-
кості (адекватна самооцінка, самостійність, 
відсутність ознак депресії й іпохондрії), і 
нейротизму (виражена тривога, почуття 
провини та нав’язливість); 4) у цілому по-
зитивно ставиться до себе, оскільки має 
помірно виражені «самоповагу» й «ауто-
симпатію», але досить виражений рівень 
внутрішньої конфліктності. 

Тип, орієнтований на незвинувачення 
себе: 1) не схильний до переживання по-
чуття провини, оскільки йому не властиво 
очікувати покарання, жалкувати, виявля-
ти вимогливість до себе, зацікавленість 
в інших, але має помірно виражену схиль-
ність орієнтуватися на нормативність; йому 
не властиво звинувачувати себе; оцінює 
своє почуття провини як неінтенсивне 
й завжди обґрунтоване, неважливе (яке 
не становить цінності, не є значущим); 
2) рідко використовує в якості механізмів 
захисту заміщення, регресію, реактивне 
утворення, компенсацію й раціоналізацію; 
використовує пошук соціальної підтримки, 
але не послуговується такими копінгами, 
як прийняття відповідальності, позитивна 
переоцінка та втеча-уникання; 3) демон-
струє виражену (дещо надмірну) емоційну 
стійкість: йому не властиво тривожитися, 
мати іпохондричні думки, ознаки нав’яз-
ливості, він життєрадісний і задоволений 
життям, упевнений у собі та самостійний;  
4) демонструє виражено позитивне став-
лення до себе: має високі показники «са-
моповаги» й «аутосимпатії», має виражене 
прагнення відповідати соціально-схвалю-
ваному образу, а також дуже низький сту-
пінь внутрішньої конфліктності. Цей тип 
уникає переживання почуття провини зав-
дяки надмірному виражено позитивному 
ставленню до себе. 
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Тип, орієнтований на дію: 1) має помір-
но виражені прояви самозвинувачення, 
але не має вираженої схильності до пере-
живання почуття провини, оскільки йому 
не властиво чекати на покарання, проте 
виявляє помірну вимогливість до себе, за-
цікавленість в інших, орієнтацію на норма-
тивність і схильність жалкувати; також він 
не схильний оцінювати своє переживан-
ня почуття провини як звичне, таке, що 
виникає легко й часто, а більшою мірою 
визначає його як нетривале й неважке; 2) 
в якості захисних механізмів використовує 
раціоналізацію та витіснення, але не вда-
ється до регресії; як копінги використовує 
планування вирішення проблем, самокон-
троль, позитивну переоцінку, пошук со-
ціальної підтримки й не вдається до вте-
чі-уникання; 3) у цілому емоційно стійкий: 
досить оптимістичний, життєрадісний і 
впевнений у собі та своїх силах, виявляє 
високий ступінь самостійності, здатний 
упевнено вирішувати життєві проблеми, 
має помірно виражені прояви тривоги та 
середні показники внутрішньої конфліктно-
сті, не має нав’язливих або іпохондричних 
проявів; 4) позитивно ставиться до себе: 
досить упевнений у собі, вважає себе здат-
ним до самокерування, очікує адекватного 
ставлення з боку інших, а також має праг-
нення відповідати соціально схвалювано-
му образу (демонструє «закрите», захисне 
ставлення до себе); в емоційному плані 
повністю себе приймає, виражено цінує 
себе та помірно прив’язаний до себе.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. За результатами порівняння нами оха-
рактеризовано типи переживання почуття 
провини, які диференціюються за особли-
востями переживання почуття провини, 
його кількісними характеристиками, ха-
рактером і ступенем самозвинувачення, 
за вираженістю емоційної неврівноваже-
ності, за характером ставлення до себе, 
за використанням захисних механізмів і ко-
пінг-поведінки. 

Це дозволило диференціювати типи 
за способом переживання почуття провини. 

До неконструктивних віднесено такі типи: 
орієнтований на знецінення себе; орієн-
тований на використання его-захистів; 
орієнтований на взаємини. Тип, орієнто-
ваний на незвинувачення себе, не можна 
визначити як конструктивний, незважаю-
чи на досить низькі результати за мето-
дикою ППВ, оскільки надмірно позитивне 
ставлення до себе в цьому разі є засобом 
уникнення почуття провини. До конструк-
тивних віднесено тип, орієнтований на дію.

Перспективою подальших досліджень 
цієї проблеми є диференційна характерис-
тика типів переживання почуття провини за 
процесуальними особливостями пережи-
вання, а також розроблення практичних 
рекомендацій щодо диференціації психо-
логічної допомоги для кожного з типів. 
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У статті розглянуто негативні наслідки вживання алкоголю під час проходження військової служби. 
Виявлено фактори, що є потенційними спробами виправдання вживання військовослужбовцями алко-
гольних напоїв. Запропоновано форми й методи роботи щодо профілактики пияцтва серед особового 
складу Повітряних Сил Збройних сил України. 

Ключові слова: алкогольна залежність, негативні наслідки вживання спиртних напоїв, форми  
й методи роботи, профілактика пияцтва.

В статье рассмотрены негативные последствия употребления алкоголя во время прохождения воен-
ной службы. Выявлены факторы, которые являются потенциальными причинами и попытками оправ-
дания употребления военнослужащими алкогольных напитков. Предложены формы и методы работы 
по профилактике пьянства среди личного состава Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, негативные последствия употребления спиртных на-
питков, формы и методы работы, профилактика пьянства.
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In the article the negative consequences of the alcohol consumption are considered during passing military 
service. Factors that are potential occasions and attempts of acquittal of alcoholic beverages consumption of 
servicemen are analysed, they are organizational-educational, social, personal-psychological, medical. Forms 
and methods of work are presented in relation to the prophylaxis of drunkenness among the personnel of  
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Постановка проблеми. Організацій-
но-методичні вказівки першого заступника 
начальника Генерального штабу Зброй-
них сил України щодо організації мораль-
но-психологічного забезпечення Збройних 
сил України в поточному році розкривають 
основні завдання структур морально-пси-
хологічного забезпечення, які вимагають 
здійснювати організацію та проведення 
заходів щодо вивчення, формування й під-
тримання належного рівня морально-пси-
хологічної готовності особового складу 
до виконання завдань за призначенням, 
забезпечення військової дисципліни та 
правопорядку, взірцевості особового скла-
ду. Основні завдання морально-психологіч-
ного забезпечення за напрямами діяльності 
передбачають у ході профілактичної робо-
ти з особовим складом підрозділів здійс-
нювати профілактику пияцтва (наркоманії), 
роз’яснювати негативні наслідки вживання 
спиртних напоїв (наркотичних і токсичних 
речовин) [3].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Негативними наслідками вживання 
алкоголю під час проходження військової 

служби є: самовільне залишення військо-
вих частин, порушення статутних правил 
взаємовідносин між військовослужбовця-
ми, перевищення влади, непокора, насиль-
ницькі дії щодо цивільного населення та 
приватної власності, а також зрив завдань 
бойового чергування, погіршення мораль-
но-психологічного клімату у військових ко-
лективах, розкрадання військового майна 
й зброї, утрата пильності, розголошення 
державної та військової таємниці, виведен-
ня з ладу озброєння й військової техніки, 
порушення систем оперативного маску-
вання, здійснення дорожньо-транспортних 
пригод, контрабанди та корупції. 

Cьогодні Україна знаходиться на друго-
му місці за рівнем смертності від зловжи-
вання алкоголем в європейському регіоні, 
на п’ятому місці у світі – за рівнем спожи-
вання спиртного, що становить приблизно  
15,6 л чистого етанолу на рік на одного жи-
теля країни [5]. «Алкоголізм у соціальному 
сенсі – непомірне вживання спиртних напо-
їв, що призводить до порушень норм пове-
дінки в побуті, суспільстві, у сфері трудової 
діяльності, а в масштабі країни – до по-
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мітного збитку для здоров’я й добробуту 
населення, а також до економічних утрат» 
[4, с. 158]. Однією зі стадій алкоголізму 
є пияцтво. Під цим терміном розуміють 
уживання алкоголю поза межами соціаль-
но прийнятих норм. Пияцтво відрізняєть-
ся від алкоголізму тим, що при ньому ще 
немає залежності, спостерігаються знач-
ні коливання кількості вжитого спиртного, 
досить тривалі періоди тверезості за зміни 
обставин [1; 2].

Виконання військових обов’язків у стані 
алкогольного сп’яніння є грубим дисциплі-
нарним проступком, і реагування на такі 
факти має бути негайним, суворим і прин-
циповим. В умовах військової служби ми 
маємо говорити про дієву роботу команди-
рів усіх рівнів та їхніх заступників із мораль-
но-психологічного забезпечення навіть 
в епізодичних випадках уживання алкого-
лю. Викорінення випадків уживання спирт-
них напоїв особовим складом як явища є 
найважливішим напрямом зміцнення вій-
ськової дисципліни та підтримання високої 
бойової готовності Повітряних Сил Зброй-
них сил України. 

На підставі аналізу літератури виявле-
но фактори, що є потенційними спроба-
ми виправдання вживання військовослуж-
бовцями алкогольних напоїв і приводами 
для цього: 

а) організаційно-виховні: доступність 
спиртних напоїв; безконтрольність із боку 
командирів; негативний приклад команди-
рів (начальників); виконання службово-бо-
йових завдань в умовах підвищеної пси-
хічної напруженості, часто пов’язаних із 
ризиком для життя; недостатнє або неякіс-
не навчальне навантаження, що викликає 
внутрішнє обурення марною тратою часу; 
загальне падіння рівня військової дисциплі-
ни; безкарність тих, хто вживає алкоголь; 
погана організація виховної роботи, анти-
алкогольної пропаганди, вільного часу вій-
ськовослужбовців; незадоволення побуто-
вими умовами життя;

б) соціальні: несприятливі умови сімей-
ного виховання (неповна сім’я, алкогольні 
традиції сім’ї, низький культурний рівень, 
конфліктні взаємовідносини й аморальна 
поведінка батьків); уплив негативної групи 
ровесників з асоціальними тенденціями; 
широко розвинені алкогольні традиції та 
примирливе ставлення оточуючих, зокре-
ма командирів, до споживання спиртного 
під час відзначення державних і релігійних 
свят, днів народження, вручення нагород, 
присвоєння чергових військових звань, під-
вищення на посаді, від’їзду у відпустку та 
повернення з неї, зустрічі з приятелем; зга-
дування втрати товаришів по службі тощо;

в) особистісно-психологічні: низький рі-
вень освіти; ранній вступ у самостійне жит-
тя; залежність від алкоголю, що проявля-
лася ще до служби, бажання випробувати 
відчуття ейфорії, розслабитися, одурма-
нити себе; отримання заробітної платні; 
спроби витіснити бойові епізоди зі своєї 
свідомості; сімейні негаразди, відсутність 
зв’язку з родиною, стан здоров’я рідних 
і близьких; алкоголь як своєрідний засіб 
компенсації людиною її проблем, спосіб 
відійти від побутових проблем, неприєм-
ностей, негараздів; уживання алкоголю 
«для хоробрості»; «для зняття втоми», «від 
хвороби», «для міцного сну»; відсутність 
культури проведення дозвілля; 

г) медичні: неповноцінність вищих від-
ділів центральної нервової системи (при-
роджена або внаслідок черепно-мозко-
вих травм та інтоксикацій); несприятлива 
спадковість (народження в сім’ї алкого-
ліків); наявність уроджених захворювань, 
затримки та відхилення розвитку; неврози 
й інші психічні захворювання; низька стій-
кість до психічних перевантажень і стресів; 
досвід уживання снодійних або інших речо-
вин у медичних цілях та ін.

Постановка завдання. Розробити ме-
тодичні аспекти профілактики вживання 
військовослужбовцями Повітряних Сил 
України спиртних напоїв.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Нами запропоновано методику 
профілактики вживання військовослуж-
бовцями спиртних напоїв, що є сукупністю 
взаємопов’язаних організаційно-виховних, 
морально-психологічних і медичних форм і 
методів роботи. 

1. Організаційно-виховні форми й мето-
ди роботи:

– збір інформації про мужні та героїчні 
вчинки військовослужбовців; 

– активне впровадження заходів мораль-
ного та матеріального заохочення, опера-
тивна підготовка представлень для нагоро-
дження військовослужбовців державними, 
відомчими та конфесійними нагородами;

– особлива увага до становлення моло-
дих офіцерів у службовій діяльності, їх осо-
бистого прикладу для підлеглих і навичок 
виховної роботи з людьми;

– постійне й чітке декларування коман-
дуванням військової частини стандартів 
поведінки особового складу, послідовне 
й справедливе карання проступків і пору-
шень військовослужбовців у мирний час, 
щоб установити стандарт того, що негідна 
поведінка не допускається;

– проведення аналізу подій, злочинів, 
грубих проступків, пов’язаних із пияцтвом, 
вироблення завдань щодо їх попередження; 



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 23

– організація методичного навчання офі-
церів, сержантів по роботі з недопущення 
пияцтва; 

– ушанування учасників АТО як героїв 
як під час служби в цій зоні, так і після пе-
реведення в інші частини й підрозділи По-
вітряних Сил Збройних сил України; 

– по можливості – створення умов для зу-
стрічей військовослужбовців із народними 
депутатами, політиками, артистами й твор-
чими колективами;

– пропаганда дій керівництва держа-
ви щодо міжнародної підтримки України 
в захисті її території, формування міцної 
контрактної армії, створення зразків нової 
потужної зброї, належного матеріаль-
но-технічного забезпечення військ;

– створення у військових частинах за-
гального патріотичного настрою, за яко-
го вживання алкоголю буде сприйматися 
як зрада та військовий злочин; 

– створення статутного порядку в під-
розділі й військовій частині, здійснення бо-
йової й фізичної підготовки; повноцінне і 
якісне забезпечення всіма видами поста-
чання;

– постійний аналіз і прогнозування сус-
пільно-політичної обстановки та мораль-
но-психологічного стану особового складу 
військової частини, збереження його стій-
кості та керованості;

– суворий контроль із боку командирів 
за військовослужбовцями, особливо за 
схильними до вживання спиртних напоїв, 
обмеження їх доступу до спиртних напоїв, 
застосування різного роду санкцій;

– особистий приклад командирів та їх-
ніх заступників із морально-психологічного 
забезпечення як непохитних прибічників 
здорового способу життя;

– проведення аналізу подій, злочинів, 
грубих проступків, пов’язаних із пияцтвом, 
вироблення завдань щодо їх попередження; 

– оголошення наказів про засудження 
військовослужбовців, які скоїли злочини 
у стані алкогольного сп’яніння; 

– проведення регулярних перевірок 
місць розташування особового складу, кім-
нат для зберігання особистих речей вій-
ськовослужбовців, сушарень, котельних, 
лазень, підвалів, горищних приміщень, кан-
целярій; 

– проведення медичними працівниками 
передрейсової перевірки водіїв і бойових 
розрахунків під час заступлення на бойове 
чергування;

– проведення позапланових медичних 
оглядів усього особового складу; направ-
лення військовослужбовців на лікування 
або їх звільнення з Повітряних Сил Зброй-
них сил України;

– регулярний розгляд на службових 
нарадах передумов уживання алкого-
лю й надання необхідних завдань коман-
дирам і активу для проведення роботи 
на упередження;

– здійснення заходів щодо нейтралізації 
негативних традицій, а також застосування 
більш ефективних ритуалів і форм святку-
вання державних і релігійних свят, ушану-
вання нагороджених воїнів, присвоєння їм 
чергових військових звань, святкування днів 
народження, призначення на посади тощо;

– усебічне використання організованої 
думки військового колективу; створення 
у військовій частині за його підтримки об-
становки загальної нетерпимості до пияц-
тва. Із цією метою за кожним випадком ужи-
вання алкоголю проводити збори офіцерів, 
збори прапорщиків, наради сержантів, 
збори всього особового складу військової 
частини, приймати адекватні дисциплінарні 
заходи реагування після кожного зловжи-
вання алкоголем аж до затримання й утри-
мання під вартою на гауптвахтах у взає-
модії з Військовою службою правопорядку 
Збройних сил України (ст. 82 Дисциплінар-
ного статуту ЗСУ); 

– вимогливість до тих командирів, у під-
розділах яких мали місце злочини, події 
або грубі проступки на ґрунті пияцтва, при-
тягнення до відповідальності осіб, котрі 
дозволяли пиячити;

– за рішенням начальника військового 
гарнізону та місцевого органу влади об-
меження (заборона) продажу алкогольних 
напоїв поблизу військових частин, недопу-
щення їх продажу на адміністративно-гос-
подарській території військових частин;

– організація взаємодії з представника-
ми МВС щодо повідомлення командування 
військової частини про придбання військо-
вослужбовцями спиртних напоїв у службо-
вий час або їх перебування в нетверезому 
стані в громадських місцях;

– направлення повідомлення сім’ям 
військовослужбовців, до органів місцево-
го самоврядування, на підприємства (в 
установи, навчальні заклади) про випадки 
ганебної поведінки військовослужбовців  
(із фото- й відеоматеріалами) (План захо-
дів, затверджений Міністерством оборони 
України 05.11.2015 р.).

2. Форми й методи індивідуально-вихов-
ної роботи: 

– збір і аналіз об’єктивної інформа-
ції про військовослужбовців, які прибули 
до частини (підрозділу), виявлення схиль-
них до вживання алкоголю з першого дня 
їх прибуття до військової частини;

– вивчення характеристик із місця ро-
боти, навчання, карток професійно-психо-
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логічного відбору, медичних карток, авто-
біографій та інших документів із метою 
виявлення ознак, що вказують на необ-
хідність включення військовослужбовців 
до групи ризику;

– обов’язкове проведення ознайом-
чих бесід із кожним військовослужбовцем 
із метою виявлення обставин життя (чин-
ників), що сприяють ризику зловживання 
спиртними напоями;

– ведення персонального обліку всіх, 
хто схильний до зловживання спиртними 
напоями, здатний спровокувати нестійких 
військовослужбовців до негативних учинків;

– застосування заходів дисциплінарно-
го впливу до військовослужбовців у разі 
несприйняття ними виховних заходів (ого-
лошення догани, суворої догани, понижен-
ня в посаді, військовому званні, дострокове 
звільнення з військової служби у зв’язку з 
невиконанням умов контракту (у мирний 
час));

– використання матеріальних важелів 
упливу на військовослужбовців, які злов-
живають спиртними напоями, якщо виховні 
та дисциплінарні заходи не дали бажано-
го результату. Для цього необхідно знижу-
вати або припиняти преміювання винних 
осіб, здійснювати преміювання кращих вій-
ськовослужбовців у сумі коштів, зібраних 
унаслідок позбавлення особового складу 
премій за вживання алкогольних напоїв 
у минулому місяці (наказ Міністерства обо-
рони України від 12.06.2015 р. № 258).

3. Форми й методи інформаційно-пропа-
гандистської роботи:

– формування громадської думки щодо 
викорінення пияцтва як явища з життя вій-
ськового колективу;

– проведення в складі національно-па-
тріотичної роботи заняття з питань профі-
лактики вживання спиртних напоїв, пропа-
ганди здорового способу життя;

– щомісячне інформування особового 
складу за темами боротьби з пияцтвом 
у військовому середовищі, роз’яснення 
вимог Дисциплінарного статуту Збройних 
сил України щодо змісту поняття військової 
дисципліни;

– забезпечення під час організації робо-
ти з військово-патріотичного виховання ак-
тивного використання прикладів героїчних 
дій військовослужбовців у ході антитеро-
ристичної операції, заходів із відзначення 
державних і військових свят, видатних істо-
ричних дат і подій української історії;

– підтримання зв’язків зі ЗМІ щодо про-
паганди патріотичного ставлення військо-
вослужбовців до захисту Батьківщини;

– проведення бесід, доповідей, інформу-
вання особового складу щодо роз’яснення 

завдань Повітряних Збройних сил України 
щодо досягнення високого рівня мораль-
но-психологічної готовності військовослуж-
бовців;

– проведення лекцій, бесід і роз’ясню-
вальної роботи на національно-патріотич-
ні, політичні, міжнародні, науково-просвіт-
ницькі теми для формування або корекції 
громадської думки щодо неприпустимості 
виконання службових обов’язків у стані ал-
когольного сп’яніння;

– організація й проведення антиалко-
гольної агітації й пропаганди, кінолекторіїв 
із переглядом відеофільмів і відеороликів із 
залученням медичних працівників, прове-
дення зустрічей із працівниками військової 
прокуратури;

– ужиття заходів щодо забезпечення 
ефективної роботи у військових частинах і 
підрозділах представників служби військо-
вого духовенства (капеланської служби), 
запрошення священиків, які опікуються вій-
ськовими частинами для проведення інди-
відуальних і колективних бесід;

– усебічне використання в боротьбі з пи-
яцтвом друкованих видань, оперативне та 
регулярне забезпечення особового складу 
друкованими засобами масової інформації;

– забезпечення засобами наочного 
постійного нагадування військовослужбов-
цям про злочинний зміст пияцтва під час 
виконання службових обов’язків;

– сприяння оновленню матеріально-тех-
нічної бази морально-психологічного 
забезпечення, зокрема шляхом залучення 
потенціалу спонсорів, меценатів і волон-
терських (благодійних) організацій із ме-
тою оснащення військових частин сучасни-
ми технічними засобами пропаганди.

4. Форми й методи соціально-правової 
роботи:

– надання особливої уваги фактору со-
ціальної справедливості, який проявляєть-
ся, зокрема, у високих вимогах до грома-
дян України щодо захисту своєї держави 
від збройної агресії й реальному ставленні 
до них під час виконання свого службово-
го обов’язку, що насамперед відчувається 
в соціально-правовому захисті військовос-
лужбовців;

– важливе значення має своєчасна ви-
плата грошового забезпечення, переве-
дення грошей сім’ям військовослужбовців, 
бойові виплати;

– розгляд звернень, скарг, заяв військо-
вослужбовців, надання всебічної допомоги 
військовослужбовцям у розв’язанні про-
блем соціально-побутового характеру;

– систематичне інформування особо-
вого складу про дії командування щодо 
задоволення соціальних потреб і запитів 
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військовослужбовців, про соціальну захи-
щеність або відновлення порушених прав 
їхніх сімей;

– проведення роз’яснювальної роботи 
щодо реалізації соціальної політики держа-
ви в Збройних силах України; 

– надання консультацій із питань профе-
сійної переорієнтації та працевлаштування; 

– проведення соціально-психологічних і 
правових консультацій. 

5. Форми й методи культурно-просвіт-
ницької роботи:

– проведення культурно-просвітницьких 
заходів, спрямованих на вирішення кон-
кретних завдань бойової підготовки, зміц-
нення військової дисципліни та статутного 
порядку, згуртування військових колекти-
вів, зокрема й на профілактику вживання 
спиртних напоїв;

– зосередження зусиль посадових осіб 
підрозділів на переконливому показі вої-
нам тяжких наслідків, до яких веде пияц-
тво, своєчасне доведення до відома всіх 
категорій військовослужбовців вироків вій-
ськових трибуналів у зв’язку зі злочинами 
на ґрунті пияцтва;

– проведення занять у гуртках художньої 
самодіяльності, організація виступів само-
діяльних артистів;

– проведення спортивних змагань із 
футболу, волейболу та ін.;

– забезпечення роботи клубу, бібліоте-
ки, клубів за інтересами;

– посилення санітарно-просвітницької 
роботи, спрямованої на показ шкоди пияц-
тва, наслідків від уживання технічних рідин, 
розкриття соціальних аспектів небезпеки 
алкоголізму;

– створення умов для навчання й під-
готовки до вступу військовослужбовців 
у навчальні заклади;

– забезпечення безперешкодного досту-
пу до перегляду телепередач, проведення 
тематичних антиалкогольних переглядів ві-
деофільмів, художніх і науково-популярних 
фільмів;

– випуск радіогазет, присвячених вій-
ськовослужбовцям, які відзначилися 
у виконанні навчально-бойових завдань, 
знаменним датам у житті офіцерів, прапор-
щиків, сержантів і солдатів, із привітаннями 
від рідних тощо;

– забезпечення роботи пунктів зв’язку з 
рідними та близькими військовослужбовців.

6. Форми й методи протидії мораль-
но-психологічному впливу супротивника:

– заходи протидії негативному інформа-
ційному впливу, що спричиняє паніку й де-
моралізацію серед особового складу; 

– організація безперебійного надання 
інформації від офіційних ЗМІ, забезпечення 

військових частин необхідними технічними 
засобами пропаганди;

– визначення факторів бойової, соці-
ально-політичної та психологічної обста-
новки, які можуть бути використані про-
тивником для інформаційного впливу 
на війська, нейтралізація поширення чуток 
через випередження інформування військо-
вослужбовців;

– роз’яснення мети, завдань, форм і прийо-
мів психологічних операцій противника, орга-
нізація взаємодії з питань проведення заходів 
психологічної протидії з органами державної 
влади та місцевого самоврядування.

7. Форми й методи психологічної роботи: 
– створення в підрозділах системи 

повсякденної взаємодопомоги, закрі-
плення досвідчених військовослужбовців 
за новачками й тими, хто проявляє пригні-
ченість у поведінці;

– залучення військових психологів і пси-
хіатрів для розвитку у військовослужбовців 
навиків саморегуляції та самоконтролю, які 
необхідні для підтримки військової дисципліни;

– використання офіцером-психологом 
із метою виявлення військовослужбов-
ців, схильних до пияцтва й хворих на ал-
коголізм, таких тестових матеріалів: «Тест 
на виявлення алкоголізму університету 
штату Мічиган (MAST)», «Тест на виявлення 
порушень, пов’язаних з уживанням алкого-
лю AUDIT (AlcoholUseDisordersIdentification
Test)», «Швидкий тест на діагностику хіміч-
ної залежності RAFFT»;

– участь офіцера-психолога в методич-
ному забезпеченні роботи з профілактики 
пияцтва;

– формування офіцером-психологом 
в особового складу мотивації до здорового 
способу життя;

8. Форми й методи медичного забезпе-
чення:

– зосередження зусиль військових ме-
диків на виявленні військовослужбовців, 
схильних до вживання спиртних напоїв;

– організація медичного обстеження 
особового складу частини, огляд військо-
вослужбовців на наявність стану алкоголь-
ного сп’яніння;

– своєчасне виявлення у військовос-
лужбовців симптомів захворювання на ал-
коголізм, уживання заходів до їх лікування 
й визначення ступеня придатності до вій-
ськової служби;

– розуміння й роз’яснення посадовим 
особам, що зловживання спиртними напоя-
ми може бути пов’язане із захворюванням 
усього організму, нервової системи, психі-
ки людини;

– участь військових медиків у проведен-
ні антиалкогольної агітації й пропаганди;
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– формування в особового складу моти-
вації до здорового способу життя.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Пияцтво, а тим більше алкоголізм, 
не можуть мати місце під час виконання 
військовослужбовцем свого службового 
обов’язку. Профілактику цього явища має 
забезпечувати система попереджувальних 
організаційних, службових, морально-пси-
хологічних заходів. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ КУРСАНТІВ ДСНС 
УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Бінецька О.В., к. іст. н., доцент
кафедри психології діяльності в особливих умовах

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 
Національного університету цивільного захисту України

У статті проаналізовано особливості розвитку стресостійкості курсантів ДСНС України в процесі 
навчання. Узагальнено наукові положення щодо поняття стресу, розкрито взаємозв’язок стресостійко-
сті та професійного розвитку особистості курсанта. 

Ключові слова: стрес, стресостійкість, компоненти стресостійкості, нервово-психічна стій-
кість, курсанти ДСНС. 

В статье проанализированы особенности развития стрессоустойчивости курсантов ГСЧС Украины 
в процессе обучения. Обобщены научные положения относительно понятия стресса, раскрыта взаи-
мосвязь стрессоустойчивости и профессионального развития личности курсанта.

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, компоненты стрессоустойчивости, нервно-пси-
хическая устойчивость, курсанты ГСЧС.

Binetska O.V. ESPECIALLY THE DEVELOPMENT OF STRESS STUDENTS DSNS UKRAINE 
DURING PROFESSIONAL TRAINING

The article analyzes the features of stress of cadets of State Emergency Service of Ukraine in the process of 
studying. The article presents scientific position on the concept of stress, the interrelation of stress and profes-
sional development of the cadet’s person.

Key words: stress, stress, stress components, neuro-psychological stability, students of State Emergency 
Service of Ukraine.

Постановка проблеми. Стресостійкість 
особистості є важливою умовою її профе-
сійного й особистісного зростання, а також 
запорукою ефективної діяльності в осо-
бливих умовах, що є професійним серед-
овищем для курсантів навчальних закладів 
системи ДСНС України. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження проблеми стресостійкості 
та стресу висвітлюється в працях сучасних 
науковців у декількох напрямах. Зокрема, 

дослідження негативного впливу стресу 
на організм як результату недостатнього 
рівня стресостійкості представлено в пра-
цях Ю. Александровського, Г. Нікіфорова, 
В. Маріщук, Н. Тарабріної, Н. Воронцова, 
Л. Крижанівської, Ю. Щербатих. Стрес, що 
супроводжує навчальну діяльність, роз-
глядався в дослідженнях С. Максименка, 
О. Кокуна, О. Євдокімової, Ю. Щербатих. 
Результати вивчення проблеми стресу та 
стресостійкості особистості в екстремаль-
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них умовах висвітлено в науковому дороб-
ку молодих науковців К. Кім, А. Кулаженко, 
О. Склень, Н. Юрьєвої.

Дослідження стресостійкості як врод-
женої властивості протистояти негативним 
факторам середовища представлені в пу-
блікаціях Л. Орбелі, Ф. Ведяєва, Г. Сельє.

Таким чином, дослідження проблемати-
ки стресу та стресостійкості особистості 
на сучасному етапі розвитку психологічної 
науки знаходиться на високому рівні, про-
те питання стресостійкості саме курсантів 
системи ДСНС України потребує детальні-
шого вивчення. 

Постановка завдання. Метою статті є 
узагальнення набутих теоретичних знань 
щодо питання стресу в цілому та стресо-
стійкості курсантів ДСНС України зокрема, 
а також окреслення напрямів дослідження 
цієї проблеми в майбутньому; вивчення ха-
рактеристик освітнього процесу установ 
ДСНС України з метою виявлення особли-
востей, які сприяють підвищенню стресо-
стійкості особистості курсанта. Крім того, 
важливим є питання розроблення мето-
дів підвищення стресостійкості курсантів 
освітніх закладів системи ДСНС України. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Оскільки навчання в закладах 
системи ДСНС України має поступовий і 
наскрізний характер, курсант зустрінеться з 
різноманітними випробуваннями та наван-
таженнями, які покликані підготувати його 
до подальшого виконання професійних 
обов’язків. Фактори, що викликають стрес, 
можуть бути ендогенними й екзогенними. 
Проте варто наголосити, що спосіб реагу-
вання особистості на них має індивідуаль-
ний характер. 

Фахова підготовка курсанта освітніх 
закладів системи ДСНС України перед-
бачає насичену та різнопланову підготов-
ку до виконання майбутніх професійних 
обов’язків. Організація та зміст навчальних 
завдань, режим дня, соціально-побутові 
умови, в які потрапляє курсант, регулюють-
ся нормативними документами, що суттєво 
відрізняють класичне уявлення про життя 
студента. Варто відмітити, що така система 
навчання максимально наближає курсанта 
до умов майбутньої професійної діяльності. 

Характерними особливостями навчаль-
ного середовища освітніх установ системи 
ДСНС України є імперативно-правове регу-
лювання відносин у колективі навчального 
закладу, яке визначає чітку субординацію 
та регламентовані правила поведінки й 
спілкування в навчальному колективі; соці-
альна депривація, яка передбачає приму-
сове обмеження спілкування зі значимими 
людьми (родина, друзі); постійне пере-

бування в колективі з відносною сталістю 
учасників, що передбачає відвідування 
навчальних занять, участь у різноманітних 
видах професійної практики, господар-
ську діяльність, ведення спільного побуту 
та проведення вільного часу. Така ситуація 
в більшості випадків має стресовий харак-
тер і на початкових етапах адаптації до неї 
може спровокувати появу конфліктних си-
туацій у колективі. Крім того, іноді соці-
альна ситуація в курсантському колективі 
відрізняється домінуванням кількості осіб 
однієї статі, що провокує зменшення кри-
тичності поведінки [8]. 

Власне навчальний процес відрізняєть-
ся екстремальним характером діяльності, 
що з перших днів демонструє важливість 
професії та рівень відповідальності за при-
йняті рішення в процесі несення службових 
обов’язків. Варто наголосити, що студенти 
під час проходження практики стикаються з 
емоційними проявами постраждалих, свід-
ків, колег, що також є значним стресором 
для особистості.

Навчальний процес характеризується 
єдністю практичної й теоретичної підготов-
ки. Він передбачає підготовку висококва-
ліфікованих фахівців, що з гідністю будуть 
виконувати покладені на них обов’язки. Та-
кож він передбачає вузьку спрямованість 
процесу навчання, що забезпечує підготов-
ку професіоналів, здатних приймати рішен-
ня на основі детального аналізу ситуації, 
що склалася в умовах дефіциту часу. 

Таким чином, аналіз характеристик 
навчально-виховного середовища де-
монструє умови, які, будучи стресовими 
за своєю природою, покликані розвинути 
в студентів навички самоорганізації, ре-
гулювання часу, конкурентності, побудови 
стосунків з оточуючими, а також колектив-
ної діяльності, від якої в майбутньому зале-
жатимуть не тільки їхні професійні успіхи, 
а й життя. 

У дослідженні М. Горішиної наводить-
ся аналіз основних груп стресорів, які мо-
жуть супроводжувати діяльність студента. 
До них відносять фактор інформаційного 
навантаження, який ілюструє вплив збіль-
шення кількості інформації та її якості (по-
рівняно зі шкільним матеріалом), а також 
необхідність структурувати й засвоювати 
отриману інформацію. Фактор інформа-
ційної невизначеності демонструє процес 
пошуку необхідної інформації за умови 
наявності потрібного матеріалу і його від-
сутності. Змістова наповненість фактора 
відповідальності презентує усвідомлен-
ня курсантом міри відповідальності, що 
супроводжуватиме його професійну діяль-
ність у майбутньому. Крім того, стресором 
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є власне об’єкти відповідальності, оскільки 
ще в процесі навчання курсанти формують 
почуття відповідальності за результат ко-
манди, за себе та за іншого. Фактор де-
фіциту часу описує переживання курсантів, 
пов’язані з необхідністю виконання різно-
спрямованих завдань за короткий проміжок 
часу. Соціальне життя індивіда провокує 
появу фактора міжособистісних конфлік-
тів, що на фоні загальної психологічної на-
пруженості відіграють роль каталізатора й 
вивільнюють емоції, які накопичилися. Крім 
того, у розвитку стресу значну роль відігра-
ють внутрішньоособистісні конфлікти, які є 
результатом попереднього психологічного 
досвіду особистості та зумовлюють зна-
чний вплив на її подальший розвиток [2]. 

Для глибшого розуміння поняття стресо-
стійкості звернемося до тлумачення стресу 
як мультидисциплінарної категорії, оскіль-
ки сучасні тенденції розвитку науки перед-
бачають асиміляцію різноманітних галузей 
із метою всебічного дослідження раніше 
відкритих явищ. Однією з таких проблем, 
які розглядаються науковцями з різних бо-
ків, є проблема стресу. Від часу створення 
Г. Сельє концепції стресу це явище пере-
стало розглядатися в межах одного медич-
ного підходу, а набуло міждисциплінарного 
характеру й сьогодні досліджується психо-
логами, фізіологами, біологами.

Г. Сельє запропонував класичне визна-
чення поняття стресу, яке характеризує 
стрес як неспецифічну відповідь організ-
му на будь-яку вимогу, висунуту до нього 
середовищем. Подальші дослідження пси-
хологів і фізіологів зійшлися на тому, що 
не враховуючи характеристики подразни-
ка (якість, джерело, силу, реальність), лю-
дина переживатиме стрес за одним і тим 
же порядком, а вплив стресу на організм 
більшою мірою регулюватиметься власне 
ставленням людини до пережитої ситуа-
ції. Ураховуючи це, можна припустити, що 
поступове зростання сили й кількості стре-
сів дає можливість особистості розвинути 
свою стресостійкість і активно долати по-
дразники оточуючого та внутрішнього се-
редовища з більшою ефективністю й про-
дуктивністю, ніж на початкових етапах [6]. 

Т. Холмс вважає, що стрес – це той сту-
пінь, на якому люди змушені змінити та пе-
ребудувати свій спосіб життя у відповідь 
на події зовнішнього середовища. Чим біль-
ше потрібно змін, тим більшим буде стрес.

Ф. Меєрсон розуміє стрес як стандарт-
ну реакцію організму на будь-який новий 
фактор середовища, яка супроводжується 
активацією певних систем організму та є 
необхідною ланкою більш складного про-
цесу адаптації. 

Аналізуючи поняття «стрес», зупинимося 
на визначенні цього явища П. Горизонто-
вим, який вбачав у стресі загальну адап-
тивну реакцію організму, яка розвивається 
у відповідь на загрозу порушення гомеоста-
зу [5]. Ключовим поняттям у цьому розу-
мінні є поняття «адаптивна реакція», оскіль-
ки саме завдяки такому процесу можливе 
вдосконалення й розвиток організму люди-
ни й особистості в цілому. Як наголошував 
Г. Сельє, стрес – це не тільки пошкодження 
й хвороби, але й найважливіший інструмент 
тренування й загартування організму люди-
ни, бо стрес сприяє підвищенню опірності 
організму, тренуванню його захисних меха-
нізмів. Аналізуючи в такому ключі систему 
підготовки курсантів ДСНС України, бачимо, 
що спостерігається поступовість зростання 
складності навчального матеріалу, об’єму 
фізичних та інтелектуальних навантажень, 
покладеної на курсанта відповідальності, 
практичних навичок. Проте найважчим і 
найбільш насиченим залишається перший 
курс навчання курсанта. Така характерис-
тика пов’язана зі зміною соціального ото-
чення, зростанням фізичних навантажень, 
кардинальною зміною системи навчання 
(порівняно зі школою), частковою соціаль-
ною ізоляцією, зміною побутових умов тощо. 
Крім того, саме на цей період (17–18 років) 
припадає активний фізіологічний розвиток 
організму, який пов’язаний зі входженням 
в юнацький вік, що разом зі зміною фізіо-
логічних і гормональних процесів призво-
дить до зміни емоційного стану особистості 
курсанта. Такий вплив на процес адаптації 
до навчання може мати як негативний, так і 
позитивний характер, але цю характеристи-
ку варто враховувати під час аналізу динамі-
ки розвитку особистості курсанта в умовах 
першого курсу. 

З аналізу поняття стресу випливає понят-
тя стресостійкості як здатності людини про-
тистояти негативному впливу стрес-факто-
рів, зумовленої індивідуальним комплексом 
його вроджених і надбаних психологічних і 
фізіологічних властивостей і процесів [4]. 
Варто зазначити, що наукова література 
подає поняття нервово-психічної стійко-
сті як синонім поняття «стресостійкість».  
Її визначають як здатність людини за допо-
могою саморегуляції та самокерування 
протистояти негативним факторам сере-
довища (зокрема екстремальним), не зни-
жуючи при цьому рівня продуктивності та 
не шкодячи власному здоров’ю [1, с. 563]. 
Дослідження питання стресостійкості пред-
ставлено в доробку Г. Олпорта, Г. Айзенка, 
Р. Кеттела, К. Роджерса. 

Теорія гомеостазу У. Кеннона демон-
струє стрес як характеристику, що супрово-
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джує нові умови життя індивіда, а організм 
у відповідь на таке подразнення здійснює 
перебудови, що відновлюють рівнова-
гу, але вже на якісно новому рівні. Також 
науковець наголошував на тому, що якісно 
подразники можуть бути як фізичними, так 
і психологічними. Вивчення стресостійко-
сті як набутої характеристики особистості 
презентується в дослідженнях К. Івано-
ва-Муромського, Л. Леві тощо. 

У структурі стресостійкості особистості 
Н. Бережна виділяє такі компоненти, як пси-
хофізіологічний, мотиваційний, вольовий, 
інтелектуальний, а також компоненти емо-
ційного досвіду особистості та професійної 
підготовленості. Детально проаналізував-
ши ці компоненти, варто відмітити сутність 
кожного з них. 

Зокрема, психофізіологічний компо-
нент об’єднує такі властивості особистості, 
як тип і властивості нервової системи, що 
значно впливає на здатність підвищувати 
рівень стресостійкості особистості в про-
цесі професійного становлення. 

Мотиваційний компонент демонструє 
взаємозв’язок сили мотивів та емоційну 
стійкість особистості. Це поєднання вияв-
ляє прямо пропорційну залежність двох 
характеристик, оскільки чим сильніша мо-
тивація діяльності, тим вищий рівень емо-
ційної стійкості особистості. 

Емоційний компонент висвітлює важли-
вість попереднього досвіду переживання 
екстремальних ситуацій особистістю та їх 
успішність, а також передбачає вивчення 
методів переживання екстремальної ситу-
ації, які використовувала людина для подо-
лання стресу в тій чи іншій ситуації.

Вольовий компонент включає свідому са-
морегуляцію індивіда, яка активувалася від-
повідно до умов певної життєвої ситуації. 

Компонент професійної підготовки 
передбачає наявність високого рівня тео-
ретичної та практичної підготовки особи-
стості до дій в екстремальних умовах. 

Тісно пов’язаний із попереднім інте-
лектуальний компонент, який демонструє 
здатність особистості давати адекватну 
оцінку вимогам ситуації та на основі цьо-
го аналізу прогнозувати розвиток ситуації 
і спектр дій, які необхідно здійснити для її 
зміни [9]. 

Цікаву структуру стресостійкості 
запропонувала міжнародна група дослід-
ників, яка виокремила три компоненти 
стресостійкості: соціальний, поведінковий, 
особистісний. Так, соціальний висвітлює 
вплив соціуму на формування особисто-
сті через інтеріоризацію певних елемен-
тів навколишньої соціальної дійсності. В 
основу поведінкового компонента покла-

дено здатність особистості проявляти такі 
форми поведінки, які будуть ефективні 
в подоланні впливу стресових факторів. У 
своїх дослідженнях Т. Концовський описує 
форми подолання стресу (зміну стресової 
ситуації, зміну самого себе). Відповідно 
в першому випадку проявляється феномен 
пошукової активності, який пов’язаний з 
активним вирішенням індивідом стресової 
ситуації та виробленням стійкості до та-
ких ситуацій через постійне подолання по-
дібних явищ. Зміна самого себе автором 
пов’язується з удосконаленням власних 
ресурсів психіки та тіла через виконання 
фізичних вправ, медитацію, зміну темпу 
життя тощо.  

Особистісний фактор є важливим еле-
ментом для вивчення впливу стресу 
на організм індивіда та включає індивіду-
ально-психологічні властивості людини. 
Словник із надзвичайних ситуацій у визна-
ченні поняття стресостійкості висвітлює 
його складові частини, зокрема відчуття 
важливості власного існування, відчут-
тя незалежності та можливості самостій-
но впливати на власне життя, відкритість 
до змін і сприйняття їх не як загрози, а як 
можливості для подальшого особистісного 
зростання [7].  

Наслідки низького рівня стресостійкості 
особистості прослідковуються в погіршенні 
функціонування соціальної, психологічної, 
фізіологічної та психологічної сфер осо-
бистості. Така тенденція підтверджується 
дослідженнями А. Маклакова, В. Моля-
ка, В. Бодрова, М. Савчина, О. Самоло-
ва, Н. Тарабріної тощо. Крім того, низький 
рівень стресостійкості може призвести 
до появи соматичних і психосоматичних 
порушень. 

Варто наголосити на ролі індивідуаль-
но-психологічних характеристик особисто-
сті, які впливають на здатність опиратися 
стресу. До них можна віднести саморегу-
ляцію, самоконтроль і емоційну стійкість 
(І. Павлов, В. Небиліцин, В. Мерлін).

Важливість самоконтролю у формуван-
ні стресостійкості особистості пов’язана 
з тим, що завдяки його корегуючій функ-
ції людина може реалізувати певний план 
діяльності (власний або запропонований 
оточенням). Самоконтроль пов’язаний із 
поняттям самовимогливості, відповідаль-
ністю за власні дії та вчинки, урахуванням 
інтересів інших людей. 

Саморегуляція як характеристика особи-
стості є унікальним утворенням, що завдяки 
мотивації на досягнення певного психічного 
стану, розвитку вольових характеристик осо-
бистості допомагає людині здійснювати кон-
троль над власними емоціями через забезпе-
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чення взаємозв’язку між емоційно-вольовою 
сферою індивіда, його особистісним досві-
дом, а також мисленнєвими процесами. Ця 
характеристика важлива для розвитку стре-
состійкості особистості курсанта та дає мож-
ливість діяти більш ефективно й адекватно 
в життєвій чи професійній ситуації.

Емоційний інтелект як складник стресо-
стійкості науковцями визначається як сукуп-
ність ментальних здібностей (Дж. Майєр, 
П. Соловей). Г. Гарднер виділяв внутрішньо-
особистісний і міжособистісний емоційний 
інтелект. Самосвідомість, рефлексія, само-
оцінка, самоконтроль – основні характери-
стики особистісного елемента емоційного 
інтелекту. Другий елемент об’єднує емпа-
тію, толерантність, конгруентність та ін. 

Емоційний інтелект виконує інтерпрета-
тивну, регулятивну, адаптивну, стресоза-
хисну й активізуючу функцію. Важливість 
розвитку такої характеристики для осо-
бистості важко переоцінити, оскільки (за 
дослідженнями Д. Гоулдмана) цей компо-
нент є запорукою професійної та особи-
стісної успішності [3]. 

Оскільки стресостійкість є важливою 
характеристикою професіонала системи 
ДСНС України, то важливо проаналізувати 
методи її підвищення в курсантів. Г. Ми-
галь, О. Протасенко виділяють групу ди-
ференціальних та інтегральних методів 
підвищення рівня стресостійкості. Зокре-
ма, диференціальні методи мають на меті 
зняття проявів фізіологічної та психоемо-
ційної напруги через виконання несклад-
них фізичних вправ. Група інтегральних 
методів спрямована на усунення дії пси-
хоемоційного та фізіологічного стресу, які 
діяли в рівних частинах. Для підвищення 
стресостійкості в такому разі рекомен-
довані фізичні вправи та вправи на ре-
лаксацію. Інтегральні методи включають 
рефлексотерапію й рефлексопрофілактику 
як способи підвищення рівня стресостійко-
сті особистості, що пов’язані з дією на бі-
ологічно активні точки на шкірі людини [4].

Особливої уваги в цьому контексті 
заслуговує метод біологічного зворотного 
зв’язку, створений і апробований світовою 
спільнотою для подолання негативних явищ 
переживання стресу та підвищення стресо-
стійкості людини. Такий метод допомагає 
створити й закріпити методики самоконтр-
олю та забезпечити людині ефективну ді-
яльність в екстремальній ситуації.

Цікавою в руслі підвищення стресостій-
кості є методика Д. Мейхенбаума, яка має 
назву «щеплення від стресу». Основною 
технікою цієї методики є релаксація та 
переоцінка ситуації, метою – зменшення 
рівня тривоги особистості, що, на думку 

автора, є причиною виникнення негативних 
наслідків стресу [9]. 

С. Гремлінг, С. Ауербах і П. Сидоров 
пропонують методики психічної саморе-
гуляції за допомогою глибокого дихання. 
Варто зауважити, що підвищення стре-
состійкості курсантів є одним із завдань, 
що стоять перед психологічною службою 
навчального закладу системи ДСНС Укра-
їни. Отже, у більшості випадків методи 
профілактики стресу й підвищення рівня 
стресостійкості зорієнтовані на фізичну ак-
тивність особистості та її розслаблення.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Проблема стресостійкості особистості є 
важливим елементом структури особистості 
сучасного фахівця. Вона передбачає поєд-
нання особистісних характеристик і сформо-
ваної можливості протистояти ситуаціям, які 
викликають появу стресу. Джерелом стресу 
для курсантів навчальних закладів системи 
ДСНС України є власне умови їхньої профе-
сійної діяльності, а тому важливості набуває 
вдосконалення та застосування системи 
психологічного відбору кандидатів на нав-
чання з метою виявлення осіб із високим 
рівнем розвитку емоційної стійкості, адже 
така характеристика є передумовою фор-
мування високого рівня стресостійкості кур-
санта, що забезпечить ефективність його 
діяльності в ході виконання професійних 
завдань у майбутньому. 
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Проаналізовано феномен емоційного інтелекту, розвиток його дослідження та наявні моделі. На-
ведено результати емпіричного дослідження особливостей мотиваційної сфери в осіб із високими та 
низькими рівнями емоційного інтелекту.
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The article is devoted to the analysis of the phenomenon of emotional intelligence, research and develop-
ment of its models. The article presents the results of empirical research of motivational sphere among people 
with different levels of emotional intelligence. It was revealed the differences in indicators of motivational 
sphere among individuals with high and low levels of emotional intelligence.
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Постановка проблеми. Емоційний інте-
лект (далі – ЕІ) – психологічний феномен, 
який викликає великий інтерес як теорети-
ків, так і практиків цієї галузі знань. Актив-
не вивчення зазначеного поняття почалося 
понад двадцять років тому. На перших ета-
пах досліджень емоційний інтелект уявля-
ли предиктором успішності в усіх сферах 
життя, але зі збільшенням кількості дослі-
джень питання щодо визначення та ролі 
емоційного інтелекту в життєдіяльності 
людини не зменшувалися, а постійно роз-
ширювалися (Р.Д. Робертс, Дж. Метьюс, 
М. Зайднер, Д.В. Люсін).

Незважаючи на це, нині існує достатня 
кількість робіт, в яких автори продовжу-
ють описувати емоційний інтелект як дуже 
важливу здатність людини, що пов’язана 
з відповідальністю, здатністю працювати 
в команді, ініціативністю, самореалізацією 
й самоактуалізацією резервів професійного 
формування, умінням надихати оточуючих 
і регулює мотиваційно-потребову сферу 
особистості (І.М. Мещерякова, В.П. Кутє-
єва, Ю.В. Федоров та ін.). 

Сьогодні все ж таки можна відзначити 
наявність низки суперечностей у визна-

ченні феномена емоційного інтелекту та 
малу кількість даних щодо його зв’язку з 
мотиваційною сферою, яка є важливим 
фактором регуляції діяльності особистості 
в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Досліджуючи феномен емоційного 
інтелекту у вітчизняній і зарубіжній психо-
логії, за останні два десятиріччя науков-
ці виявили численні особливості його 
прояву (Г. Гарднер, Д. Карузо, І.Н. Андре-
єва, Г. Орме, Р. Стернберг та ін.), були 
окреслені теоретичні підходи до розумін-
ня структури емоційного інтелекту (Дж. 
Майер, П. Саловей, Р. Бар-Он, Д.В. Люсин, 
Д. Гоулман), досліджено їх зв’язок із фак-
торами «Великої п’ятірки» (О.В. Білоконь, 
Р.Д. Робертс, М. Зайднер,) і рисами особи-
стості, виділеними Р. Кеттеллом (В.С. Соб-
кін, Т.А. Ликова), а також досліджувалася 
роль емоційної компетентності, емоційної 
зрілості, емоційної культури, емоційної 
креативності в оптимальному функціону-
ванні й успішній життєдіяльності людини 
(С.В. Бикова, В.К. Вілюнас, Т.С. Кириленко, 
О.А. Льошенко, С.Д. Максименко, О.П. Сан-
нікова, О.Я. Чебикін та ін.) [2; 3; 4; 6; 9].
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Постановка завдання. Метою написан-
ня статті є теоретичний аналіз феномена 
емоційного інтелекту й емпіричне дослі-
дження особливостей мотиваційної сфери 
в осіб із різними рівнями емоційного інте-
лекту. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У результаті огляду літератури 
було виявлено, що емоційний інтелект роз-
глядається вченими як потенційний чин-
ник – предиктор життєвого успіху і як один 
із факторів адаптації до суспільства взагалі. 

У різні часи вчені по-різному трактували 
прояв цього явища:

– Л.С. Виготський розглядав емоційний 
інтелект як «узагальнення переживань» та 
«інтелектуалізацію афекту»;

– О.В. Запорожець називав його «емо-
ційною уявою»;

– А.Л. Журавльов визначав як «емоційну 
компетентність»;

– В.С. Мухіна розглядала як «розумність 
почуттів» [6].

Ідея емоційного інтелекту в сучасному 
розумінні бере свій початок із робіт по со-
ціальному інтелекту Е. Торндайка, Дж. Гіл-
форда, Г. Айзенка. Але найбільш близько 
до дослідження емоційного інтелекту підій-
шов Х. Гарден, який у 1983 р. виділив вну-
трішньоособистісний і міжособистісний ін-
телект.

Через два роки Р. Бар-Он упроваджує 
позначення «коефіцієнт емоційності» (EQ) і 
створює анкету для його вимірювання (EQ-
i). Завдяки їй можна оцінювати некогнітивні 
здібності, компетенції та навички, які впли-
вають на можливість людини справлятися 
з викликами й тиском зовнішнього середо-
вища. Під емоційним інтелектом він розу-
мів сукупність емоційних і соціальних знань 
і здібностей, які зумовлюють загальну здіб-
ність ефективно взаємодіяти з оточенням. 
Модель Бар-Она поєднує розумові здібно-
сті (вирішення задач) та індивідуальні осо-
бливості (оптимізм) [5]. 

1990 р. був ознаменований виходом 
першої роботи Дж. Мейера та П. Сало-
вея, у якій вони дали визначення терміна 
«емоційний інтелект». Під ним дослідни-
ки розуміли форму соціального інтелекту, 
яка включає здатність відображати влас-
ні й чужі емоції й почуття, розрізняти їх і 
використовувати цю інформацію для регу-
ляції людського мислення та дій. На думку 
авторів, люди з високою емоційною компе-
тентністю краще за інших здатні ідентифі-
кувати власні почуття, почуття інших людей 
і розв’язувати проблеми, пов’язані з емо-
ціями [4].

Особливу популярність здобули погляди 
Д. Гоулмена на емоційний інтелект і його 

роль у професійному становленні особи-
стості. Він розглядав цей феномен як здат-
ність людини пояснювати власні емоції й 
емоції оточуючих, щоб використовувати от-
риману інформацію для реалізації власних 
цілей [6]. Науковцем була створена модель 
компетентностей, яка належить до зміша-
них моделей. У ній Д. Гоулмен сформулю-
вав чотири грані емоційного інтелекту.

1. Самосвідомість – емоційна самосві-
домість, точна самооцінка.

2. Контроль – упевненість у собі, відкри-
тість, адаптивність, воля до перемоги, ініці-
ативність, оптимізм.

3. Соціальна чуйність – співпереживан-
ня, ділова обізнаність, люб’язність. 

4. Управління відносинами – натхнен-
ня, вплив, допомога у самовдосконаленні, 
сприяння змінам, урегулювання конфліктів, 
командна робота й співпраця [4].

У цій моделі наголошується на здіб-
ностях умілого й ефективного керівника.

Іншу точку зору виклав Д.В. Люсин 
у моделі емоційного інтелекту. Емоцій-
ний інтелект у його концепції виступає 
як здатність розуміти свої та чужі емоції й 
керувати ними. Ці дві здібності можуть на-
лежати як до власних емоцій людини, так і 
до емоцій оточуючих. Відповідно до цього 
Д.В. Люсин виділяє два види емоційного 
інтелекту: внутрішньоособистісний (спря-
мований на внутрішньоособистісні проце-
си) і міжособистісний (належить до сфери 
міжособистісної взаємодії). Ці різновиди ЕІ 
передбачають використання різних умінь і 
процесів, але, безумовно, мають і загальні 
компоненти [6].

Подальше дослідження емоційного ін-
телекту як набору здібностей у вітчизняній 
психології набуло нового вигляду. А.Г. Чет-
верик-Бурчак у своєму дослідженні поси-
лається на модель Е.Л. Носенко та Н.В. Ко-
вриги, у якій увага акцентувалася на тому, 
що емоції містять інформацію про зв’язки 
людини з оточуючими людьми й об’єктами 
навколишнього світу, які не тільки сприй-
маються, а й уявляються. Зміна зв’язків з 
іншими людьми й предметами змінює емо-
ції, пережиті у зв’язку із цим [11]. Згідно 
з уявленнями авторів про структуру емо-
ційного інтелекту ці компоненти утворюють 
ієрархію та послідовно розвиваються в он-
тогенезі. 

Таким чином, розглядаючи феномен 
емоційного інтелекту, можна стверджува-
ти, що це явище є відносно новим і по-
требує детальних досліджень, а його роль 
у забезпеченні успішності життєдіяльності 
залишається дискусійною. Наявні моделі 
розглядають емоційний інтелект як набір 
емоційних здібностей і як комплекс проявів 
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диспозиційних компонентів, емоційних 
компетентностей і емоційних досягнень.

Емоції є базовою детермінантою емо-
ційного інтелекту й поряд із потребами, ін-
тересами та потягами мають спонукальну 
або мотиваційну функцію. Але дослідниць-
ких робіт, в яких розкривається саме спо-
нукальна та мотиваційна функції емоцій, 
досить мало.

Однією з теорій, в яких розглядаєть-
ся зв’язок емоцій із мотивацією, є теорія 
Р.У. Липера, який писав: «В умовах сучас-
ного суспільства людина є сильно мотиво-
ваною істотою, причому цей факт зумовле-
ний саме емоційними процесами» [10].

У вітчизняній психології про мотиваційну 
функцію емоцій заговорив С.Л. Рубінштейн. 
Він стверджував, що емоції слугують спону-
каннями, мотивами діяльності. Почуття люди-
ни, її емоційні стани впливають на діяльність, 
наприклад, сильна емоція може внаслідок 
шоку дезорганізувати діяльність людини, 
а незвичайне почуття, що охопило людину, 
може викликати підйом усіх її сил і зробити 
її здатною на такі зусилля, яких вона ніколи 
не досягла б без цього почуття [10].

Трохи іншої точки зору дотримувався 
О.М. Леонтьєв, який вважав, що емоції 
безпосередньо відображають відношення 
між мотивами та реалізацією діяльності, 
що відповідає цим мотивам. У такій інтер-
претації емоції не тільки супроводжують 
діяльність із задоволення потреб, але й є 
відповіддю на сам характер їх задоволен-
ня [10].

Говорячи про мотиваційну функцію емо-
цій, треба брати до уваги такі аспекти:

– емоції є не тільки спонукою до актив-
ності людини, але й мотивом, тобто тим, 
на що ця активність спрямована;

– мотиваційні можливості емоцій реалі-
зуються в їхньому прагненні до емоційного 
балансу, або гомеостазу;

– емоції близькі за природою до інстинк-
тів людини, тому належать до несвідомих 
основ мотивації;

– емоції володіють енергетикою, здат-
ною розвернути поведінку в бік предмета 
зв’язку;

– емоції є не тільки результатом задово-
лення потреб, але й самі штовхають потре-
би поперед себе.

Рис. 1. Результат кластеризації вибірки досліджуваних 
за показниками емоційного інтелекту
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Тому ми вважаємо, що між емоційним 
інтелектом і мотивацією дійсно існує зв’я-
зок, а в основу спланованого нами емпі-
ричного дослідження було покладене при-
пущення, що особи з високим і низьким 
рівнем емоційного інтелекту будуть мати 
відмінності за показниками мотиваційної 
сфери.

Організація емпіричного досліджен-
ня. Для здійснення емпіричного дослі-
дження нами було відібрано вибірку, 
яка складалась із 61 учня 10 й 11 кла-
сів КЗО «Навчально-виховне об’єднання  
№ 28» (м. Дніпро), 32 дівчини та 29 хлопців. 

В основу емпіричного дослідження були 
покладені такі гіпотези:

– якщо учням притаманний більш високий 
рівень емоційного інтелекту, то в них буде 
спостерігатися більш виражений емоційний 
профіль за методикою В.T. Мільмана; вну-
трішній і пізнавальний мотиви за В.К. Гер-
бачевським; прагнення до саморозвитку й 
особистісного зростання, інтерес до ото-
чення, потреба в розширенні світу, оволо-
дінні ним, творча активність за методикою 
С.Б. Кузікової;

– якщо учні володіють низьким рівнем 
емоційного інтелекту, у них буде спостері-
гатися більш виражений змагальний мотив, 
вони докладатимуть більші вольові зусилля, 
будуть націлені на підтримання життєзабез-
печення та будуть більш товариськими.

Для емпіричної перевірки гіпотез обра-
но такі психодіагностичні методики: опи-
тувальник емоційного інтелекту «ЕМІН» 
Д.В. Люсіна, 2006 р.; діагностика емоцій-
ного інтелекту Н. Холла, 2002 р.; методи-
ка оцінки рівня домагань (опитувальник 
В.К. Гербачевського, 1969 р.); діагнос-
тика мотиваційної структури особистості 
В.Є. Мільман, 1990 р.; диспозиційна ха-
рактеристика саморозвитку особистості 
«ДХСЛ» С.Б. Кузікова, 2011 р.

На першому етапі дослідження нами було 
проведено кластерний аналіз за результа-
тами всіх показників емоційного інтелекту 
за методиками Д.В. Люсіна та Н. Холла, ре-
зультати якого представлені на рис 1. 

Проаналізувавши отримані результати 
кластеризації, ми з’ясували, що до першо-
го кластеру увійшли 33 особи з високим 
і вище середнього рівнями емоційного 

Таблиця 1
Відмінності в показниках мотиваційної сфери за методикою В.К. Гербачевського 

в осіб із високими та низькими рівнями емоційного інтелекту

Показники
Середні показники 

осіб із низьким рівнем 
емоційного інтелекту

Середні показни-
ки осіб із високим 
рівнем емоційного 

інтелекту

Показник 
t-критерію 
Стьюдента

Внутрішній мотив 14,33 14,56 -0,21

Пізнавальний мотив 17,48 17,47 0,01

Мотив уникання 14,00 14,68 -0,65

Змагальний мотив 14,87 12,53 2,77*

Мотив до зміни поточної  
діяльності 11,52 12,00 -0,49

Мотив самоповаги 16,56 17,06 -0,58

Надання особистісної значущості 
результатам діяльності 10,00 9,88 0,11

Рівень складності завдань 7,07 6,82 0,35

Вольове зусилля 16,19 13,28 2,22*

Оцінка рівня досягнутих  
результатів 9,56 10,21 -0,77

Оцінка свого потенціалу 16,81 16,38 0,49

Намічений рівень мобілізації  
зусиль, необхідних для  
досягнення цілей діяльності

16,93 16,82 0,12

Очікуваний рівень  
результатів діяльності 9,56 11,00 -2,24*

Закономірність результатів 16,78 14,18 2,20*

Ініціативність 12,63 14,94 -2,21*

* – статистично значущі відмінності на рівні р≤0,05.
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інтелекту. Такі особи характеризуються 
високим рівнем розвитку внутрішнього 
світу, відчуттям внутрішньої свободи, від-
повідальності за себе; вони відчувають 
високий рівень психологічного благопо-
луччя та гармонію із собою й оточуючими 
людьми; краще розуміють емоційні стани 
оточуючих, здатні розпізнавати зовнішні 
емоційні прояви (міміка, жестикуляція, зву-
чання голосу); краще усвідомлюють влас-
ні емоції: розпізнають їх, ідентифікують і 
здатні більш чітко описувати їх вербаль-
но; контроль над підтримкою та виразом 
емоцій у них знаходиться також на більш 
високому рівні.

До другого кластеру увійшли 27 осіб 
із низьким і нижче середнього рівнями 
емоційного інтелекту, яким більш при-
таманні емоційні реакції за механізмом 
умовного рефлексу, здійснення активнос-
ті з переважанням зовнішніх компонентів 
над внутрішніми, низький самоконтроль, 

висока ситуативна обумовленість; вони ча-
стіше відчувають страх, самотність, почут-
тя провини, депресію, фрустрацію; більш 
нестабільні, агресивні.

За допомогою t-критерію Стьюдента 
було визначено, що кластери статистично 
відрізняються за всіма показниками емо-
ційного інтелекту. 

На другому етапі нашого дослідження 
нами були визначені відмінності за показни-
ками мотиваційної сфери осіб із низькими 
та високими рівнями емоційного інтелекту. 

У результаті статистичного аналізу було 
виявлено відмінності за шкалами методик, 
які ми застосовували для дослідження мо-
тиваційної сфери, а саме: методика оцінки 
рівня домагань (опитувальник В.К. Герба-
чевського, 1969 р.); діагностика мотива-
ційної структури особистості В.Є. Мільман, 
1990 р.; диспозиційна характеристика са-
морозвитку особистості «ДХСЛ» С.Б. Кузі-
кова, 2011 р.

Таблиця 2
Відмінності в мотиваційному профілі 

осіб із високим і низьким рівнями інтелекту за методикою В.Є. Мільмана

Показники
Середні показники 

осіб із низьким рівнем 
емоційного інтелекту

Середні показники 
осіб із високим рівнем 
емоційного інтелекту

Показник 
t-критерію 
Стьюдента

Підтримання  
життєзабезпечення 21,96 20,06 2,21*

Комфорт 24,89 24,65 0,12

Соціальний статус 22,33 21,74 0,39

Спілкування 27,94 25,06 2,27*

Загальна активність 17,37 18,88 -1,04

Творча активність 21,52 23,97 -2,73*

Громадська корисність 14,89 15,41 -0,40

Життєва «ідеальна» моти-
вація 36,04 39,95 -2,31*

Робоча «ідеальна»  
мотивація 34,04 37,65 -2,36

Робоча «реальна»  
мотивація 38,96 36,16 2,43

Життєва «реальна»  
мотивація 36,30 35,68 0,27

Спрямованість на емоційні 
переживання  
стенічного типу

6,76 4,22 2,81*

Спрямованість на  
емоційні переживання  
астенічного типу

8,04 8,59 -0,93

Стенічний тип переживань  
і поведінки в стані фру-
страції

6,59 6,59 0,01

Астенічний тип  
переживань фрустрації 5,37 5,79 -0,67

* – статистично значущі відмінності на рівні р≤0,05.
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Одержані результати свідчать про під-
твердження гіпотез щодо існування відмін-
ностей мотиваційної сфери в осіб із різни-
ми рівнями емоційного інтелекту.

Як бачимо з табл. 1, відмінності в мо-
тиваційній сфері наявні за такими показни-
ками (p˂0,5): змагальний мотив; вольове 
зусилля; оцінка рівня досягнутих результа-
тів; очікуваний рівень результатів; законо-
мірність результатів; ініціативність. Це свід-
чить про те, що особи з високим рівнем 
емоційного інтелекту є більш ініціативними 
та будуть діяти, зважаючи на оцінку влас-
них можливостей у кожній певній діяльно-
сті, очікуваний результат і обрану задачу. 
Тобто одним із головних мотивів буде сам 
результат діяльності й ставлення до нього.

Для осіб із низьким рівнем емоційного 
інтелекту притаманний змагальний мотив 
і докладання вольових зусиль у діяльності, 
вони більш схильні отримувати логічні й 
очікувані результати, тобто вони більш орі-
єнтовані на сам процес діяльності.

Як можна побачити з табл. 2, на 5-від-
сотковому рівні значущості були виявлені 
відмінності в мотиваційній сфері осіб із різ-
ними рівнями емоційного інтелекту за таки-
ми показниками: підтримання життєзабез-
печення, спілкування, творча активність, 
життєва «ідеальна» мотивація та спрямо-
ваність на емоційні переживання стенічно-
го типу. Тобто для осіб із низьким рівнем 
емоційного інтелекту провідними мотивами 
є підтримання життєзабезпечення та спіл-
кування, для них більш характерна спрямо-
ваність на емоційні переживання стенічно-
го типу, у той час як для осіб із високим 
рівнем емоційного інтелекту мотиваційним 
фактором буде загальна й творча актив-
ності.

Спираючись на відомості, отримані за ме-
тодикою С.Б. Кузікової, у осіб із високим 
рівнем емоційного інтелекту спостерігаєть-
ся висока тенденція до саморозвитку. Для 
них (на відміну від осіб із низьким рівнем 
емоційного інтелекту) одним із провідних 

мотивів буде потреба в самовдосконален-
ні, особистісному зростанні, усвідомле-
ному самотворенні, інтерес до оточення, 
власного внутрішнього світу і внутрішнього 
світу інших людей, повнота й насиченість 
життя, потреба в експансії – розширенні 
світу, оволодінні ім.

Таким чином, у результаті емпіричного 
дослідження були частково підтверджені 
наші емпіричні гіпотези, а саме:

– в осіб із високим рівнем емоційного 
інтелекту більше виражені такі особливос-
ті мотиваційної сфери, як ініціативність, 
прагнення до саморозвитку й особистісно-
го зростання, інтерес до оточення, потреба 
в розширенні світу, оволодінні ним, актив-
ні життєві стратегії (пошукова активність, 
самовдосконалення), творча активність, 
більш високий рівень прагнень і спонукань 
у життєвій і професійній сферах;

– особи з низьким рівнем емоційного 
інтелекту матимуть більш виражений зма-
гальний мотив, докладатимуть більші во-
льові зусилля, націлені на підтримання жит-
тєзабезпечення та більшу товариськість.

Проте в осіб із високим рівнем емоцій-
ного інтелекту не була встановлена вираз-
ність емоційного профілю за методикою 
В.Є. Мільмана та внутрішній і пізнавальний 
мотиви за В.К. Гербачевським.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. У статті було досліджено особливості 
мотиваційної сфери в осіб із різними рівня-
ми емоційного інтелекту. На основі прове-
деного аналізу можна стверджувати, що 
проблеми дослідження емоційного інтелек-
ту та його зв’язок із мотиваційною сферою 
залишаються відкритими. 

Наше дослідження дозволяє констату-
вати наявність відмінностей за показника-
ми мотиваційної сфери в осіб із високим і 
низьким рівнем емоційного інтелекту. За-
значимо, що особи з високим рівнем емо-
ційного інтелекту націлені більше на сам 
результат, тоді як для осіб із низьким рів-
нем емоційного інтелекту мотивом буде 

Таблиця 3
Відмінності в показниках саморозвитку 

осіб із різними рівнями емоційного інтелекту за методикою С.Б. Кузікової

Показники

Середні показни-
ки осіб із низьким 
рівнем емоційного 

інтелекту

Середні показни-
ки осіб із високим 
рівнем емоційного 

інтелекту

Показник
t-критерію
Стьюдента

Потреба в саморозвитку 34,00 36,24 -2,28*

Умови для саморозвитку 35,44 38,62 -2,59*

Механізми саморозвитку 36,15 36,50 -0,25

Загальний показник 105,59 111,35 -2,23*

* – статистично значущі відмінності на рівні р≤0,05
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сам процес досягнення результату. Окрім 
цього, особи з високим рівнем ЕІ більше 
прагнуть до саморозвитку, рефлексії, тоді 
як в осіб із низьким рівнем ЕІ мотивації 
самовдосконалюватися виявлено не було. 
Також в осіб із високим рівнем емоційного 
інтелекту спостерігається більший інтерес 
до загальної й творчої активності, більш 
високий рівень прагнень і спонукань у жит-
тєвій і професійній сферах.

Одержані нами відомості в подальшому 
можуть бути використані практичними пси-
хологами, фахівцями з підбору персоналу 
та шкільними психологами з метою прове-
дення профорієнтаційної роботи та психо-
корекції.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ МЕТОДИК 
ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ
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У статті описано особливості використання тестових методик для діагностики математичної обдаро-
ваності. Виділено й проаналізовано основні групи тестів, які традиційно застосовуються для виявлення 
й оцінки потенціалу математично обдарованих. Висвітлено питання дефіциту сучасних валідних тестів 
діагностики рівня сформованості математичного інтелекту, математичного мислення та компонентів 
математичної обдарованості. Підкреслено, що наявні методики є лише окремим елементом комплек-
сного психодіагностичного обстеження обдарованого, а їх застосування вимагає від фахівця відповід-
ної кваліфікації та спеціального навчання. 

Ключові слова: математична обдарованість, стандартизовані тести, психодіагностика обдаро-
ваності, математичний інтелект.

В статье описаны особенности использования тестовых методик для диагностики математической 
одаренности. Выделены и проанализированы основные группы тестов, которые традиционно приме-
няются для выявления и оценки потенциала математически одаренных. Освещены вопросы дефицита 
современных валидных тестов диагностики уровня сформированности математического интеллекта, 
математического мышления и компонентов математической одаренности. Подчеркнуто, что существу-
ющие методики являются лишь отдельным элементом комплексного психодиагностического обследо-
вания одаренного, а их применение требует от специалиста соответствующей квалификации и специ-
ального обучения. 

Ключевые слова: математическая одаренность, стандартизированные тесты, психодиагностика 
одаренности, математический интеллект.

Bonchuk N.V. PECULIARITIES OF THE TEST METHODS USAGE FOR THE DIAGNOSTICS  
OF THE MATHEMATICAL GIFTEDNESS

The article describes peculiarities of test methods for the diagnosis of the mathematical giftedness. It is 
highlighted and analyzed the main group of tests that are traditionally used to identify and assess the potential 
of mathematically gifted people. It’s highlighted the questions of shortage of modern valid diagnostic tests of 
mathematical intelligence formation, mathematical thinking and mathematical components of the giftedness. 
It is emphasized that existing methods are only separate elements of complex psych diagnostic examination of 
the gifted, and their usage requires proper professional training and special education.

Key words: mathematical giftedness, standardized tests, psychological diagnostics of the talent, mathemat-
ical intelligence.

Постановка проблеми. Успішний роз-
виток країни великою мірою залежить 
від людей, які є інтелектуальною елітою 
суспільства. Ядро цієї еліти складають 
обдаровані люди, чия діяльність у тій чи 
іншій сфері є креативною, творчою, про-
дуктивною. Сьогодні стає звичним, що 
«полювання» за обдарованими людьми, 
яке здійснюють окремі країни, відбуваєть-
ся по всьому світу. Мається на увазі їх від-
бір і пропозиція обдарованим таких умов, 
де вони повною мірою зможуть саморе-
алізуватися, досягти максимуму в роз-
критті свого потенціалу. Така практика, 
безумовно, з часом приносить непогані 
соціально-економічні дивіденди, ще біль-
ше просуваючи ці країни в бік розвитку й 
економічного зростання. 

Розвиток науки й освіти в Україні, фор-
мування її інтелектуального й наукового по-
тенціалу значною мірою залежить від того, 
скільки уваги приділятиметься проблемі 
виявлення й розвитку обдарованих людей. 
Сьогодні наша держава відчуває гостру по-
требу в збереженні та збільшенні інтелек-
туального ядра нації. Про стратегію фор-
мування інтелектуального та культурного 
потенціалу як найвищої державної цінності 
йдеться в Указі Президента «Про додаткові 
заходи щодо державної підтримки обдаро-
ваної молоді».

Діагностика здібностей, зокрема мате-
матичних, є відправною точкою будь-яких 
психолого-педагогічних заходів, спрямова-
них на пошук, відбір і розвиток здібностей 
обдарованого індивіда. У психодіагностиці 
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розроблена й тривалий час застосовується 
низка психологічних методик, спрямованих 
на виявлення обдарованості. До них відно-
симо такі методи, як спостереження, бесіда, 
тести, методи вивчення продуктів діяльності, 
опитування, біографічний метод. З одно-
го боку, таке різноманіття дещо ускладнює 
процес виявлення обдарованості, з іншо-
го – ретельна психодіагностика обдаровано-
сті, зважаючи на неоднозначність предмета 
дослідження, не може цілком і повністю опи-
ратися лише на вузьку групу методів.

Одним із ефективних шляхів досліджень 
обдарованості традиційно залишається 
тестовий метод, який перебуває на стику 
таких галузей наукового знання, як психо-
логія, педагогіка, фізіологія, теорія вимірю-
вань, математичне моделювання, матема-
тична статистика. 

У зв’язку з тим, що наукові пошуки 
в теорії обдарованості людини трива-
ють, перед психологічною наукою постає 
необхідність перегляду традиційно вико-
ристовуваних методик і створення нових. 
Розроблення й уміле застосування стан-
дартизованих тестів для психодіагности-
ки математичної обдарованості матиме 
позитивний результат для вдосконалення 
математичної освіти в нашій державі та її 
поглибленої інтеграції у світову освітню 
практику.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У літературі існують різні концептуаль-
ні підходи до виявлення та розвитку дитя-
чої обдарованості: психометричний підхід 
(Г. Айзенк, П. Вернон, Дж. Гілфорд, Дж. Гу-
стафсон, Л. Терстоун, Дж. Томпсон), біоло-
гічний підхід (М. Газзаніга, Д. Гебб, М. Дакс, 
Дж. Леві, О.Р. Лурія, Р. Сперрі), когнітивний 
підхід (Л. Кронбах, К. Спірмен, Н. Фрост, 
Е. Хант), системний підхід (Г. Гарднер,  
Дж. Рензуллі, Р. Стернберг) [3]. Розповсю-
джений віковий підхід до інтелектуальної 
обдарованості (Н.С. Лейтес); підхід до об-
дарованості як до прояву творчого потенці-
алу особистості (О.М. Матюшкін, В.С. Юр-
кевич); динамічна теорія обдарованості 
(Д.Ю. Бабаєва, Л.С. Виготський); екопси-
хологічний підхід до розвитку обдаровано-
сті (В.І. Панов); психодидактичний підхід 
до навчання й розвитку обдарованих дітей 
в умовах масової загальноосвітньої шко-
ли (В.П. Лебедєва, В.О. Орлов, В.А. Ясвін, 
С.Д. Дерябо) та ін. 

В Україні проблемі обдарованості 
присвячені дослідження В.О. Моляко, 
Г.С. Костюка, А.Б. Коваленко, Л.А. Мой-
сеєнко, О.І. Кульчицької, В.В. Клименка, 
О.Л. Музики, О.В. Бобир, О.В. Зазимко, 
Н.М. Куліш, С.О. Сисоєва, М.Ю. Якимчук та 
ін.

Тeоpiя мaтeмaтичних здiбноcтeй 
pозpоблeнa й виcвiтлeнa в pоботaх 
В.A. Кpутeцького, В.М. Дpужинiнa, 
E.O. Голубєвої, I.В. Дубpовiної, О.П. Гуcєвої, 
I.A. Льовочкiної, В.М. Caпожнiковa, В.В. Cу-
воpової й A.П. Кaпaлaйтe, C.О. Iзюмової, 
C.Г. Бутолiнa, A.Г. Колзiної, Т.М. Хpуcтa-
льової, Є.I. Cибipякової та ін.

Постановка завдання. Мета статті – 
проаналізувати особливості застосування 
психологічних тестових методів, призначе-
них для виявлення й оцінки математичної 
обдарованості індивіда.

Психодіагностика здібностей, обдарова-
ності (а конкретно – спеціальних здібнос-
тей і математичної обдарованості) була й 
залишається актуальною проблемою в су-
часній психологічній науці. Ця проблема 
має достатню кількість причин, наприклад, 
таких, як специфіка математичної обдаро-
ваності, її структура, психологічні й психо-
фізіологічні особливості обдарованого ін-
дивіда.

Використання тестів для психодіагнос-
тики математично обдарованого потребує 
від фахівця уважного й обґрунтованого їх 
вибору, тому він мусить бути обізнаним 
у їх специфіці. Проте інформації про осо-
бливості застосування методик діагности-
ки спеціальних здібностей не так багато, 
і вона досить розрізнена. Часто в дослід-
ницьких працях, де тестові методики вико-
ристовуються для збору даних, і зараз 
недостатня увага приділяється не тільки 
вивченню загальних передумов успішної 
математичної діяльності, але й компонен-
там математичної обдарованості, спрямо-
ваності математичного інтелекту досліджу-
ваних тощо. Крім того, методи тестової 
психодіагностики математичної обдарова-
ності, котрих доволі мало, певною мірою 
недостатньо розроблені, частина з них 
застаріла, що, звичайно, істотно усклад-
нює роботу з виявлення обдарованих ді-
тей практикам – педагогам і психологам, 
які працюють з математично обдаровани-
ми людьми. Зважаючи на викладене вище, 
завданням цієї статті є огляд наявного пси-
ходіагностичного інструментарію матема-
тичної обдарованості й аналіз проблема-
тики, пов’язаної з тестовою діагностикою 
відповідних спеціальних здібностей.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Здібності й обдарова-
ність як предмет дослідження цікавлять 
як науковців-теоретиків, так і практиків, які 
щодня працюють з обдарованими людь-
ми. Поняття здібностей і обдарованості 
не можуть бути чітко окреслені, оскільки 
є неповторним, унікальним набором пев-
них характеристик і якостей особистості. 
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Якщо ж узагальнити дефініції, які зараз 
використовуються в психологічній науці, 
то здібності – це індивідуально-психоло-
гічні особливості, які вирізняють люди-
ну з-поміж інших, проявляючись у її ді-
яльності, і є одним із факторів сприяння 
досягнення успіху в цій діяльності. Су-
купність низки здібностей, які обумовлю-
ють особливо успішну діяльність людини 
у визначеній області знань і виділяють її 
серед інших осіб, що виконують анало-
гічну діяльність у тих самих умовах, нази-
вається обдарованістю. Зокрема, Р. Тер-
стоун установив 12 абсолютно незалежних 
факторів здібностей, серед яких назива-
ються просторові, вербальні, перцептивні, 
числові, індуктивні та дедуктивні. Р. Кеттел 
виділив 17 факторів розумових здібностей, 
серед яких – уміння вигадувати незвич-
не застосування речам, уміння міркувати, 
здатність до оперування числами, креа-
тивність як здатність продукувати багато 
ідей, перцептивна швидкість як швидкість 
оцінювання спільності чи розбіжності, гра-
мотність, естетичний смак тощо [8, с. 5]. 

У психологічній науці здібності традицій-
но поділяють на загальні й спеціальні. За-
гальні здібності – це сукупність психологіч-
них і психофізіологічних характеристик, які 
дозволяють людині здійснювати успішну 
діяльність у різноманітних сферах. Нато-
мість спеціальні здібності є системою таких 
якостей індивіда, що дозволяють досягти 
високих результатів у окремій, вибраній 
сфері діяльності.

Математична обдарованість як вищий 
прояв спеціальних математичних здібнос-
тей вирізняється з-поміж інших її видів 
завдяки яскравим розумовим можливос-
тям людини у сфері одержання, переро-
блення та зберігання знаково-числової й 
просторової інформації. Незмінна увага 
до математичної обдарованості не є чи-
мось дивним: «королева» наук математика 
є найдревнішою наукою, невід’ємною част-
кою людської культури. Крім того, матема-
тика є структурним елементом, «кістяком» 
багатьох інших наук, величезної кількості 
галузей людської діяльності.

За С.О. Скворцовою, математичні здіб-
ності – це індивідуально-психологічні вла-
стивості особистості, що виявляються 
в математичній діяльності і є необхідною 
умовою її успішності, а творчі математичні 
здібності, ґрунтуючись на цих властивос-
тях, виявляються в нестандартному розв’я-
зуванні математичних завдань, в одержанні 
нового, оригінального продукту математич-
ної діяльності [9, с. 355].

Одним із напрямів дослідження мате-
матичної обдарованості є виокремлення 

й детальне вивчення її окремих складо-
вих частин – здібностей. У структурі ма-
тематичної обдарованості В.А. Крутець-
кий виділив такі здібності: 1) здатність 
до формалізації математичного матеріалу, 
відокремлення форми від змісту, абстрагу-
вання від конкретних кількісних відношень і 
просторових форм і оперування формаль-
ними структурами відношень і зв’язків;  
2) здатність узагальнювати математичний 
матеріал, виокремлювати головне (нех-
туючи несуттєвим), пізнаючи при цьому 
загальне в різноманітному за формою;  
3) здатність до оперування числовою та 
знаковою символікою; 4) здатність до послі-
довного, правильно розчленованого логіч-
ного міркування, пов’язаного з потребою 
в доведеннях, обґрунтуванні, висновках; 
5) здатність скорочувати процес мірку-
вання, мислити згорнутими структурами; 
6) здатність до зворотності мисленнєвого 
процесу (переходу з прямого на оберне-
ний хід думки); 7) гнучкість мислення, здат-
ність до переключення з однієї розумової 
операції до іншої; 8) математична пам’ять 
(пам’ять на узагальнення, формалізова-
ні структури, логічні схеми); 9) здатність 
до просторових уявлень [7, с. 104]. 

Костюк Г.С. розширює цей список, дода-
ючи до нього такі здібності, як схильність 
до легкого знаходження математичних 
відношень у навколишній дійсності; швид-
ка орієнтація в цих відношеннях, їх аналіз 
і синтез; здатність до математичної аб-
стракції, швидкого й широкого узагальнен-
ня математичного матеріалу; систематич-
ність, послідовність і доказовість мислення; 
тенденція до швидкого скорочення, «згор-
тання» міркувань у процесі розв’язання 
задач; гнучкість мислення, що виявляється 
в різних способах самостійного розв’язан-
ня одних і тих самих задач і вільних пере-
ходах від прямих до зворотних операцій, 
пам’ять на узагальнені математичні явища, 
типи задач, способи їх розв’язання, логічні 
схеми міркувань; пам’ять на істотні ознаки 
геометричних тіл, їх розміщення в просторі 
[6, с. 329].

Іншим напрямом дослідження матема-
тичної обдарованості є спроби виділення її 
першооснови. Окремі вчені в якості такої 
першооснови пропонують загальний фак-
тор інтелекту (І. Вердерлін), інші дослід-
ники – швидкісні параметри переробки 
інформації (Р. Айзенк, Л.Т. Ямпольський) 
або високий рівень мисленнєвих процесів 
і наявність математичної інтуїції (М.В. Ме-
тельський).

Оскільки математична обдарованість 
найяскравіше проявляється насамперед 
у математичній діяльності індивіда, резуль-
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тати цієї діяльності вимагають не менш 
прискіпливого вивчення, ніж результати 
спостережень і психодіагностичних вимірів. 
Цілком зрозуміло, що жодна тестова мето-
дика не в змозі охопити весь простір мате-
матичних здібностей, що в певних комбі-
націях і яскравому вираженні оформлюють 
математичну обдарованість конкретного ін-
дивіда. Проте застосування тестового ме-
тоду – один із вагомих етапів комплексно-
го діагностичного обстеження обдарованої 
особистості. Зазначимо, що величезна 
помилка для педагога чи психолога – слі-
по покладатися виключно на результати 
тестової психодіагностики обдарованості; 
Н.А. Карпенко, І.І. Карабаєва, О.Ю. Буров, 
В.В. Камишин наголошують на важливості 
комплексного підходу до діагностики обда-
рованості [5].

Оскільки тестові методики, які вико-
ристовуються для аналізу спеціальних зді-
бностей, часто орієнтовані на вимірювання 
чи то рівня загального фактора обдарова-
ності, чи певного її компонента, чи прогресу 
розвитку спеціальних здібностей, для пси-
ходіагностики доцільно формувати батареї 
тестів. Це дозволяє отримати більш глибо-
ке уявлення про наявність і характеристики 
обдарованості в індивіда. У сучасній психо-
логічній практиці дослідники математичної 
обдарованості найчастіше використовують 
методики, перераховані нижче.

1. Стандартизовані тести вимірюван-
ня інтелекту традиційно застосовуються 
для діагностики інтелектуальної обдарова-
ності. Зокрема, К. Роджерс і Е.Л. Торндайк 
доводили, що математичні здібності ста-
новлять ядро загального інтелекту. Тести 
інтелекту вимірюють конкретну інтелекту-
альну спроможність, тобто сформованість 
конкретних розумових операцій. Таким чи-
ном, наявні психометричні тести інтелек-
ту, фіксуючи його компоненти, не зачіпа-
ють зв’язків між ними, не охоплюють саму 
системність його проявів [1].

Серед найбільш відомих і застосовуваних 
методик на конвергентне мислення – тес-
ти Д. Векслера, Дж. Равена, Р. Амтхауе-
ра, шкала Стенфорд-Біне, тест Слоссона, 
тести креативності (дивергентне мислен-
ня – методики П. Торренса, Дж. Гілфорда), 
та низка інших. Тест когнітивних здібнос-
тей, розроблений Е. Торндайком і Е. Ха-
ген, надає нам інформацію про вербальну, 
невербальну, кількісну оцінки. 

Серед сучасних тестів, що вико-
ристовуються для виявлення обдарова-
них дітей, – методика визначення рівня 
розумового розвитку молодших школя-
рів Е. Замбавічене, яка застосовується 
для вимірювання мовленнєвих, математич-

них здібностей, просторової уяви та пам’я-
ті й розрахована на групове використання 
для дітей від 12 років. Методику сконстру-
йовано на основі структури тесту інтелекту 
Р. Амтхауера, який містить 9 субтестів. 

Підлітковий інтелектуальний тест (роз-
робники І.М. Дашков, М.А. Курганський, 
Л.К. Федорова) містить 11 шкал і дозво-
ляє зробити висновки щодо стану розвитку 
пізнавальних здібностей, гнучкості сприй-
няття, швидкості сприйняття вербально-
го матеріалу, практичного математичного 
мислення, обсягу практичних умінь, дивер-
гентного мислення, комбінаторно-логічно-
го мислення, уміння оперувати числами, 
здатності впорядковувати інформацію, об-
разно-просторового мислення.

Серед сучасних розробок методів діа-
гностики інтелектуального розвитку – тест 
ТІПС (тест інтелектуального потенціалу, 
розробник – лабораторія гуманітарних тех-
нологій під керівництвом А.Г. Шмельова). 
Ця методика дозволяє виявити не тільки 
наявний рівень інтелектуальних здібностей 
(гуманітарний і технічний індекси інтелек-
ту), але й потенціал людини (логічні здібно-
сті, увагу, здатність до навчання). 

У психологічній науці домінує думка 
про те, що математичні здібності не зво-
дяться до загального інтелекту, а являють 
собою певну властивість системи когні-
тивних процесів, що проявляється в ефек-
тивному вирішенні складних пізнавальних 
завдань, рішення яких вимагає розумових 
операцій із просторовим і символічним 
матеріалом без опори на наочність. Отже, 
високі результати тесту вимірювання інте-
лекту не обов’язково свідчитимуть про по-
тенціал математичної обдарованості, тому 
застосовувати їх доцільно лише в якості 
одного з елементів батареї тестів.

2. Стандартизовані тести досягнень. 
Тести досягнень належать до найбільш 
численної групи діагностичних методик. 
Вони насамперед вимірюють результати 
психолого-педагогічного впливу на розви-
ток тих чи інших здібностей і використову-
ються учбовими закладами в якості іспиту 
для підсумкового контролю знань чи пе-
ревірки рівня учбових навичок абітурієнта. 
Проте можливості стандартизованих тестів 
досягнень є набагато ширшими.

На нашу думку, тести досягнень мож-
на використовувати для оцінки здібностей 
обдарованого учня й прогнозу темпів його 
розвитку в тій чи іншій дисципліні, зокрема 
й математиці. Одним із найбільш відомих 
і широко застосовуваних тестів досягнень 
є Стенфордський тест досягнень (SAT), 
уперше опублікований у 1923 р. [4]. SAT 
складається з трьох частин (аналіз тексту, 
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математичний і письмовий субтести) і зде-
більшого застосовується для відбору абіту-
рієнтів у навчальні заклади. Проте іноді SAT 
складають підлітки віком до 13 років для та-
ких організацій, як Study of Mathematically 
Precocious Youth («Навчання математично 
обдарованої молоді»), що використовують 
результати для відбору та навчання обда-
рованих осіб.

3. Тести спеціальних здібностей. У 
психолого-педагогічній практиці використо-
вують низку тестів, які вимірюють ступінь 
розвитку математичних здібностей і обда-
рованості. Зазвичай в основі таких тестів 
лежать логічні й обчислювальні операції, 
спосіб, правильність і швидкість виконання 
яких може свідчити про потенціал обдаро-
ваності. Проте аналіз наукової літератури 
дозволяє зробити висновок, що й таких ме-
тодик мало. На нашу думку, це пояснюєть-
ся тим, що під час діагностики математич-
ної обдарованості школяра висновки часто 
ґрунтуються на основі вивчення ступеня 
розвитку навичок вирішення математичних 
завдань (і такі висновки робить передусім 
педагог, аналізуючи діяльність учня). Та-
кими методиками є. наприклад, задачі з 
різним ступенем наочності рішення, задачі 
на логічне міркування (логічні, загальнома-
тематичні), евристичні завдання, завдан-
ня, пов’язані з просторовими уявлення-
ми, задачі з поступовою трансформацією 
з конкретного в абстрактний план. Проте 
за допомогою вирішення тестових завдань 
із математики важко, а іноді й неможливо 
проаналізувати решту психологічних аспек-
тів, зокрема, детально виділити всю низку 
компонентів математичної обдарованості 
індивіда або чітко визначити тип матема-
тичного мислення особи, виділити домі-
нанти в здібностях і слабкі місця. Звичайно, 
така інформація була б цінною для реалі-
зації індивідуального підходу в розвитку 
потенціалу математичної обдарованості 
особистості. Тому для більшої об’єктив-
ності оцінювання математичної обдарова-
ності доцільно хоча б використовувати такі 
тестові батареї, які включатимуть тести з 
різних зазначених груп.

Однією з найвідоміших у вітчизняній нау-
ці методик вивчення спеціальних здібностей 
є тест математичних аналогій – «Завдання 
Гайштута» (ТМА) [2]. Він може бути вико-
ристаний для діагностики рівня розвитку 
загального інтелекту й математичних зді-
бностей. Тест дозволяє з’ясувати здатність 
до уявного виявлення відносин між просто-
ровими й знаковими елементами умов зада-
чі й уміння виконувати математичні операції 
з математичними структурами. Успішність 
виконання тесту пов’язана з рівнем розвит-

ку здатності до уявного вирішення завдань, 
понятійного й просторового мислення. 

Тест на виявлення обдарованості 
В.А. Крутецького орієнтований на визна-
чення коефіцієнта математичного інтелек-
ту в дітей, дорослих і підлітків. Шкала має 
6 градацій – від «дуже високого», де коефі-
цієнт сягає ≥ 130 балів, до «дуже низького» 
з коефіцієнтом ≤70 балів.

Методика вивчення індивідуальних осо-
бливостей вирішення задач (розробник – 
лабораторія azps.ru ) націлена на вивчення 
таких компонентів математичної обдарова-
ності, як швидкість вирішення, інтелектуаль-
на активність, що виражаються в цілеспрямо-
ваному знаходженні найбільш раціональних 
способів розв’язування задачі.

Компоненти математичних здібностей 
можуть бути досліджені через такі мето-
дики, як тест Ліпмана «Логічні закономір-
ності», методика «Логіко-кількісні відно-
сини», тест спеціальних здібностей «Куб 
Лінка», тест «Уміння рахувати в умі» та ін. 
У практиці для оцінки математичних і візу-
ально-просторових здібностей також часто 
використовуються відповідні субтести ме-
тодики Г. Айзенка. 

На нашу думку, головні проблеми вико-
ристання тестових методик у психодіагнос-
тиці математичної обдарованості такі:

1) оскільки математична обдарова-
ність – це унікальне поєднання різних ро-
зумових здібностей, не існує універсаль-
них тестових методик, які б із точністю 
визначили ступінь розвитку математич-
них здібностей. Зокрема, тести можуть 
не виявити потенціал дитини з прихова-
ною обдарованістю;

2) у психологічній науці тестовий ін-
струментарій для діагностики математич-
ної обдарованості обмежений. Більшість 
тестових методик, якими керуються фа-
хівці для діагностики математичної об-
дарованості, уже є досить старими. Нові 
з’являються рідко й не завжди є валідни-
ми. Розроблення й стандартизація нових 
тестових методик вимагає багато часу і є 
досить складною процедурою, через що 
діагностичний інструментарій поповню-
ється дуже повільно;

3) часто педагоги обмежуються тестами 
структури інтелекту для пошуку обдарова-
них дітей, забуваючи, що визначити ступінь 
розвитку здібностей – заняття довготри-
вале й потребує розроблення й реалізації 
комплексних заходів. Є проблемою хибне 
застосування тестових методик нефахів-
цями, поверхове ставлення до результатів 
тестів, що призводить до формування не-
правильних висновків щодо наявності об-
дарованості в індивіда. 
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Під час проведення практичних дослі-
джень необхідно враховувати, що виявлен-
ня обдарованих – це процес, пов’язаний із 
динамікою їх психічного й інтелектуального 
розвитку, тому його ефективне здійснення 
неможливе за допомогою якоїсь одноразо-
вої процедури тестування. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. З огляду на викладене вище, можемо 
зробити висновки про те, що психологіч-
на наука потребує нових, сучасних і ва-
лідних тестових методів діагностики ма-
тематичних здібностей і обдарованості. 
Для розроблення таких методик необхідно 
використовувати сучасні підходи до пси-
ходіагностики здібностей і обдарованості 
й шукати шляхи оптимального втілення 
тестових методик. Зокрема, можливості ін-
формаційних технологій дозволять науков-
цям разом із ІТ-фахівцями розробити такі 
комп’ютеризовані тести, за допомогою 
яких можна було б більш якісно діагносту-
вати розвиток різних типів математичного 
мислення. Наприклад, тест на розвиток об-
разно-просторового мислення можна було 
б побудувати за принципом графічних опе-
рацій із геометричними фігурами, що було 
б зручно для використання на планшетно-
му комп’ютері. 

Розроблення нових стандартизованих 
тестів має покращити виявлення й оцінку 
математичної обдарованості в досліджува-
них, зменшуючи при цьому кількість прикрих 
помилок, коли поза увагою фахівців зали-
шаються ті, хто має приховану або потен-
ційну, неактуалізовану обдарованість і втра-
чає можливість реалізувати свій потенціал 
в умовах розвиваючого середовища. Крім 
того, спеціалісти, які працюють з обдаро-
ваними, повинні мати достатню кваліфіка-
цію для правильного застосування тестових 
методик діагностики здібностей на практи-

ці, отриману шляхом проходження навчан-
ня в рамках відповідної курсової підготовки 
у ВНЗ чи в закладах післядипломної освіти.
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У статті розглядається проблема розвитку математичної обдарованості в сучасному освітньому 
середовищі. З’ясовано психолого-педагогічні умови виявлення та розвитку математичних здібностей 
обдарованої дитини. Проаналізовано шляхи розвитку математичної обдарованості, які є сьогодні ак-
туальними для організації ефективного навчального процесу. Обґрунтовано доцільність застосування 
диференційованого підходу до розвитку математичної обдарованості індивіда через розроблення та 
реалізацію освітніх стратегій, орієнтованих на індивідуальність дитини, характер її здібностей, тип ма-
тематичного мислення. Висвітлено питання розширення можливостей сучасного навчального закладу 
у формуванні такого освітнього простору, де може повною мірою реалізовуватися персональний шлях 
утілення особистісного потенціалу кожної математично обдарованої дитини.

Ключові слова: математична обдарованість, обдарована дитина, учень, розвиток здібностей.

В статье рассматривается проблема развития математической одаренности в современной образо-
вательной среде. Выяснены психолого-педагогические условия выявления и развития математических 
способностей одаренного ребенка. Проанализированы пути развития математической одаренности, 
которые являются сегодня актуальными для организации эффективного учебного процесса. Обосно-
вана целесообразность применения дифференцированного подхода к развитию математической ода-
ренности индивида через разработку и реализацию образовательных стратегий, ориентированных 
на индивидуальность ребенка, характер его способностей, тип математического мышления. Освещены 
вопросы расширения возможностей современного учебного заведения в формировании такого образо-
вательного пространства, где в полной мере может воплощаться персональный путь реализации лич-
ностного потенциала каждого математически одаренного ребенка.

Ключевые слова: математическая одаренность, одаренный ребенок, ученик, развитие способно-
стей.

Bonchuk N.V. THE PROBLEM OF THE MATHEMATICAL CLEVERNESS DEVELOPMENT IN THE 
CONDITION OF MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

This article concerns the problem of the mathematical cleverness development in the condition of modern 
educational environment. The psychological and pedagogical conditions of mathematical clever children dis-
covering and development are highlighted. It is analyzed the ways of mathematical cleverness development, 
which are topical today for the efficient educational organization. It is proved the expediency of differential ap-
proach at the mathematical cleverness development of an individual through a development and realization of 
the educational strategies that are oriented upon the individuality of a child, the character of his or her abilities, 
and the pattern of mathematical thinking. It is underlined some aspects of the educational opportunity broad-
ening in the modern educational establishment in creating of such educational space, where the individual way 
of a personal potential realization of the every mathematically gifted child is possible to be. 

Key words: mathematical cleverness, gifted child, pupil, cleverness development.

Постановка проблеми. Соціально-по-
літичні й економічні процеси, бурхли-
вий розвиток науки та суспільні зрушен-
ня, без сумніву, завжди викликають зміни 
в теорії й практиці виховання, навчання й 
усебічного розвитку людини. Актуальність 
проблеми розвитку обдарованості дітей, 
підлітків і молоді для сучасного суспільства 
й майбутнього всієї людської цивілізації є 
безсумнівною. 

Одним із пріоритетних завдань сучасної 
освіти як в Україні, так і в усьому світі є 
розвиток розумових здібностей індивіда, 

забезпечення їх максимального розкрит-
тя, формування гармонійно розвиненої, 
творчої особистості, здатної до широ-
кої самореалізації, участі в перетворенні 
суспільства. Проблема розвитку матема-
тичних здібностей учнів в умовах інтенсив-
ного науково-технічного прогресу стоїть 
перед освітньо-виховною системою так 
само гостро, як і колись.

Оскільки розвиток математичних зді-
бностей і найвищого їх прояву – обдаро-
ваності – являє собою складний і творчий 
процес, перед фахівцем-практиком, заці-
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кавленим у роботі зі здібними дітьми, неми-
нуче постають питання вчасного виявлення 
математично обдарованих, розроблення 
специфічних навчальних підходів для глиб-
шого розвитку їх математичних здібностей, 
а також надання їм необхідної педагогічної 
та психологічної підтримки й допомоги. На 
жаль, у сучасному педагогічному середови-
щі не всі, хто навчає дітей математиці, здат-
ні вчасно розглядіти в учневі обдарованість, 
яка може бути замаскованою й не проявля-
тися виразно через індивідуальні психоло-
гічні особливості її носія. Багато обдарова-
них дітей, які живуть у провінції, відвідують 
звичайні, а не спеціалізовані школи, і будь-
мо відвертими – далеко не в усіх випадках 
варто сподіватися на індивідуальний підхід 
і виняткову зацікавленість педагогів у роз-
витку обдарованості окремого учня (хоча 
надихаючі приклади існують).

Невиявлена, проігнорована батьками 
дитини й педагогами математична обда-
рованість, яка часто називається в побуті 
просто «любов’ю до навчального предме-
та», у такому середовищі швидко згасає, 
потенціал особистості не розкривається 
повною мірою, що призводить до втрат 
інтелектуального потенціалу розвитку 
суспільства в цілому.

Навчання обдарованого учня у звичай-
ному класі за стандартною навчальною 
програмою можна порівняти із ситуацією, 
коли пересічну дитину з нормальним роз-
витком помилково відправляють навчатись 
у корекційну школу. У таких умовах дити-
на не демонструватиме визначних успіхів 
у математиці, а навпаки – намагатиметься 
пристосувати свою поведінку до загаль-
ноприйнятої в класі. Це стосуватиметься 
насамперед навчального процесу: обда-
рований учень буде позбавлений необхід-
ної йому за потенціалом зони найближчого 
розвитку й задовольнятиметься тим, що 
йому пропонує середовище, в якому він 
опинився.

Як відомо, обдарований індивід де-
монструє власну унікальність не лише 
видатними здібностями, але й окреми-
ми психологічними характеристиками, які 
сприймаються найближчим соціальним 
оточенням як нестандартні. Дуже яскраво 
ця суперечність проявляється в середо-
вищі загальноосвітньої школи. Традицій-
ні прийоми шкільного навчання й органі-
зації навчальної діяльності, що базуються 
на умовах неухильного дотримання учнем 
усталеної дисципліни та навчальних вимог, 
часто блокують розвиток і прояв обдарова-
ності. Математично обдарована дитина, де-
монструючи власні успіхи в точних науках, 
може мати проблеми в іншій площині. Та-

кий учень часто прагне самовираження й 
самоствердження, у зв’язку з чим нерід-
ко «пробує на міцність» усталені правила, 
не визнає авторитети. Через таку поведін-
ку обдарованість дитини часто ігнорується 
педагогами, оскільки виховний акцент змі-
щується на корегування її поведінки. Таким 
чином «незручна дитина» випадає з кон-
тексту адекватного її потребам навчання й 
розвитку її математичних здібностей.

Отже, вважаємо за необхідне окреслити 
моменти, на які слід звернути увагу педа-
гогу: які освітньо-виховні умови мають бути 
дотримані, щоб обдарований учень отри-
мав максимум можливостей у навчальному 
закладі для розвитку своїх здібностей.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Ураховуючи багатоаспектність, різноп-
лановість інтерпретацій феномена матема-
тичної обдарованості в науковій літературі, 
пошук і вироблення перспективних мето-
дів роботи з обдарованими дітьми вима-
гає попереднього аналізу поглядів різних 
дослідників на сутність і умови розвитку 
математичної обдарованості. Проблема-
ми загальної та спеціальної обдаровано-
сті займалися Б.Г. Ананьєв, М.Д. Левітов, 
Н.С. Лейтес, О.M. Матюшкін, В.М. Мясіщев, 
С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадри-
ков, А. Біне, Д. Гілфорд, Е. Клапаред, 
Е. Мейман, Дж. Рензуллі, В. Штерн, Д. Фре-
бес та ін. 

В Україні проблемі обдарованості особи-
стості присвячені дослідження В.О. Моляко, 
О.І. Кульчицької, В.В. Клименка, О.Л. Музи-
ки, О.В. Бобир, О.В. Зазимко, Н.М. Куліш, 
М.Ю. Якимчук та ін.

У психології накопичені теоретичні й 
практичні дані, що стосуються пробле-
ми дитячої обдарованості: цей феномен 
досліджували О.М. Леонтьєв, Б.М. Те-
плов, Д.Б. Богоявленська, О.І. Савенков, 
Ю.Д. Бабаєва, М.О. Холодна, Л.А. Венгер, 
В.С. Юркевич, К.І. Ларіонова та ін. 

У літературі існують різні концептуальні 
підходи до виявлення та розвитку дитячої 
обдарованості: концепція вікового підходу 
до феноменів інтелектуальної обдаровано-
сті (Н.С. Лейтес); підхід до обдарованості 
як до прояву творчого потенціалу людини 
(О.М. Матюшкін, В.С. Юркевич); динаміч-
на теорія обдарованості (Д.Ю. Бабаєва, 
Л.С. Виготський); екопсихологічний підхід 
до розвитку обдарованості (В. І. Панов); 
психодидактичний підхід до навчання й роз-
витку обдарованих дітей в умовах масової 
загальноосвітньої школи (В.П. Лебедєва, 
В.О. Орлов, В.А. Ясвін, С.Д. Дерябо).

У психолого-педагогічних дослідженнях 
В.М. Дружиніна, В.В. Клименка, A.M. Муста-
фіна та ін. показано, що постійне тренуван-
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ня припускає розвиток здібностей дитини 
в різних напрямах. 

Тeоpiя мaтeмaтичних здiбноcтeй і шляхи 
їх розвитку pозpоблeні й виcвiтлeні в pо-
ботaх А.М. Колмогорова, В.A. Кpутeцького, 
О.А. Крюкової, В.М. Дpужинiнa, E.O. Голу-
бєвої, I.В. Дубpовiної, О.П. Гуcєвої, I.A. Льо-
вочкiної, В.М. Caпожнiковa, В.В. Cувоpової 
й A.П. Кaпaлaйтe, C.О. Iзюмової, C.Г. Бу-
толiнa, Т.М. Хpуcтaльової, О.I. Cибipякової 
та ін.

Постановка завдання. Мета статті – 
розглянути й виділити перспективні шляхи 
розвитку математичних здібностей індивіда 
в умовах сучасного освітнього середови-
ща. Незважаючи на те, що в психологічній 
та педагогічній літературі існує достатньо 
праць із тематики обдарованості, пробле-
ма розвитку саме математичних здібнос-
тей і обдарованості не є розкритою повною 
мірою й вимагає глибшого дослідження. 
Оскільки сьогодні в науці прийнято вважа-
ти математичну обдарованість складним 
багатоаспектним явищем, слід детальніше 
розглянути можливість диференційованого 
підходу до розвитку здібностей матема-
тично обдарованих, а також шукати шляхи 
вирішення проблеми, яким саме має бути 
освітнє середовище й навчальний процес 
у ньому, щоб максимально усунути небез-
пеку «утрати обдарованості». 

Досі існує суперечність між потребою 
суспільства й особистості у виявленні й роз-
витку обдарованих дітей у процесі навчан-
ня в школі, результатами й рекомендаціями 
психолого-педагогічних досліджень, з одно-
го боку, і застосовуваними на практиці тра-
диційними (часто застарілими) методами 
виховання й навчання математично обдаро-
ваних дітей – з іншого. Розгляд зазначених 
проблем, а також перспектив їх вирішення 
становить завдання нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Єдиного погляду на приро-
ду здібностей у науці немає, і це ціл-
ком закономірно, оскільки здібності – це 
прояв індивідуальності особистості, її не-
типовості, унікальності.

На думку Б.М. Теплова, під здібностя-
ми розуміються індивідуально-психологічні 
та рухові особливості індивіда, які мають 
відношення до успішності виконання пев-
ної діяльності, але не зводяться до знань, 
умінь і навичок, які вже вироблені. При 
цьому успішність будь-якої діяльності може 
бути забезпечена не окремою здатністю, 
а лише тим своєрідним їх поєднанням, яке 
характеризує особистість [6].

Саме поняття математичних здібнос-
тей як одиниці виміру обдарованості (що 
є вищою формою прояву здібностей) та-

кож залишається дискусійним. Зокрема, 
де Гоот вважає, що математична обдаро-
ваність – це насамперед математичні здіб-
ності плюс досвід, працьовитість і сила 
волі. Деякі науковці розглядають матема-
тичну обдарованість як загальний інтелект 
плюс інтерес до математики й схильність 
займатися нею (Біне, Ревіш, Адамар, Пу-
анкаре). За В.А. Крутецьким, математична 
обдарованість – якісно своєрідне поєднан-
ня математичних здібностей, яке відкриває 
можливість успішного творчого оволодіння 
предметом [5].

На думку В.Ю. Шадріна [7], математична 
обдарованість – це інтегративна особистіс-
на характеристика, що полягає в сукупнос-
ті пізнавальних можливостей, спеціальних 
здібностей і підвищеної вибіркової захопле-
ності математичною діяльністю, яка забез-
печує успішність і високу результативність 
досягнень порівняно з віковою й соціаль-
ною нормами на основі індивідуального 
стилю освоєння математичних дисциплін. 
А.М. Колмогоров вважав, що математичні 
здібності є інтегральними якостями розу-
му. Учений також зазначає, що математич-
ні здібності проявляються в тому, з якою 
швидкістю, як глибоко й наскільки міцно 
люди засвоюють математичний матері-
ал. Таким чином, математична обдарова-
ність – це вид інтелектуальної обдарова-
ності, сукупність математичних здібностей, 
які розвиваються в спеціальній математич-
ній діяльності [4]. 

Проблема розвитку математичної обда-
рованості як спеціальних здібностей роз-
глядається в психологічній науці в контексті 
феноменології розвитку розумового потен-
ціалу людини. Б.М. Теплов і С.Л. Рубінштейн 
довели, що джерелом розвитку здібностей є 
тісна взаємодія зовнішніх і внутрішніх умов. 
Вираженість тієї чи іншої фізіологічної якості 
в основі задатків зовсім не означає обов’яз-
кову умову розвитку конкретного виду зді-
бностей. Вона може бути лише сприятли-
вою можливістю для цього розвитку. На 
думку прихильників діяльнісного підходу, 
у психологічній науці це означає, що здіб-
ності формуються в діяльності, є прижиттє-
вим утворенням. Отже, розвиток здібностей 
і обдарованості вимагає спеціально органі-
зованої діяльності, і чим «багатшим» буде 
навчальне середовище, де відбувається ця 
діяльність, тим більше шансів, що потенці-
ал обдарованого індивіда розкриється біль-
шою мірою. Розвиток здібностей залежить 
від рівня індивідуальних якостей особисто-
сті та від об’єктивних умов, де відбувається 
її навчальна діяльність. 

Як вважає Л.В. Комарова, обдарованість 
і її одиниця вимірювання – здібності – це 
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не тільки природний дар, але й суспіль-
но-історичний продукт людського соціуму. 
Тому вони залежать від методів навчання, 
формування навичок і вмінь, причому з ві-
ком їхній вплив на розвиток психологічних 
особливостей збільшується, а вплив ге-
нетичних факторів зменшується [4]. Спи-
раючись на викладене вище, ураховуючи 
своєрідність і багатоплановість феномена 
математичної обдарованості, розглянемо 
основні підходи до можливостей її розвитку.

Більшість науковців вважає, що запо-
рукою успішного розвитку будь-яких зді-
бностей є вчасне їх виявлення. Доцільне 
виявлення дітей з ознаками розумової об-
дарованості ще в дошкільному й молодшо-
му шкільному віці, оскільки саме в цей час 
відзначаються сензитивні періоди для роз-
витку розумових та інших здібностей [2]. 
Проте потенціал розумової обдарованості, 
який проявляє дошкільник – це лише ймо-
вірність, що дитина цікавитиметься мате-
матикою в майбутньому.

У рамках культурно-історичного під-
ходу (Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, 
А.В. Запорожець та ін.) прийнято вважати, 
що дошкільний і молодший шкільний вік є 
оптимальними в плані виявлення ознак об-
дарованості завдяки психічним новоутво-
ренням, притаманним віку дитинства. Ос-
новними новоутвореннями молодшого 
шкільного віку є абстрактне словесно-ло-
гічне мислення й розмірковуюче мислення.

На думку Л. Коулман, процес ідентифіка-
ції є першим, але важливим кроком у про-
цес забезпечення освітніми послугами ді-
тей, визнаних обдарованими, для того, щоб 
вони могли надалі процвітати в школі [8]. 
Відомо, що 9–10 років – це саме той вік, 
коли починає формуватися стійкий інтерес 
до математики. У цей період найчастіше 
відбувається ґрунтовна первинна діагнос-
тика математичної обдарованості.

Дослідники, які працювали з методиками 
виявлення обдарованості дитини, поперед-
жають про те, що одним тестом відповісти 
на запитання про наявність у дитини ознак 
обдарованості неможливо. Натомість необ-
хідна довга, вдумлива, кропітка робота з 
особистістю, її особливостями й проявами. 
Найбільш яскраво про наявність математич-
ної обдарованості свідчать бажання й мож-
ливості учня вирішувати складні для його 
віку завдання. І тут важливо не сплутати 
його спеціальні здібності з проявами за-
гальної академічної обдарованості. У той же 
час єдиної комплексної діагностики мате-
матичних здібностей, яка б безпомилково 
виявляла обдарованість дитини, не існує.

Для виявлення й розвитку математич-
но обдарованих дітей в Україні вже тради-

ційно проводяться математичні олімпіади. 
Це швидкий і дієвий спосіб відбору учнів 
з яскраво вираженою, актуальною мате-
матичною обдарованістю. Але, як пока-
зує практика, не слід переоцінювати цей 
спосіб відбору. Варто пам’ятати про те, що 
математична обдарованість у дитини може 
мати як явний, так і прихований характер, 
бути актуальною (вираженою), або потен-
ційною (коли здібності ще функціонально 
недостатні). 

Актуальна обдарованість – це пси-
хологічна характеристика індивіда з та-
кими показниками психічного розвитку, 
що проявляються в більш високому рівні 
виконання діяльності в певній царині порів-
няно з віковою й соціальною нормою. По-
тенційна обдарованість – це психологічна 
характеристика того, хто має лише окремі 
психічні можливості для високих досягнень 
у певному виді діяльності, але не може ре-
алізувати ці можливості в певний момент 
часу внаслідок їх функціональної недостат-
ності. Розвиток дитячих здібностей зале-
жить від наявності або відсутності низки 
причин (стан здоров’я, сімейні обставини, 
недостатня мотивація тощо). Професіона-
ли, що займаються відбором математично 
обдарованих дітей до спеціалізованих шкіл 
із математичним ухилом, вважають, що 
прихована обдарованість може бути вияв-
лена лише шляхом уважного, детального 
спостереження за діяльністю учня. 

Явна обдарованість проявляється в ді-
яльності дитини дуже виразно й чітко навіть 
у несприятливих умовах. Досягнення дити-
ни настільки очевидні, що її обдарованість 
не викликає сумніву. Прихована матема-
тична обдарованість проявляється в ді-
яльності дитини менш виражено. Унаслі-
док цього виникає небезпека помилкових 
висновків про відсутність обдарованості 
в такої дитини. Цього учня можуть почати 
вважати необдарованим і позбавити допо-
моги й підтримки, необхідної для розвитку 
математичних здібностей. Крім того, часто 
в обдарованих школярів спостерігають-
ся низькі показники в певній сфері діяль-
ності при надвисоких показниках в іншій, 
що впливає на формування упередженого, 
спрощеного (іноді не зовсім правильного) 
погляду педагога на можливості учня.

Варто знати, що відрізняє дітей із прихо-
ваною математичною обдарованістю від зви-
чайних академічно успішних учнів також те, 
що хоча вони необов’язково легко вирішу-
ють усі олімпіадні математичні завдання, але 
при цьому зберігають стійке прагнення пов-
ністю зрозуміти все, що їх цікавить у матема-
тиці, волю й бажання виконувати довготри-
валі вправи, цікавість до складних завдань. 
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Оцінка обдарованості дитини повинна 
всебічно охоплювати різні прояви здібнос-
тей. Діагностика – лише початковий етап 
напруженої праці педагогів і психологів 
у розвитку математичної обдарованості. 
І навіть комплексний підхід до виявлен-
ня математичної обдарованості повністю 
не позбавляє від помилок. У результаті 
може бути «пропущена» обдарована ди-
тина, або навпаки, до обдарованих може 
бути віднесена дитина, яка ніяк не підтвер-
дить цієї оцінки у своїй подальшій діяль-
ності (випадки неузгодженості діагнозу й 
прогнозу). До того ж дослідження й практи-
ка показують, що розвиток обдарованості 
може бути затриманий, а іноді й припине-
ний на будь-якому етапі розвитку особи-
стості [1].

Оскільки з виявленням здібних дітей, чиї 
можливості не демонструються виразно, 
у педагогів часто викликають ускладнен-
ня, то, на нашу думку, у педагогічних вузах 
має викладатися спеціальний курс із діа-
гностики обдарованості. Це зменшить від-
соток помилок і допоможе вчителеві краще 
впізнавати приховану та потенційну обда-
рованість у дитині, скеровуючи зусилля 
в напрямку її розвитку.

Сьогодні потрібна не лише кропітка пра-
ця педагогів і психологів із пошуку й нав-
чання обдарованого індивіда, але й щире 
їх бажання краще пізнати особливості ма-
тематичних здібностей дитини, їхній харак-
тер і якості. Тобто педагог повинен уміти 
не тільки впізнати в здібному учневі об-
дарованого, але й враховувати специфіку 
його обдарованості, індивідуальні можли-
вості та зробити правильні висновки, оці-
нюючи потенціал самого учня.

Щодо специфіки математичних здібнос-
тей, нагадаємо, що багато дослідників (се-
ред яких В.А. Крутецький, Н.О. Менчинська 
та інші) виділяють різні типи математично-
го мислення (абстрактно-аналітичний, об-
разно-геометричний і гармонійний), кожен 
з яких може бути провідним у конкретного 
обдарованого учня. Розуміння того, який 
тип мислення більшою мірою характерний 
для дитини, допомагатиме вибрати для неї 
правильні освітні цілі, розвинути її сильні 
сторони й корегувати слабкі. Педагогам 
необхідні навички, того, як саме диферен-
ціювати й розвивати різні типи математич-
ного мислення обдарованого учня, як ви-
діляти в нього провідний тип і спиратись 
на цю інформацію для розроблення його 
індивідуальної освітньої траєкторії.

На нашу думку, індивідуальну роботу з 
математично обдарованим учнем можна 
організувати за допомогою створення пе-
дагогами й психологами індивідуально-

го освітнього плану, який ураховував би 
не тільки специфіку виду обдарованості, 
але й особистісні якості та психофізіологіч-
ні характеристики дитини. Під час визна-
чення навчальної розвиваючої траєкторії 
для учня в ідеалі необхідно брати до уваги 
такі моменти, як його темперамент, риси 
характеру, стан здоров’я. На нашу думку, 
важливим аспектом успішної взаємодії пе-
дагога й обдарованого учня є правильно 
застосована стимуляція навчальної моти-
вації останнього. Емоційна зарядженість 
навчального процесу стане додатковим ва-
желем розвитку математичних здібностей 
дитини. 

Одним із найважливіших моментів успіш-
ності навчання обдарованого учня є міцний 
контакт з учителем, який налагоджується 
насамперед зусиллями педагога (за потре-
би із залученням психолога) і проявляється 
в уважному, терплячому, сповненому поваги 
й розуміння спілкуванні вчителя з обдарова-
ною дитиною. За відсутності такого контакту 
всі розвивальні заходи можуть бути зведені 
нанівець. Правильність визначення індивіду-
ального освітнього маршруту, а також зла-
годжена робота вчителя з учнем дозволить 
обдарованій дитині повною мірою розкрити 
й розвинути власні здібності.

Випробуваний часом шлях розвитку ма-
тематично обдарованих дітей – реаліза-
ція розвивального навчання на практиці 
(Л.С. Виготський, В.В. Давидов, Л.В. За-
нков, О.М. Леонтьєв та ін.). Окреслення 
досяжної зони найближчого розвитку є 
важливим пунктом в організації навчаль-
ного процесу дітей з ознаками математич-
ної обдарованості. Л.С. Виготський визна-
чає зону найближчого розвитку дитини 
як наявну відстань між рівнем її актуаль-
ного розвитку, що визначається за допо-
могою завдань, які дитина може вирішити 
самостійно, та рівнем можливого розвит-
ку, який виявляється в тому, що дитина 
з допомогою дорослих або у співпраці з 
розумнішими співучнями вирішує певні 
завдання. Л.С. Виготський вважав, що орі-
єнтація на зону найближчого розвитку сут-
тєво впливає на динаміку інтелектуально-
го розвитку й успішності навчання [2]. На 
його думку, дитина може досягти зони сво-
го найближчого розвитку через співпрацю 
й наслідування, це досягнення має індиві-
дуальний характер і залежить від стану її 
розвитку й інтелектуальних можливостей. 
Таким чином, положення, сформульовані 
в культурно-історичному підході, на нашу 
думку, є основоположними під час обґрун-
тування психолого-педагогічних умов роз-
витку математичної обдарованості дітей. 

У науковій літературі існує низка поглядів 
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на способи реалізації розвитку обдаровано-
сті, зокрема математичної. Найбільш пер-
спективними визнано способи прискорення 
навчання та збагачення традиційного освіт-
нього процесу. Прискорення реалізується 
такими засобами: а) раннє (не за віком) від-
відування навчального закладу; б) приско-
рення в умовах масової школи (виконання 
індивідуальної роботи на уроці); в) відвіду-
вання уроків математики в класах старшо-
класників; г) «перестрибування» через клас; 
ґ) навчання в профільному математичному 
класі в умовах масової школи; д) відвідуван-
ня додаткових занять, гуртків; е) радикаль-
не пришвидшення (навчання за спеціально 
розробленою програмою або за універси-
тетським курсом); є) навчання в спеціалізо-
ваних школах із математичним ухилом та ін. 

Щодо збагачення навчального проце-
су для розвитку здібностей, то цей шлях 
реалізується в розробленні спеціальної 
навчальної програми для обдарованих 
учнів, у посиленні розвивальних можли-
востей уроків математики, у розробленні 
інтенсивних навчальних заходів (зокрема 
позакласних) із застосуванням евристич-
них методів, де акцент ставиться на пошу-
ковій, креативній, творчій роботі для учнів. 
У рамках збагачення навчального процесу 
за сприянням педагога учень бере участь 
у роботі гуртків, математичних олімпіад, 
відвідує лекції з математики в якості слуха-
ча у вузі і т. п.

За словами А.І. Доровського [3], спе-
ціальна програма для обдарованих дітей 
повинна: а) бути прискореною, удоскона-
леною й ускладненою; б) якісно перевер-
шувати звичайний курс навчання; в) ко-
регуватися самими учнями; г) сприяти 
розвитку абстрактного мислення щодо 
всього навчального матеріалу.

Слід брати до уваги протиріччя, які намі-
тились у сучасному освітянському просторі: 
з одного боку, ідея розвиваючого навчання 
реалізується через створення спеціаль-
них шкіл для обдарованих дітей, окремих 
профільних класів, з іншого боку, цілком 
очевидна неспроможність охопити цими 
школами та класами абсолютно всіх обда-
рованих дітей унаслідок різних причин: від 
соціально-економічних до особистісних, ін-
дивідуальних. 

Ідея диференційованого підходу до роз-
витку здібностей полягає у створенні таких 
умов розвитку математичної обдарова-
ності, коли освітня система йде назустріч 
учневі, ураховуючи його неповторність та 
індивідуальність. У таких умовах пропону-
ється власний, персональний шлях реалі-
зації особистісного потенціалу кожної ма-
тематично обдарованої дитини. Сучасні 

педагогічні технології дозволяють не втра-
тити обдарованого учня, а здійснювати 
розвиваюче навчання через такі форми ро-
боти, як індивідуальне, екстернатне й дис-
танційне навчання, що особливо важливо 
в умовах, коли спеціалізований навчаль-
ний заклад знаходиться далеко від дити-
ни, яка через певні причини не може його 
відвідувати. Зараз обдарований має мож-
ливість розвивати математичні здібності 
за допомогою мережі Інтернет, вебінарів, 
скайп-конференцій із викладачами та ві-
део-спецкурсів, різноманітних інтерактив-
них методик, запропонованих навчальним 
закладом в якості програми під керівниц-
твом педагога-куратора.

Сьогодні школа може дозволити собі 
відступити від класичних форм роботи й 
має історичну можливість творити власне, 
унікальне освітнє середовище, яке відпові-
датиме потребам усіх учасників навчально-
го процесу, орієнтованого на розвиток ма-
тематичних здібностей.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. На нашу думку, роботу з виявлення 
математично обдарованих дітей слід почи-
нати ще в початкових класах: таким чином 
створюються оптимальні умови для повні-
шого розвитку здібностей і відбувається 
форсування навчального процесу для роз-
криття потенціалу. Програми навчання та 
розвитку дітей з ознаками математичної 
обдарованості необхідно розробляти, 
ураховуючи специфіку математичної об-
дарованості індивіда, його особистісні та 
психофізіологічні характеристики. Кожна 
обдарована дитина, зокрема й математич-
но обдарована, є індивідуальністю, у зв’яз-
ку з чим для повного розкриття здібностей 
їй потрібен виважений, уважний підхід. Із 
метою якнайповнішого охоплення мате-
матично обдарованих дітей розвиваючим 
навчанням слід зосередити увагу на розро-
бленні та широкому застосуванні як спеці-
алізованими, так і загальноосвітніми шко-
лами форм інтерактивного, дистанційного, 
екстернатного навчального процесу. Осно-
вне завдання сучасного освітнього середо-
вища, яке здійснює розвиток математично 
обдарованих, полягає у творчому, креатив-
ному підході педагога до процесу навчання, 
що забезпечує можливість максимального 
прояву й розвитку потенційних здібностей 
учнів.
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«ДИТЯЧО-ПІДЛІТКОВА ШКАЛА ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ» 
П. Х’ЮІТТА ТА Г. ФЛЕТТА: ДОСВІД АДАПТАЦІЇ

Вавілова А.С., аспірант
кафедри психодіагностики та клінічної психології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті проаналізовано підхід канадських дослідників П. Х’юітта та Г. Флетта до визначення пер-
фекціонізму в дітей і підлітків. Розглянуто розроблену вищевказаними авторами методику «Дитя-
чо-підліткова шкала перфекціонізму». Описано етапи адаптації та результати апробації методики «Ди-
тячо-підліткова шкала перфекціонізму» на українській вибірці. 

Ключові слова: перфекціонізм, дитячо-підліткова шкала перфекціонізму, адаптація, апробація, 
стандартизація, валідність, надійність. 

В статье проанализирован подход канадских исследователей П. Хьюитта и Г. Флетта к определению 
перфекционизма у детей и подростков. Рассмотрена разработанная вышеупомянутыми авторами мето-
дика «Детско-подростковая шкала перфекционизма». Описаны этапы адаптации и результаты апроба-
ции методики «Детско-подростковая шкала перфекционизма» на украинской выборке.

Ключевые слова: перфекционизм, детско-подростковая шкала перфекционизма, адаптация, апро-
бация, стандартизация, валидность, надежность.

Vavilova A.S. “THE CHILD-ADOLESCENT PERFECTIONISM SCALE” BY P. HEWITT AND 
G. FLETT: EXPERIENCE OF ADAPTATION 

The article presents approach of Canadian researchers P. Hewitt and G. Flett to the definition of perfection-
ism in children and adolescents. Developed by the aforementioned authors’ questionnaire “The Child-Adoles-
cent Perfectionism Scale” is considered. The stages of adaptation and the results of the approbation question-
naire “The Child-Adolescent Perfectionism Scale” on the Ukrainian sample are described. 

Key words: perfectionism, “The Child-Adolescent Perfectionism Scale”, adaptation, approbation, stand-
ardization, validity, reliability.

Постановка проблеми. На сучасно-
му етапі проводиться велика кількість 
досліджень, які мають на меті вивчення й 
пояснення такого феномена, як перфекціо-
нізм. У розроблених підходах до визначен-
ня перфекціонізму враховуються різні фак-
тори його проявів і причини виникнення, 
тому єдиної методики вивчення перфекці-
онізму немає. За останні роки було роз-
роблено кілька опитувальників для оцінки 
й кількісного підрахунку перфекціонізму, 
однак концепції вказаного конструкту, 
які лежать в основі різних методик, знач-
но відрізняються [5]. Відкритим є питан-

ня дослідження перфекціонізму в дітей, 
оскільки основна маса досліджень цього 
феномена проведена на дорослій вибірці. 
Як зазначає С.В. Волікова, невирішени-
ми залишаються проблеми особливостей 
перфекціонізму в дітей, джерел перфек-
ціонізму, факторів формування перфек-
ціоністських установок у дітей, зміни цих 
установок із дослідженням дитини тощо 
[2, с. 178–180]. Тобто особливості пер-
фекціоністських тенденцій і їх відображен-
ня на поведінкових проявах та емоційних 
станах дітей залишаються недостатньо 
вивченими.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження дитячого перфекціонізму 
актуалізувалися з появою методики «Дитя-
чо-підліткова шкала перфекціонізму» (The 
Child-Adolescent Perfectionism Scale (CAPS), 
розробленої Г. Флеттом і П. Х’юіттом, 
за допомогою якої проводиться діагностика 
специфіки дитячого перфекціонізму й пов’я-
заних із ним порушень в особистісній сфе-
рі [2, с. 177]. Дослідник у галузі психології 
особистості І.І. Грачова на підлітковій вибір-
ці адаптувала методику вивчення перфек-
ціонізму «Шкала виявлення перфекціоніз-
му MPS-H» (Multidimensional Perfectionism 
Scale). С.В. Волікова за участі А.Б. Хол-
могорової розробила «Опитувальник ди-
тячого перфекціонізму». У цій методиці 
пропонується така структура дитячого пер-
фекціонізму: високі стандарти діяльності; 
батьківський перфекціонізм (сприймання 
дитиною завищених вимог батьків); нега-
тивне ставлення до помилок і невдач; успіх 
як основний мотив діяльності; фізичний пер-
фекціонізм; перенавантаження. Така струк-
тура охоплює мотиваційний, поведінковий і 
когнітивний компоненти перфекціонізму [5]. 
Методики дослідження дитячого перфекціо-
нізму відрізняються за специфікою підходів 
до визначення структури й природи зазна-
ченого феномена. 

Постановка завдання. Метою статті є 
аналіз особливостей перфекціонізму в ді-
тей і підлітків і результатів адаптації й апро-
бації методики «Дитячо-підліткова шкала 
перфекціонізму» П. Х’юітта та Г. Флетта 
на українській вибірці. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Оригінальний варіант опиту-
вальника «Дитячо-підліткова шкала пер-
фекціонізму» П. Х’юітта та Г. Флетта (The 
Child-Adolescent Perfectionism Scale) скла-
дається з 22 тверджень, які розподіляють-
ся за двома субшкалами: Я-орієнтований 
і соціально приписаний перфекціонізм  
[2, с. 179]. Під Я-орієнтованим перфекціо-
нізмом автори розуміють високі вимоги, які 
дитина чи підліток висуває до себе. Дитина 
з високим рівнем соціально приписаного 
перфекціонізму вважає, що інші люди (на-
приклад, батьки) багато від неї очікують, і 
дитина впевнена, що повинна виправдати 
ці очікування, відповідати їм [2, с. 179–182].

Під час розроблення опитувальника 
«Дитячо-підліткова шкала перфекціоніз-
му» П. Х’юітт і Г. Флетт зосередили увагу 
на вивченні індивідуальних відмінностей 
перфекціонізму як особистісної риси в під-
літків і дітей. На їхню думку, вона може бути 
присутня ще на досить ранніх етапах життя 
та є негативною чи невротичною характе-
ристикою [6].

Розроблення опитувальника П. Х’юіттом 
і Г. Флеттом здійснювалося на вибірці з 247 
досліджуваних (112 хлопців і 135 дівчат) ві-
ком від 3 до 17 років. Первинний варіант 
опитувальника «Дитячо-підліткова шкала 
перфекціонізму» містив 31 твердження, од-
нак унаслідок факторизації й аналізу варіа-
тивності даних дослідники скоротили спи-
сок тверджень до 22 позицій. Респондентам 
пропонувалося відповідати на твердження 
за такою рейтинговою шкалою: «Повністю 
не погоджуюсь», «Скоріше не погоджуюсь», 
«Складно відповісти», «Скоріше погоджу-
юсь», «Повністю погоджуюсь» [6]

П. Х’юітт і Г. Флетт отримали статис-
тично достовірні показники внутрішньої 
узгодженості, ретестової надійності та ва-
лідності для методики «Дитячо-підліткова 
шкала перфекціонізму», що дозволяє діа-
гностувати надійні та значущі показники 
вираженості перфекціонізму в дітей і під-
літків. Для визначення конкурентної ва-
лідності методики дослідники здійснили 
кореляційний аналіз рівня перфекціонізму 
й інших особистісних характеристик. У ре-
зультаті такого аналізу було виявлено зв’я-
зок соціально приписаного перфекціонізму 
з екстернальним локусом контролю (обу-
мовленість учинків і поведінки інтроектами, 
які керуються прагненням уникнути поми-
лок і сорому та слідують інтеріоризованим 
стандартам, установленим іншими людь-
ми) і Я-орієнтованого перфекціонізму з ін-
тернальним локусом контролю (автоном-
ність, орієнтація дій і вчинків на досягнення 
особистих цілей і цінностей) [6].

Було виявлено, що високі академічні зу-
силля мають суттєвий зв’язок із соціально 
приписаним перфекціонізмом, однак слаб-
ко корелюють із задоволеністю навчанням 
у школі. Соціально приписаний перфекці-
онізм тісно корелює з батьківськими очі-
куваннями та вимогами з приводу акаде-
мічних досягнень дітей. Загалом П. Х’юітт 
і Г. Флетт наводять дослідження, в якому 
демонструють зв’язок перфекціонізму з 
дезадаптивними харчовими установками, 
нестабільною самооцінкою та соціальною 
самооцінкою [7, с. 1307–1309]. 

Нами було здійснено спробу адаптації 
методики «Дитячо-підліткова шкала пер-
фекціонізму» П. Х’юітта та Г. Флетта на ви-
бірці українських дітей і підлітків із метою 
створення адекватного психодіагностично-
го інструментарію для дослідження особли-
востей перфекціонізму в дітей і підлітків. 

На першому етапі адаптації було здійсне-
но переклад інструкції й тверджень методики 
«Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму» 
(The Child and Adolescent Perfectionism Scale) 
із мови оригіналу (англійської) на українську 
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мову (табл. 1). Для адаптованого варіанта 
опитувальника було здійснено асиметрич-
ний переклад, який передбачав збережен-
ня смислового навантаження тверджень і 
дотримання вимог чіткості й однозначності 
формулювань [1, с. 49–50]. Після первин-
ного перекладу здійснювався зворотний 
переклад на англійську мову для перевірки 
еквівалентності адаптованого перекладу й 
оригіналу, на основі чого були внесені корек-
тиви до україномовного бланка тверджень. 

Для визначення психометричних ха-
рактеристик опитувальника «Дитячо-під-
літкова шкала перфекціонізму» П. Х’юітта 
та Г. Флетта, адаптованого на українській 
вибірці, було здійснено перевірку показ-
ників надійності та валідності методики. 
Адаптація опитувальника відбувалась із 
залученням учнів загальноосвітньої шко-
ли (108 осіб) віком від 11 до 17 років (учні 
5–11 класів). До клінічної вибірки ввійшов 
31 респондент віком від 11 до 17 років із 
розладами емоційного спектру (депресивні 
та тривожно-фобічні розлади).

З метою перевірки надійності адапто-
ваного опитувальника «Дитячо-підліткова 

шкала перфекціонізму» було проведено 
аналіз внутрішньої узгодженості тверджень 
(за допомогою статистичного показника 
Альфа Кронбаха). Як відомо, тест вважа-
ється достатньо надійним, якщо коефіцієнт 
Альфа Кронбаха знаходиться в межах від 
0,7 до 0,9 й показує, що отримані в мето-
диці значення близькі до істинних показни-
ків, які вимірюються [3, с. 174]. Показник 
Альфа Кронбаха для адаптованої нами ме-
тодики склав 0,792 (табл. 2), що свідчить 
про високий показник надійності за вну-
трішньою узгодженістю тверджень.

Ще одним показником для визначен-
ня надійності адаптованої нами методики 
є статистичний аналіз ретестової надій-
ності – стійкості результатів дослідження 
під час повторного тестування [1, с. 106]. 
Для визначення показників ретестової на-
дійності нами було проведене повторне 
дослідження перфекціонізму на тій самій 
вибірці (учні загальноосвітньої школи віком 
від 11 до 17 років і представники клінічної 
вибірки з розладами емоційного спектру) 
за допомогою адаптованого опитувальни-
ка «Дитячо-підліткова шкала перфекціоніз-

Таблиця 1
Приклади перекладу тверджень методики «Дитячо-підліткова шкала 

перфекціонізму» (The Child and Adolescent Perfectionism Scale) 
із мови оригіналу (англійської) на українську мову

Твердження оригінальної методики Твердження, перекладені українською мовою 

I try to be perfect in everything I do Я намагаюся бути ідеальним у всьому,  
що я роблю

I want to be the best at everything I do Я хочу бути найкращим у всьому, що я роблю

People expect more from me than  
I am able to give

Люди очікують від мене більшого,  
ніж я можу зробити

I get upset if there is even one mistake  
in my work

Я засмучуюсь, якщо знаходжу  
хоча б одну помилку в моїй роботі

 

Таблиця 2
Показник внутрішньої узгодженості тверджень Альфа Кронбаха для адаптованого 

варіанта методики «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму»

Показники надійності
Кількість 

респондентівКоефіцієнт  
Альфа Кронбаха

Коефіцієнт Альфа Кронбаха 
 для стандартизованих тверджень

Кількість 
тверджень

0,788 0,792 22 139

Таблиця 3
Результати аналізу ретестової надійності адаптованої методики 

«Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму»

Загальний рівень 
перфекціонізму 

(ретестове дослідження)

Загальний рівень 
перфекціонізму (первинне 

дослідження)

Коефіцієнт кореляції Пірсона 0,972

Рівень статистичної значущості (Sig) 0,000

Кількість респондентів 98
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му» з інтервалом у 1,5 міс. після першого 
дослідження. 

Важливою умовою отримання достовір-
них показників ретестової надійності 
адаптованого опитувальника було забез-
печення стандартизації методики (чіт-
кість і однозначність інструкції та проце-
дури дослідження), а також забезпечення 
повторного дослідження на одних і тих же 
учасниках. 

Після проведення повторного дослі-
дження нами було здійснено кореляційний 

аналіз результатів первинного й ретестово-
го (з часовим інтервалом в 1,5 міс.) дослі-
дження для визначення стійкості отриманих 
результатів тестування в часі. Результати 
кореляційного аналізу показників перфекці-
онізму в дітей і підлітків («Дитячо-підліткова 
шкала перфекціонізму») на основі первин-
ного й повторного дослідження (табл. 3) 
свідчать про стійкість результатів адапто-
ваної методики в часі (коефіцієнт кореляції 
становить 0,972 при рівні статистичної зна-
чущості Sig < 0,01). Таким чином, методика 

Таблиця 4
Статистичні показники інформативності тверджень адаптованої методики 

«Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму» П. Х’юітта та Г. Флетта 
(приклади тверджень)

Твер-
дження 
тесту

К-ть 
дослі-
джу-
ваних

Се-
реднє

Стан-
дарт-

не 
відхи-
лення

Дис-
персія

Процентилі

20 25 40 50 60 70 85

Т1* 108 3,31 1,4 1,8 <1,9 2,2 3,0 3,5 3,9 4,5 4,7

Т2* 108 3,87 1,0 1,0 <2,9 3,2 3,7 4,0 4,3 4,7 4,9

Т3* 108 3,28 1,3 1,7 <1,9 2,2 3,0 3,4 3,8 4,4 4,6

* Роз’яснення тверджень тесту 

Т1* Я відчуваю, що люди занадто багато хочуть від мене 

Т2* Я завжди намагаюсь отримати найвищі результати (оцінки) у завданнях

Т3* Я не завжди прагну бути найкращим 

Таблиця 5
Показники очевидної валідності для адаптованої методики 

«Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму»

Не здогадува-
лись, що вимірює 

опитувальник

Називали близь-
кі за значенням 

поняття

Визначили, 
що діагностує 
опитувальник 

Утрималися  
від відповіді 

Відсоток рес-
пондентів 49% 25% 11% 15% 

Кількість осіб 53 27 12 16

Таблиця 6
Результати аналізу критеріальної валідності адаптованої методики 

«Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму»

Оцінка сумлінності педагогом

Загальний рівень перфекціонізму  
(за адаптованою методикою)

Коефіцієнт кореляції Пірсона 0,711

Рівень статистичної значущості (Sig) 0,023

Кількість респондентів 139

Таблиця 7
Показники конкурентної валідності для методик 

«Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму» і «Саморегуляція прояву лінощів» 

Труднощі в саморегуляції лінощів

Загальний рівень перфекціонізму 

Коефіцієнт кореляції Пірсона - 0,678

Рівень статистичної значущості (Sig) 0,040

Кількість респондентів 139
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«Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму» 
дозволяє отримати достовірні й надійні ві-
домості під час діагностики вираженості 
перфекціонізму в дітей і підлітків. 

Із метою перевірки того, наскільки за-
питання адаптованого опитувальника «Ди-
тячо-підліткова шкала перфекціонізму» 
П. Х’юітта та Г. Флетта є інформативни-
ми, було застосовано аналіз дескриптив-
них статистик пунктів (тверджень) тесту  
[4, с. 96]. Такий аналіз дозволив визначити 
варіативність відповідей на кожен із пунк-
тів методики для того, щоб запропоновані 
твердження могли диференціювати рес-
пондентів у вибірці за рівнем вираженості 
досліджуваної ознаки. 

Для аналізу інформативності завдань 
методики для кожного твердження було 
розраховане середнє значення, стандарт-
не відхилення, дисперсію й відсоток відпо-
відей за кожним пунктом шкали Лайкерта 
(табл. 4). 

Виходячи з показників (див. табл. 5.) 
слід указати, що всі питання адаптовано-
го опитувальника «Дитячо-підліткова шка-
ла перфекціонізму» П. Х’юітта та Г. Флетта 
характеризуються високою варіативністю, 
яку можна спостерігати за показниками 
дисперсії стандартного відхилення та про-
центилів показників. Це означає, що твер-
дження тесту дозволяють отримувати 
статистично значущі показники щодо ди-
ференціації дітей і підлітків за рівнем пер-
фекціонізму. 

Для перевірки якості адаптованої мето-
дики «Дитячо-підліткова шкала перфекціо-
нізму» Г. Х’юітта та П. Флетта був здійсне-
ний аналіз її валідності (відповідність між 
рівнем вираженості досліджуваної власти-
вості (перфекціонізму) і методом її діагнос-

тики). Для адаптованого варіанта методики 
було проаналізовано очевидну валідність, 
конкурентну валідність, критеріальну валід-
ність і конструктну валідність. 

Для визначення очевидної валідності 
(рівень усвідомленості об’єкта, що вимі-
рюється [1, с. 107]) адаптованої версії 
опитувальника «Дитячо-підліткова шкала 
перфекціонізму» Г. Х’юітта та П. Флетта 
респондентам було запропоновано відпо-
вісти на відкрите запитання після проход-
ження опитувальника: «Як ви вважаєте, що 
вимірює вказана методика?» (табл. 5). 

За результатами статистичного аналізу 
відповідей на відкрите запитання 49% рес-
пондентів не здогадувалися, що вимірює 
опитувальник; 15% утримались від відповіді; 
25% називали близькі до перфекціонізму по-
няття (відповідальність, вимогливість і кри-
тичність до себе, наполегливість у досягненні 
поставлених цілей, тривожність у навчанні); 
11% правильно визначили мету опитуваль-
ника (визначення прагнення до ідеальності). 

Таким чином, адаптований варіант опи-
тувальника «Дитячо-підліткова шкала пер-
фекціонізму» Г. Х’юітта та П. Флетта має 
середній рівень очевидної валідності.

В якості зовнішнього критерію для визна-
чення критеріальної (зовнішньої) валідності 
було обрано оцінку класними керівника-
ми старанності досліджуваних учнів у кла-
сі за шкалою від 1 (зовсім не старанний) 
до 10 (дуже старанний). Відповідно було 
здійснено кореляційний аналіз показни-
ків перфекціонізму, отриманих за допо-
могою адаптованого опитувальника «Ди-
тячо-підліткова шкала перфекціонізму», і 
результатів суб’єктивної оцінки класними 
керівниками старанності учнів. У результа-
ті такого кореляційного аналізу сила зв’яз-

Таблиця 9
Показники розподілу даних і рівнів вираженості перфекціонізму за адаптованою 

методикою «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму» (описові статистики)

К-ть дослі-
джуваних Середнє

Стандарт-
не відхи-

лення

Мінімаль-
ний  

показник

Максималь-
ний показник

Процентилі

25 50 75

Перфек-
ціонізм 108 74,03 12,47 43 104 64,5 73 83

Таблиця 8
Показники внутрішньої узгодженості для тверджень за субшкалами 

«Я-орієнтований перфекціонізм» і «соціально приписаний перфекціонізм»

Показники надійності
Субшкали

Коефіцієнт Альфа Кронбаха Кількість тверджень

0,701 11 Я-орієнтований перфекціонізм

0,756 11 Соціально приписаний 
перфекціонізм 
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ку між зазначеними показниками склала 
0,711. Оскільки перфекціонізм визначаєть-
ся як прагнення до ідеального виконання 
роботи й зокрема як старанність у нав-
чанні, то високий кореляційний зв’язок з 
оцінкою вчителями рівня старанності може 
свідчити про те, що адаптована методика 
дійсно спрямована на визначення проявів 
перфекціонізму в дітей і підлітків (табл. 6). 

Конкурентна валідність (високі коефіці-
єнти кореляції адаптованої методики з ін-
шими методиками, які вимірюють конкре-
тну властивість або властивість, близьку 
за змістом, і низькі коефіцієнти кореляції 
з методиками, які вимірюють протилеж-
ні властивості [1, с. 107]) була визначена 
в нашому дослідженні через кореляційний 
аналіз зв’язку показників перфекціонізму 
за адаптованим нами опитувальником з 
визначенням саморегуляції лінощів (Анкета 
«Саморегуляція прояву лінощів» А.Д. Богда-
нової й С.Т. Посохової). Після проведення 
кореляційного аналізу зазначених показни-
ків було отримано достатньо високий кое-
фіцієнт оберненої кореляції (табл. 7). 

Отриманий зв’язок є статистично зна-
чущим і достовірним і відображає залеж-
ність, відповідно до якої респонденти з 
високим рівнем перфекціонізму мають 
високий рівень саморегуляції лінощів (за 
анкетою «Саморегуляція прояву лінощів» 
високі показники свідчать про низький рі-
вень саморегуляції лінощів, тому кореля-
ційний зв’язок із рівнем перфекціонізму 
обернений). Такий зв’язок можна пояснити 
прагненням перфекціоністів до досягнен-
ня високих результатів, які передбачають 
докладання великих зусиль, і здатністю 
до регуляції рівня лінощів. 

Конструктна валідність (як внутріш-
ня узгодженість тверджень у субшкалах  
[1, с. 107]) вимірювалася за допомогою 
статистичних показників Альфа Кронбаха, 
які демонструють внутрішню узгодженість 
питань у рамках кожної із субшкал – Я-орі-
єнтований перфекціонізм і соціально при-
писаний перфекціонізм. У результаті ана-
лізу було отримано такі відомості (табл. 8): 
показники внутрішньої узгодженості все-
редині кожної субшкали є досить високи-
ми для підтвердження конструктної валід-
ності. 

Останнім етапом в адаптації методики 
«Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму» 
П. Х’юітта та Г. Флетта була стандартиза-
ція процедури й інтерпретації результатів 
дослідження. Кінцевий варіант адаптованої 
методики складається з 22 тверджень. Се-
ред цих тверджень опитувальник містить 
19 прямих і 3 зворотні твердження, які ма-
ють відповідні ключі для оброблення даних.

Із метою стандартизації обрахунку й 
оцінки отриманих результатів за методи-
кою «Дитячо-підліткова шкала перфекціо-
нізму» було обчислено середнє значення 
та стандартне відхилення для визначення 
меж вираженості перфекціонізму в дітей і 
підлітків (табл. 9).

Відповідно до отриманих даних із 
приводу розподілу показників за адапто-
ваною методикою «Дитячо-підліткова шка-
ла перфекціонізму» було прийнято рішен-
ня про розподіл балів за такими рівнями: 
22 – 42 бали – дуже низький рівень; 43 –  
64 бали – низький рівень; 65 – 73 бали – 
середній рівень; 73 – 83 бали – рівень вище 
середнього; 83 бали й вище – високий рі-
вень. Рівневий розподіл даних здійснений 
таким чином, що показники до 43 балів і 
показники більше 83 балів потрапляють 
у проміжки 25 процентилів при нормально-
му розподілі, а показники від 43 до 83 балів 
демонструють 50% респондентів вибірки. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Перфекціонізм – це складний бага-
томірний конструкт, який, з одного боку, 
може сприяти позитивним досягненням 
і самореалізації особистості, а з іншо-
го – викликати негативні прояви та труд-
нощі в адаптації. Нині залишається відкри-
тим питання дослідження особливостей 
перфекціонізму в дітей і підлітків. Ґрунтовні 
дослідження дитячого та підліткового пер-
фекціонізму розпочались яз розроблення 
П. Х’юіттом і Г. Флеттом опитувальника 
«Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму». 

Нами було здійснено спробу адаптації 
методики «Дитячо-підліткова шкала пер-
фекціонізму» П. Х’юітта та Г. Флетта на укра-
їнській вибірці дітей і підлітків. У процесі 
адаптації було застосовано еквівалентний 
переклад тверджень та інструкції опиту-
вальника з мови оригіналу на українську 
мову; проведено апробацію адаптованого 
варіанта методики на вибірці українських 
дітей і підлітків віком від 11 до 17 років; 
проаналізовано показники статистичної 
достовірності адаптованого опитувальника: 
внутрішня узгодженість питань (показник 
Альфа Кронбаха – 0,792), ретестова надій-
ність (показник сили кореляції між первин-
ним і ретестовим дослідженням – 0,972), 
очевидна валідність (36% респондентів 
приблизно здогадувалися, що діагностує 
методика), критеріальна валідність (кое-
фіцієнт кореляції показників адаптованої 
методики із зовнішнім критерієм – 0,711); 
конкурентна валідність (коефіцієнт коре-
ляції з конкурентною методикою –0,678) і 
конструктна валідність (показники Альфа 
Кронбаха за шкалою «Я-орієнтований пер-
фекціонізм» – 0,701, а «соціально припи-
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саний перфекціонізм» – 0,756); визначе-
но нормативні показники перфекціонізму 
для української популяції дітей і підлітків.

Подальші дослідження можуть бути спря-
мовані на апробацію методик на більш чис-
ленній вибірці респондентів, на визначення 
вікових особливостей прояву перфекціо-
нізму в дітей і підлітків; виявлення зв’язку 
дитячого та підліткового перфекціонізму з 
іншими психологічними характеристиками.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРОЇЗМУ 
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У статті проаналізовані філософські та психологічні дослідження феномена героїзму, виділені 
основні метатипи героїв і представлена системна модель героїчної поведінки, яка складається з особи-
стісного й ситуативного чинників. Сформульована й обґрунтована гіпотеза про те, що героїзм включе-
ний у життєвий сценарій особистості за типом переможця. 

Ключові слова: героїзм, життєвий сценарій, метатипи, структурна модель.

В статье проанализированы философские и психологические исследования феномена героизма, вы-
делены основные метатипы героев и представлена системная модель героического поведения, кото-
рая состоит из личностного и ситуативного факторов. Сформулирована и обоснована гипотеза о том, 
что героизм включен в жизненный сценарий личности по типу победителя. 

Ключевые слова: героизм, жизненный сценарий, метатипы, структурная модель. 

Vasuk K.M. METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INVESTIGATIONS OF HEROISM IN THE 
STRUCTURE OF LIFESTYLE SCRIPT

In the article, we’ve analyzed philosophical and psychological investigations about phenomena of heroism, 
distinguished the basic meta-types of Hero and described system model of the heroic behavior, which consist 
of personality and situational factors. We’ve propose, that heroism is a constituent element of lifestyle script 
as type of “Winner”. 

Key words: heroism, lifestyle scrip, meta-types, system model.

Постановка проблеми. Розвиток особи-
стості, як і будь-який прогресивний процес, 
потребує орієнтирів і еталонів. У соціаль-
них групах із боку владних структур часто 
здійснюються спроби створити штучним 
шляхом образ народного героя, заклавши 
в його основу потрібні для маніпуляції сві-
домістю мас риси. Але в основі своїй сус-
пільний інстинкт виокремлює в свідомості 
людей риси справжніх героїв, які приносять 
користь людству, захищають його від воро-
жих нападів, служать йому до останнього й 
викликають захоплення своїми подвигами. 
Аналіз еволюції досліджень феномена геро-
їзму показав украй низький інтерес сучас-
них психологів до цієї теми. В основному 
ця проблема розглядалася в філософських 
і культурологічних дослідженнях. У психо-
логічній науці вона майже не представлена. 
Трапляються лише поодинокі дослідження, 
які стосуються в основному окремих вольо-
вих аспектів героїзму, але фундаменталь-
них праць на цю тему немає.

Для організації дослідження необхідно 
створити методологічну базу, яка б окрес-
лювала стратегічні напрями й прогнозувала 
можливі труднощі в діагностичній роботі. 
У методологічному плані можна виділити 
декілька класичних векторів дослідження 
феномена героїзму, які вважаються тради-
ційними для будь-яких фундаментальних 
досліджень:

– проблема визначення поняття «геро-
їзм», «герой» і супутніх понять, наприклад, 
«подвиг», «самопожертва», «доблесть» 
тощо;

– визначення статусу героїзму, його 
конструктивних і деструктивних наслідків 
як варіанта девіантної поведінки чи вищої 
форми розвитку особистості;

– класифікація типів героїзму, її вичерп-
ність, а також основи для типології;

– методи дослідження феномена героїз-
му, особливо коли людини немає в живих;

– аналіз актуальних станів, які супрово-
джують героїчний учинок безпосередньо 
в процесі його здійснення;

– створення моделі, яка б включала 
основні способи прояву героїзму, його 
чинники та визначення місця в структурі 
особистості.

Постановка завдання. Останній пункт, 
власне, і є метою нашої статті. Необхідно 
створити теоретичну модель феномена ге-
роїзму в структурі життєвого сценарію лю-
дини, яка б сприяла ефективнішій діагнос-
тиці його складових частин і давала б змогу 
прогнозувати здатність людини до героїч-
ного вчинку. 

Об’єктом дослідження є героїзм як фі-
лософсько-культурний і психологічний фе-
номен. Предмет дослідження – теоретич-
на системна модель структури героїзму 
як психологічного явища. Основна гіпоте-
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за полягає в тому, що героїзм є складною 
багатокомпонентною особистісною рисою, 
яка базується на вроджених особливостях 
вольової сфери та реалізує певний жертов-
ний сценарій, закладений у ранньому ди-
тинстві. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ідея про можливості виховання ге-
роїчних рис особистості належить М.К. Ре-
ріху [1, с. 4], який відносив їх до системи 
моральних якостей особистості. На нашу 
думку, це не зовсім коректно, оскільки ге-
роїзм потребує розвиненої вольової сфе-
ри, тому його статус серед особистісних 
рис тяжіє до еклектичності. 

П.А. Сапронов, проаналізувавши основні 
історичні типи героїв, визначив два клю-
чових критерії для аналізу: доля й трагедія 
[1, с. 3]. Такі дослідники, як Ф.Х. Кессіді, 
О.Ф. Лосєва, І.В. Шталь вивчали в основно-
му епічні та міфологічні твори, а не реальних 
людей з історії, тому їх відомості не можна 
віднести до суто психологічних. 

Ю.Б. Соколова, уже в ХХІ ст., узагальнив-
ши культурологічні та філософські дослі-
дження героїзму, визначає його як здат-
ність особистості діяти заради суспільного 
блага, що поєднується з мужністю й хоро-
брістю, які дозволяють долати зовнішні й 
внутрішні перешкоди [2, с. 38]. 

У сучасній психології феномен героїз-
му фрагментарно розглядають у психології 
екстремальних ситуацій в якості особливо-
го психогенного розладу, який є станом і 
триває незначний проміжок часу. 

У визначенні поняття «герой» є чотири 
найпоширеніші трактовки:

1) герой – це людина, яка здійснила по-
двиг, проявила особисту мужність, готов-
ність до самопожертви;

2) герой – це людина, яка в певну історич-
ну добу слугує еталоном поведінки, носієм 
суспільно привабливих рис, так званий на-
ціональний герой. На жаль, дуже часто він 
створюється штучно в межах домінуючої 
ідеології. У разі прийняття суспільством він 
має особливий вплив на молодь;

3) типовий представник певної епохи, 
який уособлює риси конкретного соціаль-
ного класу, але його недолік – в обмежено-
сті впливу на соціальні групи;

4) головний персонаж художнього твору. 
Останні два типи не становлять інтересу 

для аналізу в межах теми, тому зосереди-
мося на перших двох. 

У вивченні героїзму найбільший від-
соток робіт – у представників психоа-
налітичного напряму. Ця традиція була 
заснована К.Г. Юнгом, який детально опи-
сав архетип «Героя», але в той час цей 
термін уживався виключно в епічному зна-

ченні – герой міфічний, а не реальний. Але 
загальний смисл цього образу залишаєть-
ся незмінним для всіх інших типів героїв, 
які виокремлюються в сучасній науці. Го-
ловною рисою є надлюдські здібності або 
вчинок, який більшість людей не може 
здійснити через внутрішній страх і сумніви. 
Прообразом сучасного вираження цього 
архетипу є лицар як типовий середньовіч-
ний герой. Також подібна ідея «надлюди-
ни» зустрічається в працях Ф. Ніцше, який 
наділяв цей персонаж рисами людського 
ідеалу. У західній культурі ХХ ст. декілька 
десятиліть надзвичайно популярним був 
образ «супермена» та його різновиди. 

Б.А. Тілляєв розглядав героїзм 
як особливу форму соціальної активності  
[3, с. 25]. У принципі, досить вдале порів-
няння, тому в нашій моделі серед інших 
вольових якостей ми окремо виділили іні-
ціативність, оскільки героїчний учинок як-
раз відрізняється від вимушеного просоці-
ального вчинку тим, що ініціатива виходить 
від самого суб’єкта. Дослідник також виді-
ляв інтелектуальний компонент як складо-
ву частину героїзму, але, на нашу думку, 
він не є суттєвим, оскільки цей показник 
по-різному представлений серед визнаних 
героїв людства, тому не може вважатися 
надійним критерієм для діагностики цього 
феномена. 

Сучасні представники цього напряму 
Т.С. Вершиніна й Л.Т. Баранська визнача-
ють героїзм як акт соціальної активності, 
який має двокомпонентну структуру. Вони 
виділили в ньому свідомий і несвідомий 
рівень. Дослідниці розглядають структуру 
героїчної поведінки як ієрархічну систему 
особистісних якостей [1, с. 18].  

1. Внутрішнє ядро складають схильно-
сті до такого типу поведінки, які з часом 
не змінюються і, можливо, мають вродже-
ний характер. 

2. Периферійна частина суспільно обу-
мовлена – це цінності й культурні традиції 
певної історичної епохи, великих і малих 
соціальних груп, в яких формується й живе 
особистість. 

3. Факультативний рівень складає си-
туативний чинник, оскільки для прояву 
героїчної поведінки необхідна нагода, що 
змусить проявитися латентні якості пери-
ферії та ядра. Наприклад, у період війни, 
техногенної катастрофи й інших екстре-
мальних ситуацій людина, яка до того жила 
звичайним життям, може проявити неочі-
кувані навіть для себе якості. Водночас 
особистості, яким пощастило прожити все 
життя в стабільних умовах, можуть навіть 
не підозрювати в собі наявність латентних 
героїчних «ядерних» якостей. 
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Тому перед дослідниками-психологами 
стоїть нелегка задача створення надійних 
психодіагностичних засобів, які б дозволя-
ли виявляти латентні схильності до героїзму, 
що мало б практичну значущість у профе-
сійному відборі. Але, на жаль, ця проблема 
ще далека від вирішення. Додаткові трудно-
щі в діагностиці створює соціальний чинник, 
оскільки критерії для визначення героїзму 
залежать від рівня розвитку суспільства та 
домінуючої політичної ідеології, адже образ 
героя використовується провладними струк-
турами для маніпуляції свідомістю великих 
соціальних груп. 

У феномені героїзму чітко простежуєть-
ся вольовий і моральний компоненти, ког-
нітивний не має домінуючої ролі, він є лише 
допоміжним засобом для побудови стратегії 
дій, але для прийняття рішень він використо-
вується поверхово. Навпаки, занадто раціо-
нальні та завбачливі особистості вкрай рідко 
здійснюють героїчні вчинки.

Наведена нижче схема може слугувати 
основою для виділення двох метатипів ге-
роїв. 

В.Д. Плахов виділяв класифікацію геро-
їв, яка включає більше десятка різних типів 
особистостей, схильних про проявів героїз-
му, але всіх їх, на нашу думку, можна поділи-
ти на два метатипи. 

1. До першого (умовно назвемо його аль-
труїстичним) належить особистість із домі-
нуючим моральним чинником. Основними 
мотивами вчинків таких людей є суспіль-

не благо, тобто їхні героїчні дії насампе-
ред спрямовані на користь іншим. З огляду 
на психоаналітичну теорію, у несвідомій ча-
стині мотиву може міститися й егоїстичний 
компонент, оскільки, жертвуючи собою за-
ради інших, ці особистості підвищують влас-
ну самооцінку, самостверджуються у влас-
них очах, але часто не усвідомлюють цього.

2. Другий тип, який умовно можна назвати 
егоїстичним, здійснює героїчні вчинки з ме-
тою подолання комплексу неповноцінності, 
і в його діях мотив допомоги іншим пред-
ставлений дуже рідко. Це видатні спортсме-
ни, люди з обмеженими можливостями, які 
довели свою спроможність досягти чогось. У 
них більше представлений вольовий чинник. 

Які б різні типології не наводили дослід-
ники, на нашу думку, під час глибокого 
аналізу мотивів героїчного вчинку можна 
чітко простежити прояви першого або дру-
гого метатипів, причому сам учинок ще не є 
достатнім підґрунтям для віднесення особи-
стості до певного типу.

В якості другого вектора для типології 
можна виділити часовий параметр, оскіль-
ки героїчний учинок може бути одноразо-
вим проявом у поведінці. Наприклад, під-
літок урятував потопаючого, ризикуючи 
життям, але ні до, ні після цієї події подіб-
ного не повторювалося. А в інших випадках 
ми можемо бачити серію героїчних учинків, 
які тривають роками, наприклад, діяльність 
розвідника в глибокому тилу ворога. До речі, 
серед представників егоїстичного метатипу 

Рис 1. Основні особистісні складники героїзму 
в структурі індивідуального сценарію

Героїчний

учинок 

 

Вольові складники:

хоробрість, 
рішучість,
ініціативність, 
цілеспрямованість, 
відчайдушність, 
схильність до 
ризику, прагнення 
бути першим, 
здатність до 
мобілізації

Моральні 
складники:

альтруїстичність, 
здатність до 
самопожертви, 
прагнення до 
загального блага, 
прагнення до 
самоствердження, 
почуття обов’язку, 
схильність до 
самопожертви, 
прагнення до 
духовного розвитку

Ситуативний 
чинник
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лонгітюдний варіант трапляється частіше, 
оскільки для подолання комплексу неповно-
цінності потрібна значна робота над собою, 
що не може бути швидким процесом. Тому 
ми схильні вважати, що героїзм є латентною 
стійкою рисою особистості, котра форму-
ється в ранньому віковому періоді й може 
взагалі не проявлятися, якщо не складають-
ся відповідні обставини. 

На особливу увагу в нашій моделі заслуго-
вує ситуативний чинник, оскільки, як зазна-
чає Б.А. Тілляєв, герой краще всього прояв-
ляє себе на війні [3]. Якщо розуміти термін 
«війна» трішки ширше, правильніше говори-
ти про екстремальні умови, тому що в зви-
чайному житті особистий героїзм егоїстич-
ного метатипу якщо й проявляється, то не 
має того суспільного ефекту, який є в кри-
тичній ситуації. 

У ХХ ст. з’явилася теорія транзактного 
аналізу, започаткована Е. Берном, яка вдало 
пояснює всі наявні моделі героїчної поведін-
ки. З огляду на роботи Е. Берна і його учня 
К. Штайнера сам героїчний учинок у житті 
окремої людини вже заздалегідь прирече-
ний на реалізацію [4]. Усе подальше життя 
вона лише поступово створює умови або 
шукає ті ситуації, які б дали їй змогу реа-
лізувати цей сценарій. Аналіз біографій ге-
роїчних особистостей, принаймні альтруїс-
тичного типу, доводить, що вони з раннього 
дитинства мали наміри реалізуватися в пев-
ній сфері діяльності й проявляли неабияку 
наполегливість у досягненні мети – займа-
тися улюбленою справою. 

Наприклад, героїчний льотчик Другої сві-
тової війни О. Покришкін, якого ще за жит-
тя вважали героєм, декілька років поспіль 
вступав на курси льотчиків, аж поки не до-
мігся свого; полководець О. Суворов загар-
товував себе, маючи з дитинства слабке 
здоров’я. Можна підкреслити одну загаль-
ну рису для таких людей – до скоєння ге-
роїчного вчинку вони багато років поспіль 
займалися самовдосконаленням, загарто-
вуванням, начебто готуючи себе до певної 
події, хоча свідомо мало хто з них планував 
здійснити подвиг.  

Аналізуючи сценарії героїчних особисто-
стей, можна виділити в них деякі компоненти.

1. Ідентифікація з героєм. Як прави-
ло, в якості еталона поведінки в ранньо-
му дитинстві (цей період може тривати й 
до підліткового віку) майбутня героїчна осо-
бистість обирає собі прототип, який макси-
мально точно виражає його майбутню долю. 
Відбувається повноцінна ідентифікація із 
цим персонажем і в плані наслідування рис 
характеру, способів вирішення проблеми 
та фіналу життєвого сценарію. Наприклад, 
у відомого розвідника М. Кузнєцова улюбле-

ним персонажем був Сокіл із відомого твору 
М. Горького «Песня о соколе». Він повністю 
повторив трагічний фінал головного персо-
нажа, обравши собі певний вид діяльності, 
відрізняючись не тільки сміливістю, але й 
прагненням боротьби. Але в цьому разі ми 
повертаємось до нашої моделі, представле-
ної в рис. 1, оскільки ситуативний чинник тут 
зіграв не останню роль.

2. Система цінностей. Як не дивно зву-
чить, але біографічний аналіз демонструє, 
що в більшості випадків героїзму патріотич-
ність є не головним, а допоміжним пусковим 
механізмом учинку. У системі цінностей ге-
роїчних особистостей на першому місці – са-
мореалізація, розв’язання і вдале завершен-
ня, як правило, трагічного сценарію. До речі, 
це притаманне не тільки альтруїстичному, 
але й егоїстичному типу героїв. Усі суспільно 
очевидні мотиви – бажання прославитися, 
допомогти людям, довести оточуючим свою 
спроможність тощо – є надбудовою над го-
ловною, прихованою навіть від усвідомлення 
самою особистістю метою – досягти запла-
нованого фіналу життєвого сценарію. Цим, 
можливо, і пояснюється та впертість, з якою 
людина прагне до мети. 

3. Вид сценарію. Як, відомо, Е. Берн виді-
лив три основні типи сценаріїв: переможець, 
не-переможець, переможений. Оскільки сам 
героїчний учинок – це надзвичайне досяг-
нення, то в героя завжди наявний сценарій 
переможця, навіть коли він трагічний. Як за-
значає Р. Гоулдінг, поставлена мета дося-
гається обов’язково, оскільки сам сенс ге-
роїчного вчинку – це зростання над собою, 
скоєння сьогодні того, що вчора для тебе 
здавалося неможливим. Специфічною озна-
кою сценарію переможця є те, що він завжди 
враховує декілька можливостей, але реалізує 
лише одну, яка максимально відповідає сце-
нарію. Так, наприклад, між альтернативою 
врятуватися, але не здійснити подвиг або 
здійснити його й однозначно загинути герой 
обере другий варіант, оскільки так заплано-
вано в його життєвому сценарії – обов’яз-
кове досягнення мети за будь-яку ціну, тому 
що подальше існування з усвідомленням 
утраченої можливості реалізувати сценарій 
видається неможливим.  

4. Стресовий чинник. С. Вуллемс в ана-
лізі сценаріїв виділив таку закономірність: 
чим більший стрес викликає певна життєва 
ситуація, тим більше людина входить у свій 
життєвий сценарій із меншою кількістю аль-
тернативних варіантів поведінки. Для мит-
тєвої реалізації сценарію необхідні дві умо-
ви – сприймання ситуації як надзвичайно 
стресової та подібність цієї стресової си-
туації до ключової події дитинства, яка обу-
мовила формування сценарію певного типу. 
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Як правило, ключова подія пов’язана з бать-
ківськими фігурами, які провокують викори-
стання певних моделей поведінки, що збері-
гаються в несвідомому суб’єкта як еталонні. 

5. Стратегічна мета сценарію. Згідно 
з дослідженнями Дж. Стюарта сценарій 
пропонує найкраще, майже чарівне, вирі-
шення нерозв’язаної проблеми дитинства, 
яка тягнеться роками у вигляді так званого 
«незакритого гештальту» і створює внутріш-
нє напруження. Тому суб’єкт постійно актив-
но шукає причини, які б допомогли йому зі-
мітувати ситуацію, що розв’яже проблемний 
момент життєвого сценарію й дасть в очах 
оточуючих необхідне визнання. 

6. Прагнення до духовного розвитку за-
мість тілесного. У дуже рідкісних випадках 
героїчні особистості робили акцент на ті-
лесний комфорт і власне щасливе існування 
в загальноприйнятому розумінні цього сло-
ва. Якщо вони й займались тілесним розвит-
ком, то тільки для того, щоб швидше досяг-
ти саме духовної мети. Вважаємо, що саме 
з цієї причини більшість героїв проявляють 
презирство до тілесних страждань, фізично-
го болю й хвороб, краще переносять дери-
вацію базових фізіологічних потреб. 

У своїх дослідженнях відомий представ-
ник гуманістичної психології В. Франкл праг-
нув знайти відповідь на запитання, чому фі-
зично здоровіші особистості у фашистських 
концтаборах далеко не завжди опинялися 
більш стійкими духовно й виживали фізично. 
Вірогідно, вольові якості, які є невід’ємною 
складовою частиною героїчної поведінки, 
дозволяли навіть фізично слабким особи-
стостям легше переносити фізичні страж-
дання, тому згубний вплив екстремальної 
ситуації, який провокував посттравматичний 
стресовий розлад, мав менші наслідки. 

Але сценарій героїчної поведінки не мож-
на однозначно визначити в якості конструк-
тивного чи деструктивного. Класик транзак-
тного аналізу К. Штайнер акцентував увагу 
на тому, що сценарії з поганим фіналом, які 
містять у собі ризик для життя особистості (а 
героїчний сценарій якраз і є таким), по суті 
є деструктивними. Деструктивний сценарій 
змушує людину служити іншим і ігнорувати 
власні нагальні потреби, задоволення яких 
може зробити її щасливою. Суспільство 
заохочує такі сценарії за рахунок прослав-
ляння героїв, оскільки в цілому для виживан-
ня суспільства сценарії із самопожертвою 
вигідні, але для кожної окремої особистості, 
яка опинилася в ролі головного героя, такі 
типи сценаріїв вважаються деструктивними. 
Особливо це актуально для героїчних осо-
бистостей альтруїстичного типу. Підсвідомо 
ці люди відчувають незручність, коли мо-
жуть організувати власне щасливе існуван-

ня, не враховуючи страждання інших. Багато 
релігійних сподвижників, наприклад, мати 
Тереза, походили із забезпечених сімей, 
але кидали комфортне існування задля слу-
жіння людям у бідності й довічних тілесних 
стражданнях. 

Суспільна мораль підтримує такі дії, про-
писуючи їх навіть на релігійному рівні (будь 
покірним, не потурай власним бажанням, 
тілесні потреби є гріховними, не обурюйся, 
служи людству). Усі ці принципи знайомі нам 
із дитинства, і деякі люди не просто з ними 
погоджуються, а й роблять їх ключовими пе-
реконаннями свого життя. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, створена нами структурна 
модель демонструє, що в структурі героїч-
ної поведінки особистості містяться як осо-
бистісний, так і ситуативний чинники, а для 
її реалізації необхідна наявність одночасно 
повного набору відповідних моральних і во-
льових якостей. Також героїчна поведінка 
в усій своїй повноті здатна розкритися тіль-
ки на фоні стресової події, екстремальної 
ситуації, яка є непересічною для індивіда. 
Героїчний сценарій завжди розгортається 
за типом переможця і є певною мірою ком-
пенсаторним механізмом раннього досвіду. 
Особлива роль у цьому процесі відводиться 
певній стресовій події, яка створює комплекс 
неповноцінності та запускає механізм реалі-
зації героїчного сценарію в якості засобу са-
моствердження особистості й відновлення 
позитивної самооцінки, яка була порушена 
внаслідок упливу стресового чинника.

На наш погляд, дуже цікавим, але поки не 
дослідженим у психології вектором є аналіз 
мотиваційного складника героїчної пове-
дінки й тих чинників, які впливають на фор-
мування героїчного життєвого сценарію. 
Також зовсім недослідженою залишається 
проблема співвідношення біологічних і соці-
ально-психологічних чинників у формуванні 
героїчної особистості. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Вершинина Т.С. Психологический феномен ге-

роического поведения: психоаналитический подход / 
Т.С.Вершинина, Л.Т. Баранская // Вестник ЮУрГУ. Сер. 
«Психология». – Вып.17. – 2012. – № 19. – С. 12–19.

2. Соколова Б.Ю. Культурологическая сущность фе-
номена героизма : автореф. дисс. на соискание ученой 
степени кандидата культурологии / Б.Ю. Соколова. – 
Харьков, 2011. – 37 с. 

3. Тилляев Б.А. Герой и героизм: этические аспекты 
взаимодействия / Б.А. Тилляев // Молодой ученый. – 
2014. – № 3. – С. 1103–1105.

4. Stewart J. TA Today. Anew Introduction to 
Transactional Analysis / J. Stewart, V. Joines // Lifepace 
Publishing. – Nottingham and Chapel Hill, 1987. – 335 p.



62 Серія Психологічні науки

Випуск 2. Том 1. 2017

УДК 159.923.3:316.643.3

ЗВ’ЯЗОК КОНФЛІКТНОСТІ З АКЦЕНТУАЦІЯМИ ХАРАКТЕРУ 
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У статті проаналізовано проблеми впливу акцентуацій характеру особистості на конфліктність у під-
літковому віці. Розглянута залежність конфліктності особистості від акцентуацій характеру. Розкритий 
зв’язок конфліктності й акцентуацій характеру. 

Ключові слова: акцентуації, конфліктність, особистість, агресія, агресивна поведінка, підлітко-
вий вік.

В статье проанализирована проблема влияния акцентуаций характера личности на конфликтность 
в подростковом возрасте. Рассмотрена зависимость конфликтности личности от акцентуаций характе-
ра. Раскрыта связь конфликтности с акцентуациями характера.

Ключевые слова: акцентуации, конфликтность, личность, агрессия, агрессивное поведение,  
подростковый возраст.

Vakhotska I.A. COMMUNICATION WITH CONFLICT OF CHARACTER ACCENTUATION  
OF PERSONALITY IN ADOLESCENCE

The article analyzes the impact on the individual character accentuations conflict in adolescence. Consid-
ered dependent personality conflict of character accentuations. The connection of conflict with the accentua-
tions of character is revealed.

Key words: accentuation, conflicts, personality, аggression, aggressive behavior, adolescence.

Постановка проблеми. Феномен агре-
сії завжди привертав до себе увагу суспіль-
ства. Тому невипадково перші спроби 
проаналізувати це явище, зрозуміти його 
причини робилися ще в донауковий пе-
ріод – у сфері релігії. 

Поява на початку ХХ століття двох по-
тужних теоретико-методологічних напря-
мів – психоаналізу й біхевіоризму – зу-
мовила два основні підходи до проблеми 
агресії: як до природженої властивості 
(учення про «танатос» З. Фрейда) і як ре-
акції на несприятливий зовнішній стимул 
(концепція фрустрації – агресії Д. Доллар-
да й Н. Міллера) [1, с. 202].

Проблема агресивної поведінки особи-
стості майже півстоліття є об’єктом дослі-
джень у різних гуманітарних науках (пси-
хології, біології, соціології, екології). Зміни 
в суспільстві, які викликали соціальні кон-
флікти, зростання насильства поставили 
феномен агресії в центр уваги психології. 

Актуальність цього феномена в наш 
час обумовлюється певними факторами. 
По-перше, сама по собі агресія в юнаць-
кому віці вже є серйозною психолого-пе-
дагогічною проблемою, адже призводить 
до «екстремальних» явищ (кримінальна 
поведінка тощо). По-друге, різні форми 
третирування людини можуть призводи-
ти до цілої низки небезпечних наслідків, 
починаючи з академічної неуспішності й 
закінчуючи появою психологічних розладів. 

По-третє, явище агресії, яке було раніше 
проблемою переважно західних суспільств, 
останніми роками поширилося, на жаль, і 
в нашій країні. 

Останнім часом кількість агресивних дій, 
учинених неповнолітніми, помітно зрос-
ла в багатьох країнах світу. Так, Т. Боулбі 
пише, що більше половини всіх засудже-
них судами в США за скоєння злочинів ще 
не досягли 21-річного віку, а серед підліт-
ків, молодших за 14 років, правопорушники 
складають приблизно одну шосту. Серед 
усіх видів скоєних злочинів особливо тяжкі 
й тяжкі притаманні саме цій групі злочинців 
порівняно з усіма іншими. В Україні також 
спостерігається стійка тенденція до погір-
шення криміногенної ситуації в підлітково-
му середовищі. 

Причинами такого зростання злочин-
ності неповнолітніх загалом і пов’язаних з 
агресією зокрема є досить складний по-
ліфакторний феномен. Але слід звернути 
особливу увагу на те, що значна кількість 
підлітків, котрі вчинили різного роду жор-
стокі агресивні дії, характеризуються оточу-
ючими як цілком звичайні й нормальні діти. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема агресії є однією з найбільш 
гострих і актуальних як на фундаменталь-
но-теоретичному, так і на прикладному 
рівнях досліджень психологів різних шкіл 
і напрямів (Р. Ардрі, А. Бандура, А. Басс, 
Л. Берковіц, Р. Берон, Д. Долорд, Д. Зіль-
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ман, К. Лоренц, Н. Міллер, Д. Тедеші, 
Р. Фельсон, С. Фешбах, З. Фрейд та ін.). 
Практичному боку агресії в підлітковому 
періоді присвячені праці низки зарубіжних і 
вітчизняних науковців (К. Додж, М. Каплан, 
К. Лебединська, Ю. Можгінський, А. Патер-
сон, М. Райська, А. Стаценко, Г. Сухарева, 
Р. Хусман та ін.). Однак ґрунтовних дослі-
джень кореляційних зв’язків агресивності 
як особистісної риси й стилю поведінки з 
акцентуаціями характеру взагалі і в підліт-
ковому віці зокрема ще немає.

Акцентуації, будучи крайніми варіантами 
норми, стали предметом дослідження ба-
гатьох науковців (В. Бехтерєв, П. Ганнуш-
кін, О. Кербіков, Е. Кречмер, К. Леонгард, 
А. Лічко, Р. Ушаков) і водночас латентним 
явищем для оточуючих, зокрема для бать-
ків, педагогів, психологів, соціальних пра-
цівників. Доведено, що загострені риси 
характеру є детермінуючим фактором ба-
гатьох поведінкових актів суб’єкта, зокре-
ма й агресії (Г. Ложкін, Н. Пов’якель).

Підлітковий вік є одним із найбільш 
складних і проблемних у житті кожної лю-
дини. У цьому віці виникають різноманітні 
труднощі соціальної адаптації, пов’язані з 
психологічними особливостями, що насам-
перед стосується підлітків з акцентуаціями 
характеру (В. Дворщенка, А. Лічко). Трудно-
щі такого роду нерідко викликають агресію 
з боку неповнолітніх, яка тільки загострює 
ситуацію. Усе це зумовлює актуальність 
вивчення впливу акцентуацій характеру 
особистості на агресивність у підлітковому 
віці.

Постановка завдання. Мета статті – 
розкрити зв’язок різних типів акцентуацій 
характеру особистості підлітків з агресив-
ністю та конфліктністю. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проблема агресії здавна цікави-
ла людство. Важко собі уявити суспільство, 
позбавлене агресії, насилля чи будь-яких 
деструктивних актів. Страждання та руйну-
вання супроводжували людство протягом 
усього періоду його існування. Особливо 
гостро ця проблема постала перед люди-
ною ХХ століття. Дві небачені за масштаба-
ми руйнування та рівнем локалізації світові 
війни дали можливість з’ясувати те, наскіль-
ки страшним і небезпечним для виживання 
людства є неконтрольований прояв агре-
сивно-деструктивних дій. Подальший роз-
виток науки й техніки призвів до створення 
надпотужних засобів знищення. Людина 
отримала зброю, яка здатна знищити все 
живе на планеті. 

Перед лицем майбутньої небезпе-
ки провідні психологи, юристи, психіа-
три та соціологи почали активно працю-

вати над розробленням шляхів контролю 
за агресією. З’явилося багато публікацій, 
присвячених детермінантам агресивних 
дій. Різні міжгалузеві теорії почали тлума-
чити генезис проявів деструкції. 

Серед психологічних теорій ми досить 
часто знаходимо дуже відмінні між собою 
погляди на причини виникнення агре-
сії, її природу та фактори, що впливають 
на її прояви. Незважаючи на всю різнома-
нітність висунутих суперечливих теоретич-
них обґрунтувань, більшість із них підпа-
дає під одну з чотирьох категорій. Агресія 
стосується насамперед: 1) вроджених спо-
нук і задатків; 2) потреб, що активізуються 
зовнішніми стимулами; 3) потреб, що ак-
тивізуються пізнавальними й емоційними 
процесами; 4) потреб, що активізуються 
актуальними соціальними умовами в поєд-
нанні з попереднім навчанням.

Найбільш раннє й одне з найвідоміших 
теоретичних положень, що стосується 
агресії, трактує її як таку, що має інстинк-
тивну природу. Згідно з ним людські істо-
ти генетично чи конституційно спрямовані 
на подібні дії. Витоки цієї теорії слід шукати 
у філософських працях минулого. 

У. Джемс і М. Дугалл вважали, що кожний 
окремий інстинкт чи потяг зумовлює відпо-
відний тип поведінки. Так, У. Джемс уяв-
ляв, що навіть найелементарніший інстинк-
тивний акт може вміщувати в собі елемент 
навчання, а М. Дугалл не заперечував фор-
муючий вплив досвіду та культури. Саме ці 
теоретичні конструкти в подальшому лягли 
в основу праць З. Фрейда та К. Лоренца 
[2, с. 86].

У своїх ранніх працях З. Фрейд ствер-
джував, що будь-яка людська поведін-
ка прямо чи опосередковано випливає з 
інстинкту життя (ероса), лібідозна енергія 
якого спрямована на збереження й від-
творення життя. У цьому контексті агресія 
розглядалася як реакція на блокування та-
ких імпульсів. Тобто ми бачимо, що агре-
сія в трактуванні З. Фрейда ще не набула 
рис постійного й неминучого явища в житті 
людини [3, с. 55]. Однак, переживши жах 
Першої світової війни, учений приходить 
до більш похмурих висновків стосовно суті 
та джерела агресії. З. Фрейд висуває дум-
ку про існування іншого антагоністичного 
інстинкту – танатоса (потягу до смерті, пе-
ретворення живої плоті в неживу матерію), 
енергія якого спрямована на руйнуван-
ня й припинення життя. Він стверджував, 
що вся людська поведінка є результа-
том складної взаємодії ероса й танатоса, 
а також те, що між цими інстинктами існує 
постійна протидія, а отже, напруга. Дотри-
муючись логіки З. Фрейда, можна зробити 
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висновок про те, що енергія руйнування, 
яка виводиться назовні й спрямовується 
на оточуючих у вигляді агресивних проявів, 
є наслідком дії захисту власного «Я». Тобто 
вона є неминучим і обов’язковим продук-
том функціонування людської особистості.

Твердження про вродженість детермі-
нант агресії є зручним, адже дає просте 
пояснення складних і масштабних явищ, 
що час від часу відбуваються в людському 
суспільстві. Ще одним плюсом є те, що 
проблема контролю за накопиченням тана-
тосної енергії закріплена на рівні психоло-
гічних механізмів (сублімації), а тому не ви-
магає особливих зусиль чи розроблення 
цілісних систем її зниження. 

Агресію як інстинкт трактував також К. Ло-
ренц. Згідно з його теорією агресія бере свій 
початок із вродженого інстинкту боротьби 
за існування, який притаманний і людям. Це 
інстинктивне утворення, на думку К. Лорен-
ца, не є ригідним, воно зазнавало певних 
змін у процесі довготривалої еволюції. 

На відміну від теорії З. Фрейда, 
яка не мала чіткого бачення того, яким чи-
ном здійснюється накопичення та розряд-
ка агресивної енергії, етологічна теорія 
К. Лоренца давала досить чітке тлумачен-
ня цих явищ. Агресивна енергія генеруєть-
ся в організмі спонтанно, безперервно й 
у постійному темпі, завжди накопичуючись 
у нервових центрах. Отже, згідно з логікою 
К. Лоренца прояв агресивних дій залежить 
від кількох взаємопов’язаних факторів, 
а саме: від кількості накопиченої агресив-
ної енергії й наявності певних умов ото-
чуючого середовища, що можуть сприяти 
її вивільненню; тобто чим більше енергії 
накопичено, тим менш інтенсивні стимули 
потрібні для прояву агресивних дій. Вихо-
дячи із цього, можна припускати, що в разі, 
коли минуло досить багато часу від остан-
нього прояву агресії, вельми вірогідним є 
спонтанний її прояв [4, с. 320].

К. Лоренц говорив про те, що окрім 
вродженого інстинкту боротьби (агресив-
ного), усі істоти наділені можливістю стри-
мувати свої потяги [4. с. 325]. Можливість 
стримувати агресивні дії перебуває в зво-
ротно пропорційній залежності від рівня 
руйнування, яке може бути ними спричи-
нене. Так, небезпечні хижаки (леви, тигри і 
т. п.), що мають пазурі й гострі зуби, воло-
діють більшим стримуючим фактором, ніж 
людина. Саме тому людська історія у своє-
му розвитку постійно супроводжується 
війнами та руйнуваннями. Однак тепер, 
коли з’явилася зброя масового знищення, 
людина отримала стримуючий фактор, що 
змусив її частково шукати шляхи до кон-
сенсусу в кризових ситуаціях.

Послабити агресивні тенденції можна 
також через різного роду діяльність, що 
утилізує енергію боротьби шляхом спря-
мування її в менш деструктивне русло. 
Прихильники цього погляду вважають, що 
найбільш цивілізованим шляхом розрядки 
агресивної енергії є конкуренція, різно-
го роду змагання, фізичні вправи, участь 
у спортивних заходах. 

Тлумачення агресії як феномена, в основі 
якого – інстинкт, приводить до висновку, 
що її неможливо звести нанівець чи суттє-
во знизити її рівень, адже інстинкти закла-
дені генетично. Найбільше, що можна зро-
бити, – тимчасово не допустити проявів 
агресивності, стримати їх або послабити 
їхню руйнівну інтенсивність.

Фрустраційна теорія виникла як про-
тиставлення концепціям інстинкту. У ній 
агресивна поведінка розглядається як си-
туативний, а не еволюційний процес [5, с. 
115]. Основоположником цього напряму 
в дослідженні людської агресивності вва-
жається Д. Долард, який виходив із того, 
що агресія – це не потяг, що автоном-
но виникає в організмі людини, а реакція 
на фрустрацію, тобто спроба подолати пе-
репони на шляху до задоволення потреб і 
досягти емоційної рівноваги. Згідно з цією 
теорією агресія завжди є наслідком фру-
страції, а фрустрація завжди тягне за со-
бою агресію. 

На відміну від розглянутих психологічних 
теорій походження й розвитку агресивнос-
ті, концепція соціального навчання ствер-
джує, що агресія – це засвоєна поведінка 
в процесі соціалізації через спостереження 
відповідного способу дій і соціальне підкрі-
плення.

Теорія соціального навчання виходить 
з того, що провідним чинником людської 
поведінки є орієнтація на зразок. Зразок 
розглядається як засіб міжособистісного 
впливу, завдяки якому уможливлюються 
зміни в поведінці людини. Тому суттєва ува-
га тут приділяється вивченню впливу пер-
винних посередників соціалізації – батьків 
на навчання дітей агресивній поведінці. Зо-
крема, було доведено, що поведінка бать-
ків може виступати в якості моделі агресії, і 
що в агресивних батьків зазвичай бувають 
агресивні діти.

Уподобання, стиль життя, поведінку лю-
дей визначають і генетично зумовлюють 
індивідуальні риси й особливості розвитку, 
пов’язані з перебігом їхнього життя. Так, 
поведінка підлітка залежить від того, в якій 
сім’ї він виріс, в якій школі навчався, які 
в нього захоплення, в якому колі він спілку-
ється. Двоє людей із подібними типологіч-
но-характерологічними задатками можуть 
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згодом не мати між собою зовсім нічого 
спільного. Навпаки, схожість життєвих об-
ставин може формувати схожі риси, харак-
терні реакції в людей із докорінно відмінни-
ми вродженими психологічними якостями.

Індивідуально-типологічних рис не так 
багато, як може здатися на перший погляд. 
Риси, що визначають індивідуальність люди-
ни, можуть бути віднесені до різних психіч-
них сфер: 1) сфера спрямованості інтересів 
і схильностей; 2) відчуттів і волі; 3) асоціа-
тивно-інтелектуальна сфера [6. с. 118]. 

Спроби побудови наукової типології ха-
рактеру неодноразово робилися впродовж 
усієї історії психології. Першу таку спробу 
зробив на початку минулого століття ні-
мецький психіатр і психолог Е. Кречмер. 
Його ідеї виявилися вельми плідними, їх 
ефективно розвинули П. Ганнушкін, Б. Шел-
дон, Е. Фромм, К. Леонгард, А. Лічко та ін. 
Усі типології людських характерів виходили 
з низки загальних ідей. Основні з них такі: 
характер людини формується досить рано 
в онтогенезі й упродовж решти її життя 
проявляє себе як більш-менш стійкий; по-
єднання особистісних рис, які входять у ха-
рактер людини, є закономірно-корелятив-
ними, унаслідок чого утворюються виразно 
відмінні типи, що дозволяють виявляти й 
будувати типологію характерів.Усі без ви-
нятку люди відповідно до цих ідей можуть 
бути розділені на групи.

Поняття «акцентуація» вперше ввів ні-
мецький психіатр і психолог К. Леонгард. 
Ним розроблена й описана класифікація 
акцентуацій особистості. У працях К. Ле-
онгарда використовується як поняття «ак-
центуйована особа», так і «акцентуйовані 
риси характеру». Акцентуація характеру, 
за К. Леонгардом, – це щось проміжне між 
психопатією й нормою [7,с. 410]. На його 
думку, акцентуйовані особи – це не хворі 
люди, а здорові люди зі своїми індивіду-
альними особливостями. На питання, де 
ж межі, що відділяють акцентуйованих лю-
дей, з одного боку, від психопатів, а з ін-
шого – від неакцентуйованих, К. Леонгард 
не дає чіткої відповіді.

На думку А. Лічка, більш правильно гово-
рити про акцентуацію характеру, адже осо-
бистість – поняття набагато складніше, ніж 
характер. Воно включає інтелект, здібності, 
світогляд та ін. Відмінності між акцентуаці-
єю характеру й психопатіями ґрунтуються 
на діагностичних критеріях П. Ганнушкіна, 
про які ми вже згадували вище.

Спостерігаючи за процесом становлен-
ня характеру, К. Леонгард, а в подальшому 
й А. Лічко, приходять до думки, що акцен-
туації характеру більшою мірою залежать 
від чинників зовнішнього середовища, які 

накладають відбиток на спосіб життя та-
кої людини, ніж від природно-біологічних 
властивостей. Зазвичай акцентуація роз-
вивається в період становлення характе-
ру й згладжується з дорослішанням. Ак-
центуації характеру можуть виявлятися 
не постійно, а лише в деяких ситуаціях, і 
бути зовсім непомітними в повсякденному 
житті. З цим пов’язана значна завуальова-
ність і уявна спонтанність ексцентричних 
учинків таких підлітків. Соціальна дезадап-
тація при акцентуаціях найчастіше буває 
нетривалою. 

Акцентуація завжди виявляється в збіль-
шенні вираженості певних рис, які, таким 
чином, стають акцентуйованими. Ці риси 
далеко не такі численні, як варіюючі інди-
відуальні. Акцентуація – це індивідуальні 
риси, але з тенденцією до переходу в пато-
логічний стан. Унаслідок більшої виражено-
сті вони накладають відбиток на особистість 
як таку аж до патологічного руйнування її 
структур.

 Будучи крайніми варіантами норми, ак-
центуації характеру самі по собі не можуть 
бути клінічним діагнозом. Вони є лише ґрун-
том, сприятливим чинником для розвитку 
психогенних розладів (гострих афективних 
реакцій, неврозів, ситуативно обумовлених 
патологічних порушень поведінки, психо-
патичних розладів, реактивних і ендореак-
тивних психозів). У цих випадках від типу 
акцентуації залежить як вибіркова чутли-
вість до певного роду психогенних чинни-
ків, так і до особливостей клінічної картини. 
При ендогенних психозах деякі типи акцен-
туації, мабуть, можуть підвищувати ризик 
захворювання: шизоїдна й сенситивна ак-
центуації – шизофренії, циклоїдна – маніа-
кально-депресивного й шизоафективного 
психозів.

На підставі сказаного А. Лічко дав визна-
чення акцентуації характеру як межових ва-
ріантів норми, за яких окремі риси характеру 
надмірно посилені, унаслідок чого виявля-
ється вибіркова уразливість щодо певного 
роду психогенних дій при хорошій і навіть 
підвищеній стійкості до інших [10, с. 96].

Залежно від ступеня вираженості А. Ліч-
ко виділив явну й приховану акцентуації. 
Явна акцентуація належить до межових ва-
ріантів норми й характеризується наявністю 
досить сталих рис характеру. У підлітково-
му віці особливості явно акцентуйованого 
характеру часто загострюються, а під дією 
психогенних чинників, спрямованих у «міс-
ця найменшого опору», можуть з’являтися 
тимчасові порушення адаптації, відхилен-
ня в поведінці. Під час дорослішання осо-
бливості явно акцентуйованого характеру 
залишаються достатньо вираженими, але 
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завдяки компенсації не заважають адапта-
ції.

Приховану акцентуацію А. Лічко відно-
сить не до межових, а до звичайних варі-
антів норми. У буденному середовищі риси 
приховано акцентуйованого характеру ви-
ражені слабко або не виявляються зовсім. 
Навіть під час різносторонніх контактів і 
детального ознайомлення з біографією 
суб’єкта з таким характером важко скласти 
чітке уявлення про його риси. Проте риси 
цього типу можуть яскраво й несподівано 
виявитися під впливом тих ситуацій і пси-
хічних травм, які пред’являють підвище-
ні вимоги до «місця найменшого опору». 
Психогенні чинники іншого роду, навіть 
важкі, не тільки не викликають психічних 
розладів, але можуть не виявити акценту-
ації характеру. Якщо ж акцентуйовані риси 
виявляються, це, як правило, не приводить 
до помітної соціальної дезадаптації. 

Говорячи про людську особистість, не-
можливо не звернути увагу на проблеми її 
психічної, особистісної норми, за медич-
ною термінологією, «психічного здоров’я». 
Це поняття на сучасному етапі розвитку 
психології, психіатрії й інших дисциплін 
не має чіткого визначення, його межі вида-
ються досить розмитими. Важко встанови-
ти чітку межу між нормою та патологією. 
Нині перспективний напрям вивчення про-
блематики психічної, особистісної норми, 
психічного здоров’я полягає в комплексно-
му інтегральному підході. 

Комплексність передбачає не лише 
вивчення взаємовпливу психічних і фізич-
них процесів особистості, а й її соціально-
го середовища, оскільки ознаки здорової 
особистості – це не тільки добрий фізич-
ний стан і психологічний комфорт, а й гар-
монійні взаємини з оточуючими, зокрема, 
відсутність у них агресивно-деструктивних 
дій.

Отже, дослідження впливу акцентуа-
цій характеру особистості на агресивність 
у підлітковому віці ми проводили комплек-
сно, полідисциплінарно, використовуючи 
як психологічні засоби, так і педагогічні 
методи. Саме така побудова нашого дослі-
дження дозволила адекватно висвітлити 
механізми та детермінанти цього впливу.

Основою психологічного підходу до осо-
бистісної проблеми є дослідження осо-
бливостей функціонування та прояву пси-
хічних процесів особистості. Завдяки його 
застосуванню в нашому дослідженні вдало-
ся детально вивчити індивідуально-типоло-
гічні відмінності, які існують між звичайними 
підлітками й тими, у яких було діагностова-
но акцентуації характеру, зокрема, відмін-
ності в перебігу їхніх мотиваційних проце-

сів і специфіку емоційно-вольової сфери.
Одержані відомості про особливос-

ті психічних процесів дали змогу зробити 
висновки про ендогенні й екзогенні де-
термінанти агресивної поведінки підлітків 
і прогнозувати прояви деструктивних дій, 
пов’язаних із конкретними акцентуаціями 
характеру. 

Основою педагогічного підходу до осо-
бистісної проблематики є дослідження шля-
хів навчання та виховання дитини з метою 
забезпечити суспільство повноцінним гро-
мадянином. Використовуючи педагогічний 
підхід, ми намагалися з’ясувати динаміку 
формування агресивних дій і знайти най-
більш дієві педагогічні засоби зменшення 
агресивності як особистісної якості. 

Поєднуючи обидва підходи, ми ставили 
за мету максимально використати знан-
ня психологічних особливостей підлітків 
у побудові психотренінгово-педагогічного 
впливу на них, зокрема, адаптувати цей 
вплив під конкретно взяту групу акценту-
ацій, підігнавши таким чином психотренін-
гові й навчально-виховні заходи під особи-
стість, а не навпаки. Цим ми намагалися 
гармонізувати як фізично-психологічний 
стан акцентуйованого підлітка, так і його 
стосунки з оточуючими. Основна мета та-
ких заходів – допомогти акцентуйованому 
агресивному підлітку вирости повноцінною 
здоровою особистістю.

Діагностика акцентуацій характеру є 
складною проблемою внаслідок її прина-
лежності до індивідуально-психологічних 
відмінностей між людьми. Гіперболізація 
однієї риси характеру на фоні інших ото-
чуючими сприймається як прояв індивіду-
альності, своєрідності особистості, а іноді 
як звичайне дивацтво. Тільки тоді, коли ото-
чуючі вже не можуть миритися з витівками 
таких людей, коли їх неординарність по-
чинає заважати виробничому чи навчаль-
ному процесу, звертаються за допомогою 
до фахівців. Найчастіше в таких випадках 
ідеться вже про психічні захворювання. 
Тобто акцентуації характеру, будучи межо-
вими проявами норми, є латентним яви-
щем як для більшості пересічних спостері-
гачів, так і навіть для фахівців-педагогів.

Підлітковий період, як визнає більшість 
дослідників, є одним із найбільш нестійких 
і мінливих у розвитку людини. Конфлікт між 
соціальними претензіями й власними мож-
ливостями, «вегетативна буря», «соціальна 
апробація характеру» й інші особливості 
цього віку помітно ускладнюють діагности-
ку акцентуацій характеру підлітків.

У такій ситуації було б даремно споді-
ватись, що акцентуації підлітків можуть 
бути помічені їхніми батьками, навіть якщо 
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вони, попри заклопотаність життєвими 
проблемами, звертають увагу на психіч-
ний стан власної дитини. Негативні зміни 
фізіологічного стану виявляються у вираз-
них хворобливих симптомах, спричиняють 
дискомфорт, є причиною болю, зниження 
працездатності тощо. Тому їх наявність 
легко помітити навіть непрофесіоналу, 
не кажучи вже про фахову діагностику. Такі 
розлади організму дитини виявляються 
батьками й негайно вирішуються, а про-
блеми психічного характеру часто залиша-
ються непоміченими, хоча й спричиняють 
інколи значно більшу шкоду.

Будучи характерологічними конструкта-
ми, акцентуації визначають і спрямовують 
діяльність суб’єкта та його стосунки з ото-
чуючими, тим самим впливають на всі сфе-
ри людської активності. Підлітковий період 
є найбільш гострим і критичним для ха-
рактеру особистості, що сприяє яскравій 
демонстрації акцентуйованих рис. Вони 
можуть бути тим наріжним каменем, який 
значною мірою ускладнюватиме адаптацію 
людини в соціальному середовищі. Наслід-
ком і проявом таких ускладнень можуть 
бути агресивні, деструктивні дії. 

Поведінка людини в різних ситуаціях 
пов’язана з низкою обставин як у зовніш-
ньому середовищі, так і у внутрішніх проце-
сах. Індивід, потрапивши в певне середови-
ще й зіткнувшись із труднощами, починає 
діяти відповідно до умов і власного досвіду. 
Звичайно, думка про те, що людина може 
абсолютно адекватно оцінювати ситуацію, 
є наївною. Кожен суб’єкт діяльності тією чи 
іншою мірою вносить в оточуючу дійсність 
елемент суб’єктивного викривлення, що 
значно утруднює адекватність оцінок. Таке 
викривлення є незначним, і людина більш 
адекватно сприймає фізичний світ порівня-
но із соціально-культурним.

Особливо яскраво викривлення дійсно-
сті проявляється в соціальному мікросе-
редовищі. Як вважають спеціалісти з ко-
мунікативних процесів, обмін інформацією 
між суб’єктами здійснюється декількома 
каналами, як вербальними, так і невер-
бальними. Оцінки, погляди, переконан-
ня особистості формуються, змінюються 
на основі синтезу інформаційних потоків. 
Значні поправки, викривлення в цей про-
цес привносить власний суб’єктивний світ 
людини, що зменшує адекватність відобра-
ження ситуацій у мікросередовищі. Деякі 
дослідники вважають, що такі викривлення 
є незначними, мало впливають на процес 
адекватного відображення й заледве мо-
жуть впливати на ініціацію діяльності. Але 
завжди викликає велике здивування те, 
що, здавалось би, цілком нормальна люди-

на в певні моменти чинить щось, що шо-
кує оточуючих, щось таке, що не відповідає 
логіці. Звичайно, важко піддається розу-
мінню стороннього спостерігача вчинок, 
який видається невмотивованим, таким, 
що не відповідає обставинам на момент 
його здійснення. Саме такі вчинки можуть 
бути викликані незначними дефектами 
об’єктивного бачення ситуації. Тут логічно 
постає запитання, а що ще може спричи-
няти такі вчинки, які явища можуть бути їх 
детермінантами більшою мірою? Відповідь 
можемо знайти в теорії акцентуацій. Як за-
значалося більшістю дослідників, акцентуа-
ції є межовими станами, а їх носії є здоро-
вими нормальними людьми. Але варто лиш 
певній ситуації влучити в найбільш «враз-
ливу зону» акцентуйованого суб’єкта, як ми 
стаємо свідками надмірно інтенсивної й 
здебільшого неадекватної поведінкової ре-
акції. Однак для самого суб’єкта така пове-
дінка є цілком логічною й обґрунтованою. 
Збагнути логіку акцентуантів ми можемо, 
тільки ґрунтовно проаналізувавши власти-
вості кожної окремої акцентуації.

Як відомо з праць Є. Ільїна, С. Хіла, 
Т. Стіла, поведінкові патерни формуються 
не самі по собі, а в процесі спостереження 
за діяльністю інших, навчання й виховання. 
Для того, щоб будь-яка дія стала поведін-
ковою реакцією, яка визначає обличчя осо-
бистості, необхідна низка обставин, а саме: 
позитивне підкріплення, апробація в різних 
умовах і ситуаціях, часте повторення. Якщо 
ми маємо всі ці фактори, тоді в людини 
формується стійкий поведінковий стерео-
тип. Саме він надалі відіграє важливу роль 
у визначенні поведінкових реакцій у відпо-
відних стереотипу проблемних ситуаціях.

Така стереотипізація поведінки біль-
шою мірою властива дорослим акценту-
йованим особам, ніж підліткам. Однак її 
основа закладається в підлітковому віці, 
коли людина активно включається в со-
ціальні відносини дорослого світу. Якщо 
в сформованої особистості дуже важко 
руйнувати стереотипи поведінки, то в під-
літка це зробити дещо простіше. 

Поведінкові реакції негативного, де-
структивного характеру мають значне роз-
маїття проявів – від фізичних агресивних 
дій до відчуття провини. Усі ці реакції можна 
об’єднати в дві великі групи – агресивнос-
ті й ворожості. Так чи інакше вони завжди 
присутні в житті кожної людини, але в разі 
їх домінування над іншими формами пове-
дінки вони стають особливо небезпечними 
як для їх носія, так і для оточуючих.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, виходячи з викладеного вище 
матеріалу, можна зазначити таке. По-пер-
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ше, феномен агресії є синтетичним інте-
гральним утворенням, основними функціо-
нальними елементами якого є тривожність 
як готовність особистості з пересторогою 
реагувати на все, що відбувається навко-
ло, що являє собою основу для неадекват-
ного сприйняття дійсності з деструктивним 
ухилом; конфліктність як схильність до за-
гостреного відчуття суперечностей, а отже, 
до безкомпромісного протистояння в умо-
вах зіткнення протилежних поглядів, інте-
ресів, переконань. Усвідомлення ситуації 
як конфліктної й безкомпромісність спри-
чиняють перехід до активних дій.

Агресію детермінують і зовнішні, і вну-
трішньоособистісні фактори. Агресивність 
як внутрішньоособистісна основа визна-
чає її психологічний зміст і форму вияву. 
Наше дослідження показало, що акценту-
ації характеру є одними з провідних вну-
трішньопсихічних чинників агресії в підліт-
ковому віці. 

По-друге, акцентуації характеру в під-
літковому віці детермінують і агресивні, і 
ворожі реакції. Підвищено агресивними є 
підлітки з психастенічною, епілептоїдною, 
шизоїдною, істероїдною, гіпертимною, ци-
клотимною акцентуацією характеру. Під-
вищено ворожими – з лабільною, сенси-
тивною, астено-невротичною, нестійкою 
акцентуацією. Цей поділ було здійсне-

но за поведінковими проявами, оскільки 
поведінкові агресивні акти суб’єкта вираз-
но демонструють особливості його агре-
сивності. 

Перспективними напрямами продов-
ження дослідження зв’язків акцентуацій 
характеру з агресивністю й ворожістю є 
подальше вивчення кількісних і якісних 
аспектів усіх компонентів агресивності 
як особистісної якості, подальше розро-
блення й запровадження в практику тренін-
гових програм із ретельнішим урахуванням 
властивостей усіх акцентуацій.
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У статті окреслено потребу дослідження особистісних аспектів самореалізації та оцінювання суб’єк-
тивної якості життя вимушених переселенців. Визначено необхідність розробки технології ефективно-
го психологічного супроводу цієї категорії осіб. Предметом супроводу обрано суб’єктність особистості 
як провідну здатність переселенців актуалізувати власний суб’єктний потенціал у процесі адаптації 
до сучасних українських реалій. Представлено розроблену анкету-самоконсультацію для виявлення 
маркерів суб’єктності особистості вимушених переселенців в оцінюванні ними суб’єктивної якості 
життя й особистісної самореалізації.

Ключові слова: суб’єктність, маркери суб’єктності, особистісна самореалізація, суб’єктивна 
якість життя, анкета-самоконсультація, вимушені переселенці.

В статье обозначена потребность исследования личностных аспектов самореализации и оценки субъ-
ективного качества жизни вынужденных переселенцев. Определена необходимость разработки техно-
логии эффективного психологического сопровождения этой категории лиц. Предметом сопровождения 
выбрана субъектность личности как ведущая способность переселенцев актуализировать собственный 
субъектный потенциал в процессе адаптации к современным украинским реалиям. Представлена раз-
работанная анкета-самоконсультация для выявления маркеров субъектности личности вынужденных 
переселенцев в оценке ими субъективного качества жизни и личностной самореализации.
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quality of life of internally displaced persons. There has been identified the necessity to develop technologies 
of effective psychological support for this category of persons. The subject of support is personality agency as 
the leading ability to update one’s own agent potential in the process of adaptation to modern Ukrainian reali-
ties. There has been developed a questionnaire-self-consultation to identify personality’s agency of internally 
displaced persons while evaluating their subjective quality of life and personality fulfilment.
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Постановка проблеми. Провідними 
для сучасної суспільної ситуації в Україні (і 
світі загалом) є питання міграційних проце-
сів і тих проблем, які виникають як наслідок 
зміни в професійному, побутовому, соці-
альному, культурному тощо житті пересе-
ленців і їхніх сімей. Реальність перебуван-
ня в новому, незнайомому, наповненому 
експектаціями середовищі ускладнюється 
суб’єктивними переживаннями, які відби-
ваються на якості життєздійснення й само-
реалізації.

Проблема суспільства не стільки в засо-
бах, стратегіях чи тактиках психологічної 
допомоги постраждалим від міграційних 

процесів, скільки у відсутності технології 
ефективного психологічного супроводу цих 
осіб відповідно до їхніх актуальних запитів 
і потреб. Створення такої технології потре-
бує чітких орієнтирів у предметі супроводу, 
з одного боку, та інструментів його діагнос-
тики – з іншого, для уможливлення оціню-
вання його ефективності. У зв’язку з цим 
актуалізується вивчення суб’єктності особи-
стості, що випливає з гострої потреби ак-
туалізувати здоровий суб’єктний потенціал 
вимушених переселенців у процесі їхньої 
адаптації до сучасних українських реалій.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Нестабільність і напруженість су-
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часного буття не могли не позначитися 
на дослідницьких інтересах фахівців різ-
них галузей знання. Зокрема, в умовах 
міграційних процесів посилено презенту-
ються науково-практичні аспекти політи-
ко-правового та соціального захисту пе-
реселенців (М. Дем’яненко [5]). Поза цим 
особлива увага спрямовується на дослі-
дження з виявлення суб’єктивно-особи-
стісних переживань та осмислення мож-
ливостей суб’єктного розвитку, реалізації 
власної суб’єктності осіб, постраждалих 
унаслідок міграційних процесів (О. Галян 
[2], І. Загарницька [6]).

У наявних дослідженнях питання якості 
життя, можливості особистості реалізувати 
власний психологічний ресурс та адапту-
ватися в змінюваних умовах життя пред-
ставлені різнобічно. Їх розгляд зазвичай 
пов’язується як із зовнішніми умовами, так 
і з внутрішньо детермінованими процеса-
ми (Т. Савченко, Г. Головіна [7], І. Шаповал 
[9], C. Ross & M. Willigen [11] та ін.). Ідеться 
про ті стандарти особистості, з позиції яких 
нею оцінюється власна успішність, а отже, 
і якість життя. А це, своєю чергою, актуа-
лізує дослідження механізмів забезпечення 
особистісних змін у системі психологічного 
супроводу (Т. Гера [4]).

У ситуації вимушеної міграції система 
оцінок, цінності, цілі зазнають змін, а отже, 
виникає потреба організації психологіч-
ного супроводу вимушених переселенців 
з урахуванням процесів самоздійснення, 
самореалізації, які на когнітивному й афек-
тивному рівнях створюють тло сприймання 
ними власної суб’єктності. 

Постановка завдання. З огляду на неви-
рішеність цього питання ані в науково-психо-
логічному континуумі, ані в соціокультурній і 
психолого-педагогічній практиках, а також 
виходячи з теоретичних напрацювань у цари-
ні особистісної суб’єктності і практики психо-
логічної допомоги особам, постраждалим від 
міграційних процесів, ми сформулювали мету 
статті – представити пілотну анкету-само-
консультацію для виявлення маркерів суб’єк-
тності особистості в оцінюванні суб’єктивної 
якості життя й особистісної самореалізації 
вимушених українських переселенців. Ці мар-
кери оптимізують коло психолого-супровід-
них впливів і сфокусують їх предметну спря-
мованість. Для реалізації поставленої мети 
поставлено такі завдання: а) на основі моделі 
психологічного феномена «суб’єктність осо-
бистості» теоретично виділити специфіку її 
маркерів; б) операціоналізувати кожен мар-
кер, представивши його набором поведін-
кових патернів і сформулювавши конкретні 
запитання для їх констатації й актуалізації 
усвідомлення опитуваними своє суб’єктності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Критеріями здорового входження 
людини в новий соціум на етапі вимуше-
ної зміни життя є, по-перше, суб’єктивно 
висока якість життя (далі – СЯЖ) й успіш-
на особистісна самореалізація (далі – ОС), 
по-друге. Кожен із них віддзеркалює пев-
ну міру суб’єктності особистості, тобто 
визнання та реалізацію особистістю себе 
як життєвої (цивілізаційної) цінності, автора 
й виконавця своєї особистості та її життя, 
агента творчого впливу на середовище [3].

Маркери суб’єктності – відповідальність, 
самостійність, свобода, ініціативність, кре-
ативність – визначені нами на попередніх 
етапах дослідження [2]. Виходячи з психо-
логічної специфіки (сутнісних ознак, пове-
дінкових патернів, вчинкових реалізацій, 
механізмів формування тощо, описаних 
для феномена відповідальності В. Агеє-
вим, А. Бейном, В. Горбачовою, Л. Дє-
ментій, К. Клімовою, Дж.Ст. Мілль, К. Му-
здибаєвим, М. Савчиним, Н. Семененко, 
А. Слободським та іншими; для феномена 
самостійності – Д. Ельконіним, І. Зімнєю, 
Ю. Кулюткіним, І. Коном та іншими; для сво-
боди і свободоспроможності – І. Дейчем, 
Дж. Істербруком, Ю. Козелецьким, О. Кузь-
міною, Р. Меєм, О. Потебнею, Дж. Рейчле-
ком, Т. Тулку та іншими; для ініціативності – 
Е. Еріксоном, О. Крупновим, О. Старинською 
[8], Н. Тертичною, О. Трошкіним, В. Шапран 
та іншими; для творчості – Ф. Барроном [1], 
Дж.П. Гілфордом, П. Джексоном, С. Мес-
сиком, В. Моляко, О. Туриніною та іншими) 
суб’єктнісних виявів особистості, можемо 
стверджувати, що вони мають місце в оці-
нюванні СЯЖ та ОС.

Операціоналізуючи кожен маркер, сфор-
мулюємо запитання до пілотажної анкети. 
Вони, за нашим задумом, набирають від-
критої (для більшої проективності), закри-
тої (для вузької конкретики й легшого 
структурування) та комбінованої (для ши-
ршої інформативності) форм. Виходячи зі 
змістової специфіки, описаної в попередніх 
дослідженнях [2], маркер «відповідаль-
ність» може бути віддзеркалений у шести 
відкритих запитаннях та одному комбіно-
ваному: «За що у своєму житті зараз ти 
береш на себе відповідальність?»; «Хто 
несе відповідальність за те, що Ти опи-
нився в ситуації міграції?»; «Хто відповідає 
за Твоє життя зараз?»; «Яку міру покарання 
й кому Ти дав би за ці міграційні проце-
си в Україні?»; «Кого покарати за те, що Ти 
переїхав у нове місто?»; «Кого нагородити 
за те, що Ти переїхав у нове місто?» А та-
кож запитання «Якою мірою Ти відповідаєш 
за те, що так змінилося Твоє життя?» з та-
кими варіантами відповідей:
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□ Я повністю відповідальний за це не-
щастя, маю почуття провини перед роди-
ною;

□ Я повністю відповідаю за цей успіх, 
мої рідні мають бути мені вдячні;

□ Не несу відповідальності за цей без-
лад у країні;

□ Мені просто пощастило (все добре 
сталося без моєї участі);

□ Розділяю відповідальність зі своєю 
сім’єю (50/50);

□ Розділяю відповідальність із державою 
(50/50);

□ Розділяю відповідальність із _________ 
(___ / ___ / ____ / ___).

Виходячи зі змісту поняття «самостій-
ність», ми сформулювали такі запитання 
для ідентифікації цього маркера суб’єк-
тності: «Із ким Ти радився, коли приймав 
рішення переїхати до цього міста?»; «Хто 
допомагає Тобі влитися в нове оточення?»; 
«Хто знайшов для Тебе роботу на ново-
му місці?»; «Хто знайшов для Тебе житло 
в новому місті?»; «Хто допомагав Тобі пе-
реїхати (виїхати з колишнього міста і в’їха-
ти в нове житло цього міста)?»

До запитання «Як Ти зараз забезпечуєш 
своє проживання (на які гроші розрахову-
єш)?» пропонуються такі варіанти відпові-
дей: 

□ державна пенсія, допомога;
□ власні заощадження;
□ маю роботу від центру зайнятості (чи 

хтось інший її запропонував);
□ роботу я сам знайшов у новому місті;
□ займаюся підприємництвом (створив 

власний бізнес).
На основі типології ставлення до життя 

І. Шаповал [7] нами створено таке завдан-
ня для опитуваних: «Оцініть своє ставлення 
до власного життя (відзнач ті речення, які 
збігаються з Твоїм ходом думок, або напиши 
заперечення до тих, із якими не погоджуєш-
ся)». До кожного типу запропоновано свій 
набір відповідей (тип ставлення до життя 
в анкеті не називається):

Варіант 1 (пасивно-споглядальний тип):
□ мене тут ніхто не прийме за рівного, 

завжди відкидатимуть; □ ні, бо_.
□ я вже нічого від життя не очікую; □ ні, 

бо ______.
□ мені вистачить лише даху над головою 

та їжі, щоби вижити; □ ні, бо_.
□ я вже звик до незадоволення своїх по-

треб і примирився із цим; □ ні, бо ___.
□ нащо напружуватися, коли такі, як я, і 

так живуть лише наполовину; □ ні, бо ___.
Варіант 2 (псевдокомпенсаторно-де-

вальвуючий):
□ я бідний, проте духовний; □ ні, бо ____.
□ я бідний, проте здоровий; □ ні, бо ____.

□ я тут чужий, проте спокійний за свою 
сім’ю; □ ні, бо ___.

□ я тут чужий, проте живий; □ ні, бо ____.
□ я небагатий, проте чесний; □ ні, бо 

____.
Варіант 3 (інфантильний):
□ інтуїція мені підказує, що все в мене 

добре; □ ні, бо ____.
□ я оптиміст і ці реалії – лише мить у мо-

єму щасливому житті; □ ні, бо__.
□ я приймаю свій хрест і віддаюся в руки 

Вищих сил; □ ні, бо__.
□ я довіряю законам і справедливості 

суспільства, люди в образу не дадуть; □ ні, 
бо ___.

□ держава мене захистить і не дасть 
пропасти; □ ні, бо ___.

Варіант 4 (пасивно-агресивний):
□ держава нічого не робить, щоби мені 

допомогти; □ ні, бо ___.
□ місцева влада мало допомагає пере-

селенцям; □ ні, бо ___.
□ закони не захищають переселенців; □ 

ні, бо ___.
□ мене дратує безлад у цій країні; □ ні, 

бо ___.
□ суспільство має забезпечити таких, 

як я, роботою; □ ні, бо ___.
Варіант 5 (аномічний):
□ я повністю безпорадний тут; □ ні, бо 

____.
□ почуваюся в ізоляції; □ ні, бо ____.
□ на душі пустка після переїзду; □ ні, бо 

____.
□ ця ситуація змушує порушувати 

закон (красти, обманювати); □ ні, бо_.
□ хай тепер мене годують, стріляв би 

цих куркулів; □ ні, бо ____.
Свобода і свободоздатність як маркер 

суб’єктності [2; 8] представлені в таких 
проективних, відкритих та альтернатив-
но-закритих запитаннях: «Моя внутрішня 
свобода виявляється в таких моїх думках 
_____»; «Моя зовнішня свобода виявляється 
в таких моїх діях _____»; «Хто і що обмежує 
мою свободу?»; «Що потрібно, щоб Укра-
їна була вільною?»; «Мені дають усі мож-
ливості робити свій вибір у всьому: □ так, 
□ ні»; «Мені дуже важко самому здійснити 
будь-який вибір, не вмію вибирати: □ так, □ 
ні». Нами також запропоновано такі варіан-
ти комбінованих завдань для визначення: 
«Яка міра Твоєї свободи?»:

– економічної: □ повна, □ обмежена, □ 
відсутня (нема такої), □ _____.

– політичної: □ повна, □ обмежена, □ 
відсутня (нема такої), □ ______.

– релігійної (духовної): □ повна, □ обме-
жена, □ відсутня (нема такої), □ _.

– культурової: □ повна, □ обмежена, □ 
відсутня (нема такої), □ ______.
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– соціальної: □ повна, □ обмежена, □ 
відсутня (нема такої), □ ______.

– особистої: □ повна, □ обмежена, □ 
відсутня (нема такої), □ ______.

Ініціативність [8; 10] операціоналізована 
нами в таких запитаннях:

«У яких справах Ти виявляв ініціативу й 
особисте починання, випереджав зовнішні 
вимоги?»:

□ у бізнесі, у підприємницькій діяльності;
□ у політиці на місцевому, регіонально-

му, державному рівнях (підкреслити);
□ у професійній діяльності, на роботі;
□ в управлінні (менеджменті);
□ у домашньому господарюванні;
□ у сімейних справах і стосунках;
□ в особистих справах, хобі, творчості, 

саморозвитку, кар’єрі, ____________ (під-
креслити й дописати).

«Як часто Ти генеруєш нові ідеї та буду-
єш плани, уявляючи реалізацію свої праг-
нень?»:

□ постійно в усіх сферах життя;
□ постійно лише у сфері ______;
□ часто в ____;
□ рідко в ____;
□ ніколи.
«Наскільки Ти дієва людина»:
□ я більше думаю, планую, ніж дію;
□ я мало думаю, бо постійно дію, навіть 

якщо це «шлях спроб і помилок»;
□ кожну нову думку я спочатку пробую 

реалізувати на практиці, а вже потім розви-
ваю чи створюю наступну думку.

А також такі альтернативно-закриті за-
питання (так – ні): «Чи легко Тобі знай-
ти і спонукати людей для реалізації Твоїх 
ідей?»; «Чи всі свої починання Ти доводиш 
до завершення?»; «Чи завжди Ти береш 
на себе відповідальність за свої ідеї та 
вчинки?»; «Ти вважаєш себе ініціативною 
людиною?»

Важливим маркером суб’єктності є твор-
чість і/або креативність особистості [1; 2]. 
Цей маркер нами операціоналізовано таки-
ми запитаннями анкети:

«У яких сферах Ти любиш створювати 
щось нове»:

□ у науці;
□ у техніці;
□ у літературі;
□ у музиці;
□ в образотворчій діяльності (малюван-

ня, ліпка, квілінг, _______);
□ у грі, акторстві;
□ у побуті;
□ у військовій діяльності;
□ в управлінні;
□ у ситуаційній діяльності, за неперед-

бачуваних життєвих обставин;
□ у комунікативній діяльності;

□ у _________________.
«Чи маєш Ти свої винаходи?» □ так (за-

патентовані, зроблені без патенту, лише 
задум і проект – підкреслити) □ ні.

«До чого Ти здібний?» _______
«Чи вмієш Ти вчитися?» □ так; □ ні. 
«Який рівень Твоєї научуваності?»:
□ усе схоплюю швидко («на льоту»), 

навіть повторювати не треба, постійно 
навчаюся;

□ швидко схоплюю, але потребую все 
ще раз самостійно обміркувати, щоби зро-
зуміти;

□ повільно сприймаю новий матеріал, 
але запам’ятовую його на все життя;

□ вивчити щось нове означає витратити 
багато часу та моїх зусиль, це того не вар-
те, краще зробити вміло по-старому, ніж 
не відомо як;

□ я вже своє відучився;
□ сам придумую нові способи навчання, 

вмію вчити вчитися інших.
«Як Ти любиш працювати?»:
□ не люблю, коли мені вказують, що 

я маю робити, бо я – підприємець; і сам 
ставлю мету та її реалізовую;

□ люблю, коли дають тільки чітке завдан-
ня й не обмежують інструкціями, як його 
виконати;

□ люблю, коли до чіткого завдання дода-
ються рекомендації, як його краще зроби-
ти;

□ люблю, коли є детальна інструкція, 
що конкретно, коли, чим, де і як робити, 
до якого часу, в якій формі здати звіт і хто 
несе відповідальність;

□ загалом не люблю працювати.
«Я не виявляю творчості, бо»:
□ лінуюся;
□ незацікавлений у роботі;
□ хворий і не маю сили;
□ не має настрою, сумую, тужу;
□ маю погані звички;
□ працюю без режиму й утомлююся;
□ не вмію організувати свій час;
□ мене не вчили творчо мислити;
□ не маю зручного середовища для твор-

чості;
□ є сторонні перешкоди (шум, холод, 

недостатність світла, ________);
□ ніхто мене не розуміє й не підтримує;
□ не вмію;
□ __________________.
Запропоновані запитання нами укладені 

в зручний для заповнення бланк анкети-са-
моконсультації.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. В умовах міграційних процесів в Украї-
ні виникла необхідність розробки адекват-
ної технології психологічного супроводу 
внутрішніх переселенців, яка б відповіда-
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ла запитам цієї категорії осіб. Їх вивчен-
ня конкретизує предмет супроводу (у 
дослідженні – це суб’єктність особистості) 
і створення спеціального психодіагнос-
тичного інструментарію. З метою ство-
рення анкети-самоконсультації для осіб, 
постраждалих від міграційних процесів 
у сучасній Україні, нами, по-перше, ви-
ділено маркери особистісної суб’єктно-
сті – ініціативність, свободоздатність, 
самостійність, креативність і відповідаль-
ність; по-друге, операціоналізовано кожен 
маркер і на цій підставі сформульовано 
конкретні запитання; по-третє, визначено 
завдання запропонованої анкети-само-
консультації для вимушених переселенців: 
не лише діагностувати предметну спря-
мованість психологічного супроводу, а й 
допомогти респондентам усвідомити ті оз-
наки власної суб’єктності, на які вони рані-
ше не звертали уваги.

Перспективами подальшого наукового 
пошуку в цій царині є укладання просвіт-
ницького атласу психологічної самозарад-
ності особистості вимушених переселенців 
(самотренінг суб’єктності).
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАНОВЛЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Гальцева Т.О., к. психол. н.,
доцент, докторант психологічного факультету

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті здійснено аналіз сучасних досліджень із проблеми самоефективності студентів у навчаль-
ному процесі. Подається визначення навчальної самоефективності особистості. Зазначені соціаль-
но-психологічні чинники, що детермінують її становлення.

Ключові слова: детермінанти, навчальна самоефективність особистості, розвиток, ефектив-
ність.

В статье проведен анализ современных исследований по проблеме самоэффективности студентов 
в учебном процессе. Подано определение учебной самоэффективности личности. Выделены социаль-
но-психологические факторы, детерминирующие ее становление.
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Galtseva T.A. INFLUENCE OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF 
ACADEMIC SELF-EFFICACY OF STUDENTS

The article analyzes the current research on self-efficacy of students in the learning process. Defined was 
the concept of academic self-efficacy. Analyzed were the social and psychological factors that determine aca-
demic self-efficacy of students.
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Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах, коли освіта набуває характер непе-
рервного процесу, проблема ефективного 
функціонування особистості в навчальній 
діяльності стає особливо актуальною. Про-
блематика навчальної самоефективнос-
ті особистості привертає увагу численних 
учених у зв’язку з розширенням інформа-
ційного простору, техногенністю суспіль-
ства, швидким оновленням знань, що 
змушує людину до навчальної активності. 
Освіта стає не тільки транслятором соціо-
культурних норм і цінностей, які в умовах 
спеціально організованого розвиваючо-
го середовища є основою для розвитку 
смисложиттєвих пріоритетів особистості, 
вона відіграє важливу роль у формуванні 
пізнавального інструментарію, суб’єктних 
характеристик індивіда, сприяє розкриттю 
його потенціалу, формує потребу в ефек-
тивному самонавчанні, самоосвіті, само-
розвитку, саморусі. 

Студентський вік – це період усвідом-
леного самовизначення, здобуття профе-
сійної освіти, розвитку професійної само-
свідомості. У цей період вибудовується 
система цінностей особистості, форму-
ються професійні компетентності та якості, 
розвивається професійна майстерність. 
Студенти вчаться справлятися з трудно-
щами, пов’язаними не тільки з навчальним 
процесом, а й з оволодінням новими роля-
ми, набувають необхідні соціальні навички: 

партнерства, подружніх відносин, батьків-
ства тощо. А. Бандура підкреслював, що 
ті, хто вступає в доросле життя з почуттям 
невпевненості, не вміють виконувати одно-
часно декілька життєвих ролей, стражда-
ють від фізичної й емоційної напруги [7].  
У студентський період віра у власні навчальні 
здібності, прагнення до постійного самов-
досконалення навчальних досягнень, умін-
ня ефективно управляти своїм розвитком є 
важливими чинниками майбутнього профе-
сіоналізму та професійної самореалізації. 
Саме вивчення детермінант, що впливають 
на розвиток навчальної самоефективності 
студентів, є пріоритетним завданням пред-
ставників сучасної психологічно-педагогіч-
ної науки.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема успішності навчання сту-
дентів цікава для багатьох психологів, од-
нак її розгляд більшою мірою пов’язаний із 
вивченням об’єктивних характеристик, що 
впливають на академічні результати. Се-
ред суб’єктивних характеристик успішності 
навчання студентів особливу увагу вчених 
привернув конструкт самоефективності, 
запропонований А. Бандурою в 70-х рр.  
ХХ століття як когнітивний компонент са-
мосвідомості особистості, що належить 
до уявлень людини щодо власної спромож-
ності успішно діяти в конкретній ситуації [7]. 

Численні зарубіжні та вітчизняні дослід-
ники (А. Бандура, Р. Вуд, Дж. Зіммерман, 
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М. Мартінеса-Понс, Д. Нельсон, Н. Купер, 
Дж. Роттер, С. Богомазов, Т. Кремешна, 
М. Нещадим) вивчали самоефективність 
особистості в освітній сфері. У більшості 
робіт науковців предметом дослідження 
була загальна, особистісна, соціальна або 
професійна самоефективність, феномен 
навчальної самоефективності досліджував-
ся лише в контексті академічних досягнень.

Постановка завдання. Мета стат-
ті – проаналізувати дослідження самое-
фективності студентів, визначити феномен 
навчальної самоефективності особистості 
та соціально-психологічні детермінанти, 
що впливають на її становлення в студент-
ському віці.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Становлення самоефективності 
майбутнього спеціаліста в умовах вищо-
го навчального закладу було предметом 
дослідження таких науковців, як М. Гайдар, 
Т. Васильєва, О. Вовк, О. Калініна, Н. Ко-
лмогорцева, Ф. Байбанова, С. Богомаз, 
В. Кобець, Н. Ліпінська, І. Сняданко, О. Фаст 
та ін. Питання академічної (навчальної) 
самоефективності вивчали Т. Гордєєва, 
О. Шепєлєва, С. Гончар, Е. Ленц, Л. Шор-
трідж-Баггетт. Дослідники розглядають 
феномен самоефективності як віру у власні 
здібності, яка впливає на академічні досяг-
нення, навчальну мотивацію, наполегли-
вість, цілеспрямованість під час виконання 
навчальних завдань. А. Бандура підкреслю-
вав, що висока самоефективність змінює 
мислення, сприяючи збільшенню кілько-
сті самопідтримуючих суджень, «визначає 
силу й стійкість мотивації до діяльності, 
особливо тоді, коли індивід стикається з 
перешкодами на шляху до мети» [7, с. 7].

Дослідники Е. Ленц і Л. Шортрідж-Баггетт 
зазначають, що незалежно від попередніх 
досягнень або здібностей високоефективні 
студенти працюють більше, довше збері-
гають наполегливість у разі невдач, опти-
містичні, мають нижчий рівень тривожності 
та швидше досягають успіхів. Академіч-
на самоефективність позитивно впливає 
на пізнавальну активність і саморегуляцію. 
Студенти, які вірять, що вони здатні вико-
нувати навчальні завдання, використовують 
більше когнітивних і метакогнітивних стра-
тегій, ніж ті, що не вірять у власні навчальні 
здібності [12, с. 17].

Заслуговує на увагу дослідження 
Д. Нельсона і Н. Купера, які виявили вплив 
самоефективності на процес адаптації пер-
шокурсників до ВНЗ. Дослідники дійшли 
висновку, що слабка успішність першокур-
сників часто свідчить про труднощі їх адап-
тації до ВНЗ і низьку віру у власні академічні 
досягнення. Вони пропонують викладачам 

на перших етапах навчальної діяльності 
студентів у вищому навчальному закладі 
проводити діагностику з вимірювання ок-
ремих установок стосовно впевненості сту-
дентів у власних академічних здібностях. 
Розроблений дослідниками тест прогнос-
тичної академічної самоефективності став 
профілюючим діагностичним інструмен-
том, що дозволяє студентам оцінити рі-
вень власних академічних очікувань успіху 
й допомагає усвідомленню власних зусиль 
щодо майбутньої наполегливості у вивчен-
ні навчальних дисциплін. Дослідники вва-
жають, що для досягнення високого рівня 
самоефективності зі студентами першого 
курсу необхідно проводити консультації, 
які мають спрямувати студентів на форму-
вання самопереконань стосовно академіч-
ної самоефективності в новому навчально-
му середовищі. Така робота, підкреслюють 
дослідники, має вирішальне значення 
для подальшого успіху студентів в освіт-
ньому процесі [13].

Аналогічним є дослідження Л. Мірзаяно-
вої, яка вивчала вплив самоефективності 
на адаптацію студентів до університетських 
вимог і дійшла висновку, що відчуття само-
ефективності пом’якшує негативні прояви в 
адаптації студентів, дозволяє успішно кон-
тролювати ситуацію. За її висновками, біль-
ше третини студентів першого курсу мають 
низький рівень самоефективності, що вка-
зує на глибину кризи дидактичної адап-
тації, яку вони переживають. Лише після  
10 місяців навчання у вузі, підкреслює 
дослідниця, у студентів спостерігається 
підвищення самоефективності та вихід із 
кризового стану [3]. 

Важливі відомості про цей феномен міс-
тяться в роботі С. Гончар, яка відмічає, що 
в період навчання у вузі самоефективність 
студентів має нелінійний характер. Зни-
ження рівня самоефективності фіксується 
в період криз професійного становлення 
майбутнього фахівця, які збігаються в часі 
з навчанням на першому й третьому курсах 
[2, с. 251].

Звертаючись до проблеми самоефек-
тивності, американські дослідники М. Гіст 
й Т. Мітчелл відзначають, що академічний 
успіх студентів залежить від трьох ета-
пів оцінки власної ефективності: 1) аналі-
зу вимог до завдання – визначення того, 
що студент повинен зробити все можли-
ве, щоб виконати завдання (чи вірить сту-
дент, що може виконати завдання; скільки 
часу та зусиль готовий прикласти до його 
виконання); 2) рефлексивного аналізу 
виконаної роботи – це особисте розумін-
ня того, що студент відповідає за рівень 
своєї продуктивності (чи достатньо було 
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часу для виконання завдання, чи достат-
ньо було вкладено енергії для досягнення 
результату, чи достатньо було зв’язку між 
студентом і професором, чи були сумніви 
з приводу навчальних матеріалів і як це 
вплинуло на кінцевий результат); 3) оцін-
ки особистісних і ситуаційних факторів, 
які впливають на навчання (чи допомагає 
навколишнє середовище навчатися, чи 
відчуває студент себе комфортно під час 
виконання поставлених задач, чи вважає, 
що може досягти успіху в навчанні, чи є 
навчальний курс дуже легкий або складний 
для його здібностей) [10].

Особливості прояву самоефективності 
в студентські роки вивчала О. Вовк. Згідно 
з її висновками в період навчання у вищому 
навчальному закладі висока самоефектив-
ність сприяє розкриттю творчих та інтелек-
туальних можливостей студента, формуван-
ню його професійних і світоглядних якостей, 
розвитку позитивної Я-концепції. Студен-
ти з низькою самоефективністю скеровані 
на уникнення невдач, виявляють низьку по-
требу в покращенні досягнутих результатів, 
побоюються творчості, для них характерна 
підвищена тривожність, неконструктивне 
ставлення до навчання (частіше проявля-
ються захисні установки щодо навчальної 
діяльності). Вони, як правило, навчаються 
не для того, щоб отримати задоволення від 
навчальних досягнень, а скоріше для того, 
щоб уникнути неприємностей, пов’язаних 
із неуспішністю. Студентів змушують сум-
ніватися у власній ефективності неочікувані 
ситуації, необхідність шукати декілька варі-
антів вирішення проблеми. Це, як вважає 
дослідниця, може бути наслідком недостат-
нього життєвого досвіду [1]. 

У дослідженнях Л. Первіна й О. Джона 
самоефективність розглядалася в якості 
предиктора передбачення успіху на іспитах. 
Науковці зазначають, що занадто висока 
впевненість студентів у власних здібностях 
негативно впливає на якість їхньої підго-
товки. Такі студенти менш ретельно готу-
ються до іспитів, ніж їх більш тривожні й 
не менш здібні одногрупники. Дослідники 
зауважують, що для академічної успішності 
студентам краще мати помірну, але не над-
мірно високу й не надмірно низьку само-
ефективність [5]. Українська дослідниця 
Л. Орбан-Лембрик із цього приводу вказує, 
що в деяких випадках занадто сильно ви-
ражена самоефективність може виявитися 
дисфункціональною, що дає підстави зро-
бити висновок про необхідність ураховува-
ти специфіку діяльності, в якій виміряється 
самоефективність, і визначати її оптималь-
ний рівень [4]. Аналогічні думки висловлює 
низка дослідників. Так, Р. Кларк підкрес-

лює, що висока самоефективність студен-
тів може призвести до деградації, створю-
ючи помилкове відчуття самовпевненості. 
Самовпевненість упливає на вибір непра-
вильної поведінкової стратегії, зниження 
зусилля й уваги щодо виконання завдання, 
відмову брати відповідальність за свої по-
милки та відкидає корегувальний зворот-
ний зв’язок [9]. Р. Женоф-Булман і П. Брі-
кмен зазначають, що людина, надзвичайно 
впевнена у своїй ефективності, може бути 
надзвичайно наполегливою у своїх спробах 
виконати нездійсненні завдання та неви-
правдано йти на ризик [8].

Під іншим кутом зору досліджували са-
моефективність студентів С. Кімберлі й 
Р. МакКлендон, особливу увагу вони приді-
ляли навчальному середовищу та навчаль-
ним заходам. На їхній погляд, навчальне 
середовище необхідно будувати таким чи-
ном, щоб не підкреслювалася конкуренція 
серед студентів, а відмічався їхній влас-
ний прогрес, який сприятиме формуван-
ню самоефективності відносно академічної 
успішності. Віра у власну самоефективність 
дозволяє студентам контролювати навчан-
ня, прагнути до більш високих цілей і важ-
ких завдань. За переконаннями дослідни-
ків, відчуття самоефективності важливе й 
для викладача, який організовує й здійс-
нює навчальну діяльність студентів [11]. 

Отже, згідно з аналізом експеримен-
тальних робіт науковців можна відзначити, 
що самоефективність студентів розгляда-
ють як предиктор академічних досягнень, 
навчальної мотивації, наполегливості, ці-
леспрямованості, працьовитості, опти-
містичності, меншої тривожності, більш 
швидкого досягнення навчальних успіхів, 
пізнавальної активності, творчих можли-
востей, застосування когнітивних і мета-
когнітивних стратегій під час вирішення 
навчальних задач, позитивної Я-концеп-
ції, адаптації першокурсників до навчання 
у вузі, передбачення успіху на іспитах.

Серед зовнішніх детермінант, що пози-
тивно позначаються на функціонуванні са-
моефективності, дослідники виділяють: 

– сприятливе навчальне середовище; 
– навчальні заходи; 
– відчуття самоефективності викладача; 
– первинну діагностику щодо вимірю-

вання окремих установок стосовно впев-
неності студентів першого курсу у власних 
академічних здібностях; 

– консультації для першокурсників, які 
спрямовують студентів на формування само-
переконань стосовно академічної самоефек-
тивності в новому навчальному середовищі;

Але проведені дослідження загалом 
стосуються вивчення особистісної чи акаде-
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мічної самоефективності студентів, яка трак-
тується як упевненість у власних здібностях 
для успішного досягнення навчального 
результату. Навчальна самоефективність 
особистості, на наш погляд, це різновид 
феномена самоефективності, який, з од-
ного боку, характеризує внутрішню оцінку 
готовності індивіда до активних навчальних 
дій, а з іншого – є результатом самозміни 
особистості в процесі навчальної діяльно-
сті. Навчальну самоефективність особисто-
сті ми розуміємо як феномен самосвідомо-
сті, що характеризує впевненість індивіда 
у власних здібностях і можливостях само-
стійно, активно та продуктивно здійснювати 
навчально-пізнавальну діяльність, досягати 
особистісно значущого навчального резуль-
тату, що сприятиме саморуху, саморозвит-
ку, самовдосконаленню особистості. Це 
характеристика, яка також констатує якісні 
особистісні зміни, що відбулися в процесі 
трансформації суб’єкта навчальної діяльно-
сті в суб’єкт власного розвитку. 

Навчальна самоефективність студен-
та, на нашу думку, це володіння суб’єктом 
навчання здібностями, компетентностями, 
особистісними якостями, що сприяють са-
мокерованій освіті.

До соціально-психологічних чинників, 
що детермінують навчальну самоефектив-
ність студента, ми відносимо такі: 

1) суспільний запит на високопрофе-
сійних фахівців. Роботодавці як замовники 
майбутніх фахівців вимагають від вищих 
навчальних закладів підготовки висококва-
ліфікованих спеціалістів, що мають сучас-
ні знання та компетенції, здатні швидко, 
ефективно навчатися, перенавчатися в мін-
ливих соціально-економічних умовах;

2) можливості вільного вибору форм і 
змісту отримання вищої освіти. Приєднання 
України до Болонського процесу сприяло 
появі у вищих навчальних закладах ситуації 
вільного вибору студентами освітніх форм, 
програм навчання, можливості проектувати 
власну освітню траєкторію. Це вимагає від 

Таблиця 1
Уявлення студентів про психологічні характеристики, 

що забезпечують навчальну самоефективність особистості (у %)

Назви груп Якості (уміння) Кількість
студентів (у %)

Мотиваційні
цілеспрямованість 45

інтерес до навчання 26,6

Емоційно-вольові

наполегливість 13,3

оптимізм 12,5

самоконтроль і вміння працювати над собою 11,6

уміння долати труднощі 11,6

Поведінкові

активність 26,6

відповідальність 25,8

упевненість у собі 15,6

працелюбність, старанність 11,6

Інтелектуальні  
(навчальні здібності)

логічне мислення 23,1

гарна пам’ять 15,6

уважність 12,5

творчість, нестандартне мислення 10,8

здатність до рефлексії навчальних дій 4,2

Комунікативні

уміння спілкуватися зі студентами (дружити) 
і допомагати іншим 12,5

доброзичливі стосунки з викладачами  
(не боятися задавати запитання, консультуватися) 11,6

Навчальні компетенції

наявність знань, умінь 42,5

уміння орієнтуватися в навчальному матеріалі 11,6

володіння комп’ютерними програмами та вміння 
працювати в Інтернеті 9,1

уміння використовувати знання на практиці 7,5

уміння знайти вихід із проблемної ситуації 6,6
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майбутніх фахівців навичок ефективної са-
мостійної роботи, високого рівня самоор-
ганізації навчальної діяльності, упевненості 
у власних навчальних здібностях і готовно-
сті до самозміни; 

3) приклад професійно самореалізованих 
випускників вузу. А. Бандура писав: «Люди 
шукають моделей, що володіють компетен-
ціями, до яких вони прагнуть. Завдяки їхній 
поведінці й засобам мислення компетентні 
моделі передають знання і вчать спосте-
рігачів ефективним навичкам і стратегіям 
управління поведінкою» [7, с. 74]. Приклад 
професійно самореалізованих випускників 
вузу є орієнтиром, який спонукає студентів 
до навчальної самоефективності, підвищує 
їхню впевненість у можливості саморозвит-
ку й самовдосконалення;

4) висококваліфіковані науково-педагогіч-
ні викладачі, які характеризуються розвину-
тим рівнем навчальної самоефективності й 
орієнтовані на саморозвиток, самовдоскона-
лення в професії. Результати сучасних дослі-
джень самоефективності викладачів пока-
зують, що високоефективні педагоги більш 
віддані своїй професії, менше підпадають 
під дію стресу й емоційного вигорання. Те, 
як педагог оцінює власну навчальну ефек-
тивність, визначає його подальшу поведінку: 
готовність до нововведень, підвищення пе-
дагогічної майстерності, запобігання профе-
сійних деформацій, постійне самовдоскона-
лення в професії. Самоефективні викладачі 
допомагають студентам вільно орієнтувати-
ся в освітньому просторі та визначати власну 
траєкторію освітнього розвитку;

5) самоефективність колективу одно-
групників. У соціальних групах відбува-
ється становлення особистості впродовж 
життя. Групи є носіями норм, цінностей, 
регулюють поведінку індивіда, впливають 
на продуктивність його діяльності. Навчаль-
ні групи, що об’єднують високоефективних 
студентів, сприяють розвитку навчальної 
самоефективності кожного члена групи;

6) наявний попередній досвід навчаль-
ної успішності студента (у школі, коледжі). 
Досвід минулих успіхів підвищує очікування 
ефективності, вважає А. Бандура. Пережи-
вання успіху запускає «висхідну спіраль» 
для позитивних емоцій, викликає задово-
лення та бажання займатися цим видом 
діяльності [6]. Досвід навчальної успішно-
сті в школі або коледжі часто є основою 
впевненості студента в майбутніх навчаль-
них успіхах у вузі й може вказувати на його 
розвинуті навчальні здібності;

7) ціннісне ставлення до навчальної ді-
яльності та майбутньої професії. Смисло-
життєві цінності особистості є механізмом 
регуляції її активності. Саме ціннісне став-

лення до навчання та майбутньої професії 
спонукає студентів до ефективного навчан-
ня, впливає на розвиток навчальної й про-
фесійної майстерності;

8) здатність до рефлексії, що включає 
в себе самопізнання суб’єктом навчан-
ня власних внутрішніх психологічних актів, 
здійснених навчальних дій, емоційних ста-
нів і набутого внутрішнього досвіду.

Для вивчення внутрішньої детерміно-
ваності навчальної самоефективності зі 
студентами (120 студентів Дніпропетров-
ської державної фінансової академії) було 
проведене анкетування. Дослідження уяв-
лень студентів про психологічні характери-
стики, що забезпечують навчальну самое-
фективність, представлене в таблиці.

З огляду на таблицю можна відмітити, що 
на думку студентів власна навчальна ефек-
тивність більшою мірою залежить від моти-
ваційних (цілеспрямованості – 45%, інтересу 
до навчання – 26,6%), поведінкових (актив-
ності – 26,6%, відповідальності – 25,8%, 
упевненості в собі – 15,6%), інтелектуаль-
них (логічного мислення – 23,1%, гарної 
пам’яті – 15,6%, уважності – 12,5%), емо-
ційно-вольових (наполегливості – 13,3%, 
оптимізму –12,5%), комунікативних (уміння 
спілкуватися зі студентами – 12,5%) якостей 
і навчальних компетенцій (наявності знань, 
умінь – 42,5%). Більш детальне вивчення 
внутрішніх детермінант навчальної самое-
фективності студентів потребує досліджен-
ня за допомогою психологічного тестування 
та методів математичної статистики. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Становлення самоефективності сту-
дентів – це обумовлений процес. Численні 
дослідження виявили зовнішні й внутріш-
ні умови, що позначаються на відчутті са-
моефективності студентів у навчальному 
процесі. Однак соціально-психологічні де-
термінанти навчальної самоефективності 
студентів потребують подальшого експе-
риментального дослідження.
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ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Гончаренко Ю.В., асистент
кафедри психології та соціальної роботи

Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського

У статті проаналізовано основні підходи до вивчення життєвих стратегій особистості. Визначено 
структурні компоненти й типології життєвих стратегій особистості. Зазначено, що життєва стратегія є 
своєрідним способом організації власного життя особистості, виявляється в характеристиках суб’єктно-
сті, активності, цілепокладання, здатності до життєтворчості та вирішення життєвих суперечностей.

Ключові слова: життєва стратегія особистості, планування, спосіб організації, життєвий 
стиль, толерантність до невизначеності.

В статье проанализированы основные подходы к изучению жизненных стратегий личности. Опре-
делены структурные компоненты и типологии жизненных стратегий личности. Отмечено, что жиз-
ненная стратегия выступает своеобразным способом организации жизненного пространства личности 
и проявляется в характеристиках субъектности, активности, ответственности, целеполагания, способ-
ности к жизнетворчеству и решению жизненных противоречий.

Ключевые слова: жизненная стратегия, жизненные цели, планирование, субъект, организация 
жизненного пространства.

Goncharenko Yu.V. LIFE STRATEGIES OF PERSONALITY: PSYCHOLOGICAL ANALYSIS
The main approaches to the study of life strategies of personality in the article are analyzed. The structural 

components and typologies of life strategies of personality are defined. It is noted, that life strategy acts as 
original way of the personality life organization and is manifested in the characteristics of subjectivity, activity, 
goal-setting, ability to creative life and solution of life contradictions.

Key words: life strategy of personality, planning, way of organization, lifestyle, tolerance to uncertainty.

Постановка проблеми. Сучасний етап 
розвитку українського суспільства характе-
ризується низкою труднощів, які виникають 
унаслідок неможливості організовувати, кон-
тролювати й передбачати власне майбутнє. 
Невпевненість у завтрашньому дні пов’язана 
насамперед із екологічною, військово-полі-
тичною та економічною ситуацією в країні. 
Масове безробіття, зміна реформ, війна й 
катастрофи не тільки впливають на погір-

шення якості життя та добробуту населення, 
а й породжують у свідомості людини чимало 
психологічних проблем. Саме тому основним 
завданням особистості залишається осво-
єння і структуризація не тільки навколиш-
нього середовища, а й свого внутрішньо-
го світу, який вона висловлює через певні 
способи організації власного життя. Саме 
вони становлять підстави для здійснення лю-
диною вибору та прийняття рішення.
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Як суб’єкт життєдіяльності людина 
постійно вирішує завдання встановлення 
пріоритету між власними суперечностями, 
потребами й інтересами, між зовнішньою 
заданістю і прагненням свободи, між цінно-
стями та вимогами. Сукупність таких вибо-
рів і рішень організовують життєвий простір 
особистості, а переважні способи прийнят-
тя рішень утворюють життєві стратегії осо-
бистості, які є ключовими в дослідженні.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У загальнопсихологічному плані 
проблема життєвих стратегій ґрунтується 
на теоретичній базі з досліджень категорій: 
«життєвий шлях», «життєва перспектива», 
«життєва орієнтація», «життєві завдання», 
«життєва позиція» тощо, які висвітлюють-
ся в працях К.О. Абульханової-Славської, 
А. Адлера, Б.Г. Ананьєва, Р.А. Ахмеро-
ва, Е. Берна, Ш. Бюлер, Є.І. Головахи, 
В.М. Дружиніна, Ф. Зімбардо, О.О. Кроніка, 
Н.А. Логінової, С.Л. Рубінштейна, Я.А. Су-
рікової, Й. Стюарт, Т.М. Тищенко, Т.М. Ти-
таренко, В.Е. Чудновського, Ю.М. Швалба.

З позицій системного та вчинкового під-
ходів життєві стратегії представлені в робо-
тах Г.О. Балла, В.А. Роменця, В.О. Татенко. 
У галузях психології розвитку й педагогіч-
ної психології їх розглядають О.І. Власова, 
О.В. Киричук, С.М. Симоненко, а в психо-
логії управління – О.І. Бондарчук.

Проведений аналіз літератури з пробле-
ми «життєва стратегія особистості» показав, 
що тема вивчена недостатньо й повністю 
не охоплена науковими категоріями. Мало-
вивченою залишається проблема життєвих 
стратегій особистості як способу організації 
власного життя, зокрема, в ситуації невизна-
ченості. Адже в більшості праць вітчизняних 
і зарубіжних учених ситуація невизначеності 
не розглядається окремо як психологічний 
конструкт, а лише доповнює зміст класифі-
кацій «проблемних», «важких», «стресових», 
«життєвих» тощо ситуацій. Згідно із цим по-
ділом, життєва стратегія особистості репре-
зентується через поняття «стресоподолан-
ня», «копінг-стратегії» та «копінг-поведінка».

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження – здійснити теоретичний ана-
ліз вивчення проблеми життєвих стратегій 
особистості на сучасному етапі розвитку 
психологічної науки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Стратегія життя є своєрідним уні-
версальним законом, способом існування 
людини в різноманітних сферах її життя, 
яка являє собою принципову здатність осо-
бистості до поєднання власної індивідуаль-
ності з умовами життя, до її відтворення та 
ризику. 

Так, К.Л. Мілютіна вважає, що життєва 
стратегія особистості зазнає формування 
і трансформації протягом усього життя. Її 
основи закладаються ще до народження 
дитини, бо сімейна система має визначе-
ні очікування щодо ролі дитини в родині 
та припустимих варіантів її поведінки. На 
подальше формування життєвої стратегії 
впливають насамперед психофізіологічні 
особливості індивіда – стенічний або ас-
тенічний тип реагування, рухливість – ри-
гідність нервової системи. Ці особливос-
ті вищої нервової діяльності створюють 
основу для формування індивідуально-ти-
пологічних особливостей людини, зокре-
ма акцентуацій характер, копінг-страте-
гій, стресостійкості. Ці змінні складаються 
в життєвий стиль особистості [10].

За визначенням А. Адлера, саме в ди-
тинстві формується життєвий стиль – ін-
тегрований стиль пристосування до життя 
та взаємодії з ним. Любов, дружбу й ро-
боту А. Адлер називає основними життє-
вими завданнями, з якими стикається лю-
дина: вони визначають її існування, дають 
змогу підтримувати та розвивати життя 
в тому середовищі, в якому людина пере-
буває. В еволюційному процесі постійного 
пристосування до оточуючого міститься 
природжене намагання до переваги або 
вдосконалення, тобто спонукання покращу-
вати, розвивати свої здібності. Однак мета 
переваги над іншими може бути як пози-
тивною, так і негативною. Якщо це нама-
гання включає суспільні клопотання на за-
цікавленість у благополуччі інших, то воно 
буде розвиватися в конструктивному та 
здоровому напрямі [2, c. 67].

На думку К. Хорні, щодо інших людей 
в особистості з дитинства виробляються 
три основні стратегії або особистісні орієн-
тації: рух до людей – єдиною метою люди-
ни з подібною орієнтацією є любов, усі інші 
цілі є підлеглими бажанню заслужити цю 
любов; рух проти людей – система ціннос-
тей людини з такою орієнтацією побудована 
на філософії «джунглів»: життя – це бороть-
ба за існування; рух від людей – потреба 
в незалежності й недоторканності відвертає 
таку людину від будь-якої боротьби. Од-
нак частіше це виражається у відсутності 
способу пристосування до сучасних умов 
життя [14].

Стратегія життя виявляється в способах 
зміни, перебудові умов, ситуацій життя від-
повідно до цінностей особистості, її індиві-
дуальної направленості, в подоланні своєї 
боязні втрат і в знаходженні самого себе.

На рівні свідомості життєва стратегія вті-
люється в Я-концепції, що дає можливість 
особистості усвідомити себе як суб’єкта, 
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поставитися до себе як до джерела жит-
тєвих змін, причини подій, вчинків, виявити 
в собі нові прагнення та сили, взяти на себе 
відповідальність за реалізацію власних ці-
лей.

Особистість як суб’єкт є організатором, 
координатором, регулятором свого жит-
тя й діяльності, подій, ситуацій, відносин, 
що здатний їх будувати та змінювати. Як 
зазначає К.О. Абульханова, «побудова осо-
бистістю своєї стратегії життя здійснюєть-
ся шляхом її узагальнення, виокремлення 
найзначиміших життєвих принципів і спосо-
бів їх реалізації» [1].

У контексті дослідження життєвих стра-
тегій особистості варто відзначити, що 
в змістовому аспекті життєва стратегія 
передусім становить орієнтацію людини 
на певні «базові» цінності як усвідомлені і 
прийняті людиною смисли життя. Вони є 
своєрідним стержнем, навколо якого орга-
нізується структура персональних ціннос-
тей. А ядром життєвої стратегії є деякий 
ціннісний синдром, в основі якого лежать 
прийняті й реалізовані людиною «базові» 
цінності.

У структурі життєвих стратегій варто 
окремо виділити цінності та ціннісні орі-
єнтації. Ціннісні преференції та їх ієрархія 
є домінуючим фактором під час плануван-
ня свого майбутнього й окремих соціаль-
них практик, що, зі свого боку, пов’язані з 
наявними потребами індивіда, актуалізація 
яких призводить до вибору провідних жит-
тєвих цінностей.

Згідно із цим поглядом, на основі жит-
тєвих принципів формується стратегія 
поведінки індивіда в тій чи іншій ситуації, 
завдяки якій вона здатна долати труднощі 
і протистояти негараздам. Отже, життєві 
принципи є основою, а життєві стратегії – 
способом прийняття важливих і повсякден-
них рішень. 

Представлена способом буття особисто-
сті життєва стратегія робить життя люди-
ни усвідомленим та ефективним. На думку 
Л.В. Тищенко і Ю.М. Швалба, саме рівень 
відповідальності, ступінь усвідомленості 
життя, система цінностей і відносин є най-
більш важливими характеристиками жит-
тєвої стратегії. Показниками ж ефективної 
стратегії життя людини є її задоволеність 
життям і психічне здоров’я [16, с. 44].

У цьому випадку мова йде скоріше 
про «суб’єктивне благополуччя», «суб’єк-
тивну задоволеність». За суб’єктивістсько-
го підходу акцент ставиться на вивченні 
внутрішнього світу людини, ступені задово-
лення індивідуальних потреб, суб’єктивних 
оцінках життя, окремих сферах і аспектах 
життєдіяльності [5].

Оцінюючи досягнуте в разі задоволен-
ня інтересів, особистість отримує емоціо-
нальне задоволення, що спонукає до дов-
гострокового слідування обраній життєвій 
стратегії. А незадоволеність власним жит-
тям свідчить про нездатність особистості 
підібрати ефективну стратегію для розв’я-
зання актуальної проблеми, віднайти й ре-
алізувати своє унікальне призначення. 

О.С. Мурадян пропонує під життєвою 
стратегією розуміти засіб планування осо-
бистістю власного життя, що складається з 
попереднього конструювання способу жит-
тя (вибір цілей, пріоритетів), його реалізації 
(практики суб’єкта, спрямовані на реаліза-
цію життєвих потреб і розв’язання ситуа-
цій); задоволеності життям (самооцінка 
досягнутого). Це складний комплекс соці-
альної, культурної й психологічної проекції 
індивіда на власне майбутнє [11].

Прагнення бути успішним у власному 
житті розглядається як одна з основних 
життєвих стратегій особистості в класифі-
каціях В.М. Дружиніна, Г.Г. Ділігенського, 
Л.А. Бєляєва, Т.І. Заславської, Т.Е. Рез-
ник і Ю.М. Резник, незважаючи на різно-
маніття дослідницьких підходів та обра-
них критеріїв поділу. Показовою із цього 
погляду є типологія життєвих стратегій, 
запропонована російськими соціологами 
Т.Е. Резник і Ю.М. Резник, яка ґрунтується 
на аналізі особливостей особистості, ха-
рактері її соціальної активності й мотивації. 
Дослідники виділяють стратегію благопо-
луччя, стратегію успіху і стратегію саморе-
алізації. Зміст цих стратегій визначається 
характером соціальної активності особи-
стості. Так рецептивна («споживацька») 
активність є основою стратегії життєвого 
благополуччя. Умовою стратегії життєвого 
успіху є мотиваційна активність («активність 
досягнення»), яка розрахована на суспіль-
не визнання. Для стратегії самореалізації 
притаманна творча активність. У повсяк-
денному житті зустрічаються змішані типи, 
адже кожна людина певною мірою прагне 
благополуччя, успіху та самореалізації, від-
повідно, і масштаб реалізації цих стратегій 
у кожного свій [13].

Значний внесок у розробку теорії життє-
вих стратегій зробив Ф. Хоппе, який уважає, 
що життєва стратегія – це спосіб визначення 
«шляху» до отримання результату, а цілеутво-
рення – визначення конкретного «маршруту» 
на цьому шляху. Отже, стратегія діяльності 
залежить не від змісту вирішуваних завдань, 
а від притаманного індивіду способу ціле-
утворення. Учений дослідив, що за необхід-
ності досягнення певного результату люди 
використовують дві крайні стратегії: стра-
тегії досягнення успіху (прагнення отримати 
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одразу максимальний результат, незважаю-
чи на можливі ризики) і стратегія уникнення 
невдач (обережні, максимально спрощені й 
гарантовані дії). Усі інші поведінкові стратегії 
є лише комбінаторикою цих двох провідних.

Досить цікавими, на нашу думку, є дослі-
дження життєвої стратегії Д.Ю. Чеботарьо-
вої. Учена розглядає життєву стратегію 
як спосіб раціонального ставлення до жит-
тя, що, на відміну від інших способів (жит-
тєві цілі, життєві плани, життєві домагання, 
життєві цінності, життєві орієнтації), перед-
бачає свідоме управління та планування осо-
бистістю власного життя шляхом поетапного 
формування майбутнього [15]. Автор ставить 
акцент на раціональності і свідомому харак-
тері життєвого планування.

Українські соціологи О.Г. Злобіна, В.О. Ти-
хонович, аналізуючи українське суспільство 
кінця 90-х років ХХ сторіччя, розглядають 
стратегію життя як «повторювану в основних 
сферах життєдіяльності поведінкову актив-
ність індивіда, ґрунтовану на моделях подо-
лання, пристосування або уникання пере-
шкод, що виникають у процесі досягнення 
поставлених цілей» [7]. Автори виділяють 
два типи життєвих стратегій: стратегію ви-
живання і стратегію життєвого творення [7, 
с. 72]. Така специфіка визначення поясню-
ється тим, що дослідження О.Г. Злобіної 
та В.О. Тихоновича стосувалися передусім 
поведінки соціальних суб’єктів у ситуації 
кризи й соціальної невизначеності, прита-
манної українським реаліям, тому акцент 
на моделях пристосування, адаптації, вирі-
шення проблем з огляду на це є цілком ви-
правданим. Проте така вузька спеціалізація 
спричинює низку застережень щодо вико-
ристання цієї дефініції в більш загальному 
значенні.

У роботі Ю.О. Бохонкової життєва страте-
гія представлена як засіб випереджального 
відображення в умовах життєвих змін. Автор 
вибудовує тезу, що життєва стратегія необ-
хідна людині тільки в умовах таких змін, які 
значною мірою впливають на її життєдіяль-
ність. Ураховуючи те, як індивід будує про-
гностичну модель змін, Ю.О. Бохонкова виді-
ляє три типи стратегій: адаптивний, межовий 
і кризовий. Проте цінності для нашого дослі-
дження набувають типи інших стратегій – ре-
активної і проактивної. Перша з них будуєть-
ся на намаганні особистості прогнозувати 
зміни в ситуації, формувати у власній свідо-
мості готовність діяти в нових умовах і якомо-
га точніше реагувати на реальні зміни. Друга 
відображує стратегію досягнення життєво 
значущих цілей, незалежно від дії зовніш-
ніх чинників, які мають сприйматися тільки 
як тимчасові умови, що більшою чи меншою 
мірою сприяють або перешкоджають досяг-

ненню мети, тобто впливають на операцій-
ний склад діяльності [3].

Одним із найбільш удалих, на нашу  
думку, є визначення стратегії життя, 
запропоноване російським дослідником 
М.Б. Мариновим. Стратегія життя особи-
стості, на його думку, – це комплекс уявлень 
і дій особистості, яка мислить стратегічно, 
спрямованих на вибудовування соціальних 
дій і взаємодій, орієнтованих на перспекти-
ву шляхом перерозподілу життєвих ресур-
сів, виходячи із самоцінності життя. 

У закордонній психології відокремлюють-
ся дві групи життєвих стратегій, що заснова-
ні на домінуванні внутрішніх чи зовнішніх 
домагань. Оцінка зовнішніх домагань люди-
ни залежить від її оточення: матеріального 
благополуччя, соціального визнання та фі-
зичної привабливості. Внутрішні намагання 
засновані на цінності особистісного зростан-
ня, здоров’я, любові, прив’язаності, служіння 
суспільству. На думку фахівців, вибір стра-
тегії залежить від ролі батьків у вихованні 
дитини: батьківська підтримка автономності, 
емоційне залучення і структурованість вимог 
до дитини призводять до переваги в неї вну-
трішніх намагань і, як правило, до психічного 
здоров’я [4].

Велике значення для дослідження мають 
наукові здобутки П.В. Лушина та А.І. Гусєва, 
які займалися вивченням ситуації невизна-
ченості, а точніше психологічного конструкту 
«толерантність до невизначеності». Зокрема, 
П.В. Лушин виділяє декілька типів ставлення 
до невизначеності: пасивно-інтолерантний, 
коли суб’єкт відчуває вкрай негативні пере-
живання стосовно ситуації невизначеності; 
активно інтолерантний або регламентую-
чий, коли суб’єкт прикладає активні зусил-
ля для подолання невизначеності шляхом 
виділення аналізу його змісту і структури 
в рамках наявних схем і способів подолан-
ня; толерантний або утилітарний, що вияв-
ляється в умінні суб’єкта часто інстинктивно 
проживати ситуації невизначеності, отриму-
ючи з них переваги. А також недефіцітарний 
тип, який полягає в стимуляції виникнення 
й вияву невизначеності як джерела принци-
пово нових суб’єктивних рішень і способів 
поведінки. Люди цього типу не стільки толе-
рують невизначеність чи змушені користува-
тись її особливостями, скільки беруть участь 
у її створенні [8].

У цьому підході толерантність до невизна-
ченості трактується як інтегральна особи-
стісна характеристика. Проте ми пропонуємо 
розглядати «толерантність до невизначено-
сті» як життєву стратегію особистості, зав-
дяки якій вона робить різні життєві вибори, 
самовизначається, переживає і структурує 
власне життя.
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У ситуації невизначеності толерантна 
стратегія виявляється в позитивному сприй-
нятті невизначених ситуацій; готовності ді-
яти; здатності розмірковувати над пробле-
мою, навіть якщо невідомі всі фактори та 
можливі наслідки прийняття рішення; здат-
ності приймати невідоме; можливості сприй-
мати нові, незнайомі та ризиковані ситуації 
як стимулювальні.

Варто зауважити, що із самого почат-
ку досліджень у науковому обігу паралель-
но співіснують два поняття: «толерант-
ність до невизначеності» й «інтолерантність 
до невизначеності».

А.І. Гусєв описав «інтолерантність 
до невизначеності» через такі характеристики: 
сприйняття невизначеної ситуацій як джерела 
загрози; тенденція до винесення полярних су-
джень за типом «чорне-біле»; намагання при-
ймати поспішні рішення, часто без урахування 
справжнього стану справ; потяг до очевидно-
го та безумовного прийняття чи відторгнення 
у відносинах з іншими людьми; нездатність 
до мислення в категоріях імовірностей і нама-
гання уникати непрозорого й неконкретного; 
схильність реагувати занепокоєнням на нез-
розумілі ситуації; потреба в категоризації; не-
можливість припустити наявність позитивних 
і негативних характеристик усередині одного 
об’єкта; дихотомічність сприймання; нездат-
ність сприймати суперечливі й такі, що швид-
ко змінюються, стимули; пошук безпеки та 
намагання уникнути невизначеності; надання 
переваги знайомому, відторгнення всього 
незвичного [6].

Отже, перед тим як прийняти будь-яке рі-
шення, в особистості спрацьовує внутрішній 
пошук інформації, аби віднайти правильне 
рішення та зробити вибір. Шлях від пошуку 
інформації до прийняття рішення виявля-
ється у відповідній життєвій стратегії особи-
стості. Отже, життєва стратегія – це спосіб 
прийняття рішення, зіставлення власних осо-
бистісних характеристик із зовнішніми обста-
винами, можливість репрезентації власних 
переживань, ідей, принципів з урахуванням 
особливостей актуальної життєвої ситуації, її 
вимог та обмежень.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Здійснивши теоретичний аналіз вивчен-
ня проблеми життєвих стратегій особистості 
на сучасному етапі розвитку психологічної 
науки, ми визначили, що життєва стратегія 
розглядається різними науковими напрямами 
й відповідно трактується. Загалом життєва 
стратегія є своєрідним способом організації 
власного життя особистості й виявляється 
в особистісних і ситуаційних характеристи-
ках. Проте подальшого вивчення та уточнен-
ня потребує проблема життєвої стратегії осо-
бистості в ситуації невизначеності, оскільки 

залишається до кінця не розмежованим по-
нятійний апарат життєвої стратегії як способу 
організації власного життя в умовах невизна-
ченості й копінг-стратегії як способу подолан-
ня ситуації невизначеності.
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У статті розкрито поняття менталітету, подано його як провідну категорію етнічної психології. Розгля-
нуто положення щодо його визначення, сутність та основні особливості структурних компонентів. Ви-
явлено основну його функцію як механізму трансформації суспільства. Самобутність нації у вираженні 
менталітету є рушійним фактором актуалізації народного потенціалу. Менталітет – духовне буття нації, 
регулятор державотворчих процесів. Ураховуючи особливості народного менталітету, можна досягти сус-
пільного розвитку, зміцнити етнонаціональну ідентичність і здійснювати державотворчі процеси.

Ключові слова: етнічна психологія, етнос, народ, менталітет, український менталітет, україн-
ська нація, трансформація.

В статье раскрыто понятие менталитета как ведущей категории этнической психологии. Рассмотре-
ны основные положения для его определения, сущность и основные особенности структурных ком-
понентов. Выявлено основную его функцию как механизм трансформации общества. Самобытность 
нации в выражении менталитета является движущим фактором актуализации народного потенциала. 
Менталитет рассматривается как духовное бытие нации, регулятор государственных процессов. Учи-
тывая особенности народного менталитета, можно достичь общественного развития, укрепить этнона-
циональную идентичность и осуществлять государствообразующие процессы. 

Ключевые слова: этническая психология, этнос, народ, менталитет, украинский менталитет, 
украинская нация, трансформация.

Gresko V.V. PSYCHOLOGICAL ROLE OF MENTALITY IN THE TRANSFORMATION OF 
UKRAINIAN SOCIETY

The article deals with the concept of mentality, it is presented as the leading category of ethnic psychology. 
The basic provisions for its definition, nature and main features of structural components are considered in this 
article. It is revealed the basic function of it as a mechanism for the transformation of society. The identity of the 
nation in terms of mentality arises as the leading factor of actualisation of the national capacity. The mentality is 
the spiritual life of nation, the controller of state processes. Considering the peculiarities of national mentality we 
can achieve social development, strengthen ethnic and national identity and carry out state building processes.

Key words: ethnic psychology, ethnicity, nation, mentality, Ukrainian mentality, Ukrainian nation.

Постановка проблеми. Сьогодні 
основним завданням є розвиток українсько-
го суспільства й відродження держави. В 
умовах пошуку оптимальних механізмів його 
виконання, трансформаційного перетво-
рення особливого значення набуває мента-
літет. Він постає потужним державотворчим 
чинником, який впливає на життєдіяльність 
етносу. Осмислення самобутності нашої на-
ції, врахування особливостей менталітету 
сприяє збереженню єдності народу та від-
криває нові резерви для його розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Психологічні особливості сутності 
менталітету розглянуто в працях М. Бахті-
на, Л. Виготського, А. Гуревича, Г. Гачева, 
Б. Поршнєва, І. Білявського, М. Боришев-
ського, В. Куєвди, В. Павленко, М. Пірен, 
М. Чепи, Д. Донцова, О. Кульчицького, 
Ю. Липи, М. Шлемкевича, В. Янева, М. Бер-
дяєва, Л. Гумільова, А. Гуревича, Г. Гачева, 
Ю. Безсмертного, М. Холодної, В. Дубова. 
Предметно-понятійне поле проблемати-

ки ментальної характеристики українсько-
го народу вивчали М. Попович, С. Крим-
ський, Н. Соболєва, В. Храмова, А. Ручка, 
О. Донченко, Р. Додонов, В. Пилипенко, 
А. Швєцова, Є. Головаха, І. Лисий, П. Гна-
тенко, М. Міщенко, Н. Каліна, Т. Левченко, 
Є. Чорний, О. Шоркін та ін.

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження – розкрити специфіку психо-
логічної ролі менталітету у трансформації 
українського суспільства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На сучасному етапі розвитку 
нашого суспільства менталітет виконує 
провідну роль – регулятора життєдіяльнос-
ті, політичних і культурних подій. Менталі-
тет – трансформуючий фактор суспільного 
розвитку, імпульси якого транслюються ет-
носу чи окремій людині, йдуть із глибини 
історії й генеруються архетипом нації.

Український менталітет формується про-
тягом тривалого історичного розвитку, він 
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визначає національний характер і поведін-
ку суспільства, є результатом буття, жит-
тєвого досвіду нації. Виконує функцію ет-
нопсихологічної ДНК, зберігає інформацію 
про етнічний потенціал, сприяє збережен-
ню цілісності нації.

Національний менталітет постає соці-
окультурним ґрунтом для формування ет-
нічної свідомості, він сприяє адаптації, є 
несвідомим компонентом соціалізації. 

Французькі вчені Ж. Любьє і Р. Мандру 
в середині 50-х років XX століття ввели 
поняття «ментальність», під яким розуміли 
соціально-психологічні явища, які відобра-
жають духовний світ соціальної спільноти, 
а вже в 1958 році поняття з’явилось в ен-
циклопедичних словниках.

Як стверджує О. Стражний – сучасний 
дослідник українського національного мен-
талітету, навіть тепер, у XXI столітті, в укра-
їнському суспільстві немає чіткого уявлення 
про цей феномен. Це означає, що українці, 
приступаючи до реалізації української наці-
ональної ідеї на практиці, не знають пози-
тивних і негативних рис своєї національної 
психології, без урахування яких неможливо 
досягнути позитивного результату в дер-
жавотворчому процесі [5].

Поняття ментальності прийшло на змі-
ну поняттям «національна ідентичність», 
«національний характер», «базова та мо-
дальна особистість». Французькі філософи 
М. Бонтель і Ж. Гофре вважали, що мен-
тальність – це сукупність образів і уявлень, 
якими керуються у своїй соціальній пове-
дінці члени соціальної групи та в якій ви-
ражено їхнє розуміння загалом і власного 
світу в ньому. Французьке слово mentalite 
в буквальному перекладі означає «світоро-
зуміння».

Варто зазначити, що з перших кроків 
становлення етнічної психології її пред-
ставники якраз і вивчали ментальність, хоча 
й під іншими назвами. Зокрема, В. Вунд 
розглядав загальні уявлення як «зміст душі 
народів», Ф. Хсю підкреслював, що психо-
логічна антропологія досліджує соціальні 
уявлення, які збігаються в членів тієї чи ін-
шої культури, Г. Шпет увів поняття «типові 
колективні переживання», а Л. Леві-Брюль 
навіть використовував термін mentalite. Як 
елемент ментальності – систему уявлень 
про свою культуру – можна розглядати й 
«суб’єктивну культуру» в трактуванні Г. Трі-
андіса [3]. 

Міркуючи про проблеми менталітету, 
М. Розов відзначає, що менталітет – «це те, 
що повністю не висловлене, не усвідомле-
не, не сформульоване, але існує й визна-
чає ставлення людини до світу» [7, с. 25]. 
Компоненти, які становлять менталітет, 

зливаються в певний духовний сплав, що 
визначає схильність індивіда мислити, від-
чувати й діяти певним чином; по суті, мен-
талітет – ядро психічного складу нації.

Ментальність – це певний психоповедін-
ковий компонент, що реалізується на спіль-
ній мовній, культурній і морально-етичній 
основі. У національній картині світу, в наці-
ональному світобаченні, світовідчутті умов-
но виділяються:

– мовний рівень – кожна мова членує 
світ по-своєму;

– когнітивний – кожна нація бачить себе 
серед інших, має свій світ речей;

– оцінний – ставлення до всього довкілля.
Отже, під ментальністю розуміють схиль-

ність до певного стилю мислення, оціню-
вання і предметно-практичної діяльності 
людей, які належать до однієї й тієї самої 
нації [3].

Національний менталітет – це система, 
до складу якої належать особливості сприй-
няття, стиль мислення, цінності, установки, 
стереотипи, типи поведінки, які виявляють-
ся як форми активності або пасивності.

До структури ментальності належить три 
компоненти:

1. Емоційний – емоційні стани, які 
передують виникненню вербального та 
поведінкового компонентів, сприяючи сис-
тематизації знань і появі певної поведінки.

2. Когнітивний – знання про об’єкти й 
ситуації життєдіяльності, що є результатом 
набуття індивідуального життєвого досвіду.

3. Поведінковий призводить до актуалі-
зації елементарних фіксованих установок, 
ціннісних орієнтацій та етнічних цінностей. 
Ментальна установка виявляється в діях і 
вчинках людини, оскільки вчинок є єдиною 
структурою, що відповідає реальним ціліс-
ним виявам самореалізації людини як осо-
бистості, індивіда, громадянина. 

Ментально-психічний складник у психіці 
людини – це психоенергетичний потенціал, 
який утворився в процесі життєдіяльнос-
ті етносу від зародження до наших днів і 
передається через несвідомий рівень кож-
ному етнофору. Ментально-психічна під-
структура особистості утримує сукупність 
понять, установок, значень, смислів, ду-
ховних цінностей, стереотипів, вірувань, 
почуттів, зразків і форм поведінки, які 
сформувалися протягом розвитку людства 
й конкретного етносу (нації), перебувають 
на несвідомому рівні психіки індивіда та 
опосередковано впливають на його світо-
відчуття, світосприйняття і світорозуміння, 
а отже, поведінку й діяльність [2].

Менталітет нації виявляється в усіх сфе-
рах суспільного життя, науки, освіти, куль-
тури та в політичній сфері, державотворчій. 
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Тому важливо вчасно зосередитися на осо-
бливостях його вияву, щоб використовува-
ти в конструктивному напрямі, адже саме 
використання характерологічних особли-
востей його вияву можна вплинути на ре-
формування і становлення держави.

Будь-які зрушення можливі лише з ура-
хуванням ментальних особливостей нашого 
буття. Спираючись на укорінені в менталітеті 
української нації цінності, норми, притаман-
не світобачення й поведінку, можна відкри-
ти додаткові резерви та шляхи відродження.

Більшість досліджень, присвячених різ-
ним аспектам культурного розвитку народів, 
підкреслюють важливість використання та-
кої категорії, як ментальність етнокультурної 
спільноти, для філософського синтезу знань, 
що характеризують етнос. Саме в культурі 
як способі людської діяльності зосереджені 
всі основні визначальні особливості етнічних 
одиниць. Учасники комунікативного процесу 
постійно перебувають у соціокультурному та 
етнопсихологічному просторі спілкування, 
який утворюють культура особистості, тра-
диції, норми, правила [4]. 

Приклад українських діаспор у різних 
країнах (Канаді, США, Австралії) засвідчує 
той факт, що представники етносу не «роз-
чинилися» в іншому етносі, не втратили 
своєї національної специфіки, не переста-
ли психологічно почувати себе українцями. 
Завдяки відображеним мнемічним і кон-
сервуючим властивостям етнічної менталь-
ності основні особливості їхнього психічно-
го складу збереглися.

Змістовно ментально-психічний компо-
нент втілюється у світовідчутті, світосприй-
нятті, світорозумінні, у моральних вимогах, 
нормах і цінностях, традиціях і віруваннях, 
взаєминах усередині етносу та з іншими 
етносами й соціальними групами, у став-
ленні до держави, інших етносів, народів, 
соціальних груп, конфесій, політичної сис-
теми, політики, праці, державності, єдності 
тощо. Він також визначає ставлення пред-
ставників нації до землі, природи, води, 
сонця, кохання, шлюбу, батьків, сімейного 
життя, до представників своєї та інших на-
цій, роботи, держави, волі, закону, поряд-
ку, Батьківщини, честі, гідності, дружби, 
зради й іншого [2].

Ментальність українського народу фор-
мувалася під впливом складних історичних 
обставин. Основну роль відіграло геополі-
тичне розташування України на перехресті 
історичних шляхів зі сходу на захід і з Пів-
ночі на Південь. Ця обставина зумовила 
вигадливу комбінацію у світогляді українця 
західної (активного раціоналізму, індивідуа-
лістської, матеріалістичної) і східної (пасив-
но споглядальної, спрямованої на вищі істи-

ни) ментальності. На думку Д. Чижевського, 
«постійне тло української історії – природа 
України. Степ був тією основою, що якнай-
більше придалася до усталення психічних 
рис. Сполучення широти і розмаху краєвиду 
з буйним розквітом життя, що притаманне 
Степові як формі буття природи, так само 
як море, ліс і гори, породжує почуття без-
межно-могутнього або величного, а вод-
ночас і своєрідний неспокій». Ландшафтні 
особливості України, на думку дослідників, 
стали джерелом «величності», що породжує 
«естетичне й релігійне» почуття та філософ-
ську настанову. Саме ці географічні особли-
вості існування українців як автохтонного 
етносу протягом віків історії формували за-
значений психофізичний тип, а відтак і мен-
тальність українців [8, c. 41–42].

У ментально-психічній підсистемі діють 
такі механізми й компоненти, які утвори-
лися внаслідок взаємодії соціальної пси-
хіки (починаючи ще з моменту зароджен-
ня етносу) з географічними, кліматичними 
ландшафтами, матеріальними та соціокуль-
турними умовами, з особливостями світо-
відчуття й світорозуміння, боротьби за на-
ціональне виживання, самоствердження та 
державність, із характером трудової діяль-
ності, внутрішніх і зовнішніх відносин тощо. 
Саме в цих механізмах і компонентах вияв-
ляються соціально-культурні автоматизми 
поведінки окремих етнофорів і соціальних 
груп, що входять до складу нації. Через них 
етнофорам передається сукупність до кін-
ця не усвідомлюваних установок, понять, 
значень, смислів, цінностей, норм і взірців 
поведінки, вірувань, ставлень тощо [2]. 

У кожного етносу, нації по-різному ви-
ражаються сутнісна природа й внутрішнє 
єство, бо кожен із них по-різному вбирав 
у себе досвід предків. М. Пірен зазначає, 
що «типові психологічні риси етносуб’єктів, 
зафіксовані в їхній ментальності, є водно-
час і своєрідними «мітками» того природ-
ного й соціального середовища, в якому 
вони сформувалися» [6].

Етнопсихологічні життєві орієнтації україн-
ців тісно пов’язані з властивостями україн-
ської ментальності, такими як інтровертність, 
індивідуалізм, антеїзм, емоційність («кор-
доцентризм»). Характерним для українців є 
прагнення бути привабливими для інших і 
прагнення до автономності, становлення на-
ціональної ідентичності. Важливим є віднов-
лення творчого індивідуалізму, який вияв-
лявся б у відповідальності за своє майбутнє 
та за майбутнє країни, ціннісне ставлення 
до життя й до себе. Задоволення потреб 
у турботі, в безпеці, в належності, в любові, 
ніжності, у визнанні є необхідним для реалі-
зації особистістю своїх потенційних можли-
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востей, здібностей, талантів, більш повного 
пізнання світу й самопізнання [9]. 

Менталітет розкриває сутність нації та 
формує її життєдіяльність, наявний пря-
мий зв’язок між соціальною сферою й 
менталітетом. Реалії буття детермінують 
свідомість, проте й колективне несвідоме 
у формі менталітету впливає на ставлен-
ня народу до навколишнього середовища, 
визначає його поведінку.

Національний менталітет виявляється 
у відображенні особливостей побуту, зви-
чаїв, звичках, історії й культурі, що переда-
ються з покоління в покоління, у нормах 
поведінки. Загальне відродження етносу 
залежить від відновлення етнокультурних 
традицій. Необхідно приділити значну ува-
гу етнічній самосвідомості, традиційному 
світогляду, а також культурним традиціям.

Реалії сьогодення свідчать, що розбу-
дова держави й формування українського 
суспільства є основним завданням соці-
ально-політичного процесу національного 
відродження. Становлення України на по-
чатку XXI століття характеризується, як за-
значив В. Бех, кризою соціального світу 
планетарного масштабу, з одного боку, і 
глобалізацією соціального світу – з іншо-
го. Державотворення України відбуваєть-
ся на базі давніх традицій українського 
народу, які складалися впродовж століть. 
На його думку, сучасний державотворчий 
процес значно гальмується через такі не-
гативні фактори:

– застарілий світогляд і моноідеологічні 
настанови;

– ментальність і комплекс «меншоварто-
сті»;

– фрустрацію свідомості й соціофобію;
– значну політичну інфантильність і слаб-

ку мовну підготовку;
– нездатність до прийняття самостійних 

рішень;
– низький культурний рівень та інтелек-

туальний потенціал;
– невпевненість у майбутньому держави 

[1, c. 48–49].
Безумовно, важливим фактором станов-

лення й розвитку української держави є 
формування активної, творчої, вільної осо-
бистості, здатної діяти самостійно, мобі-
лізуючи необхідні ресурси для досягнення 
поставлених цілей, готової нести відпові-
дальність за результати своїх дій і вчинків. 
Звичайно, це передбачає наявність у дер-
жаві певної політичної культури. Політич-
на культура, як і ментальність, має діяльну 
природу. Політичні ідеали, традиції, стере-
отипи мислення й поведінка формуються 
в процесі політичної діяльності та є її ре-
зультатом [10, c. 45–46].

Соціокультурний, етнопсихологічний 
контекст розвитку соціально-психологіч-
них властивостей особистості виявляється 
в певній позиції індивіда, його ціннісно-е-
моційному ставленні до політичних, еко-
номічних, соціально-психологічних явищ і 
процесів; у специфіці національних устано-
вок, культури взаємодії, норм, традицій, що 
відображають вольову активність людини, 
яка належить до певної етнічної спільноти. 
Менталітет українського народу впливає 
на оногенетичний розвиток людини та віді-
грає важливу роль у формуванні патріотич-
ної рефлексії особистості [4]. 

Менталітет формує соціальну психіку 
нації, яка є ядром, сутністю внутрішнього 
духу, пов’язаного з таємницями буття ет-
носу. Будь-які об’єктивні фактори розвитку 
прогресують тільки в тому випадку, якщо 
пройдуть крізь менталітет.

Ментально-психічне утворення є колек-
тивним несвідомим, психоенергія якого 
концентрує всю іншу сукупність психічно-
го, виявляючись у поведінці, діях, особли-
востях мислення, світосприйнятті під час 
життєдіяльності нації. Формування етніч-
ної свідомості, зміцнення етнонаціональної 
ідентичності мають спиратися на особли-
вості наявного менталітету.

Реалізація ментального надбання відбу-
вається шляхом функціонування інститутів 
соціалізації, шляхом інтерпретації симво-
лів і закріплення цієї символіки в цінностях 
громадян, аналізу продуктів діяльності, 
звернення до культурної спадщини: міфів, 
звичаїв, традицій тощо.

Важливу роль відіграє ментальний ін-
струментарій: мова, звичаї, обряди, ві-
рування, магія, міфи, мистецтво, мораль. 
Аналіз міфології, фольклору, художніх тек-
стів, витворів мистецтва, моральних і ре-
лігійних норм, принципів, уявлень, архети-
пів і установок колективного підсвідомого 
дає можливість вивчати ціннісно-смислові 
утворення етнічних суб’єктів, які є визна-
чальними в структурі етнічної ментальності.

Розвиток України можливий лише за умо-
ви згуртування людей, які проживають на  
її території. Відродження української нації, 
її єдність зможуть подолати всі негаразди. 
З урахуванням того, що Україна поліетнічна 
держава, стратегія розвитку та модерніза-
ції має включати модель взаємодії етносів, 
які перебувають на території України, що 
базуватиметься на відродженні надбаних 
і побудові нових етнокультурних реалій.  
А ідеологія національного державного від-
родження має поєднувати актуальні потре-
би з отриманим досвідом, який утілює ме-
ханізми національної поведінки та впливає 
на формування нових її конструктів.
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Висновки з проведеного досліджен-
ня. Український менталітет формується 
протягом тривалого історичного розвит-
ку, він визначає національний характер і 
поведінку суспільства, є результатом буття, 
життєвого досвіду нації. Виявляється в усіх 
сферах суспільного життя й постає механіз-
мом трансформації, розвитку українського 
суспільства. Саме дослідження та враху-
вання його особливостей надає додатковий 
резерв для державотворчого процесу й ре-
алізації національної ідеї. Так, ураховуючи 
національний характер, етнічні особливості, 
психологічний склад нації, відштовхуючись 
від його ментальних особливостей, можна 
актуалізувати народний потенціал. 

Менталітет є провідним компонентом ет-
нічної психології, регулятором суспільного 
розвитку, важливим фактором збереження 
етнонаціональної ідентичності та провід-
ним чинником загального державного роз-
витку. Відіграє важливу роль у формуванні 
етнонаціональної свідомості, трансформа-
ції суспільства і становлення української 
держави.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
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доцент кафедри психології

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення сутності соціально-психологічної компе-
тентності та її структури. Визначено структурні особливості соціально-психологічної компетентності 
майбутніх психологів, значення у професійній діяльності та шляхи її формування в період навчання 
у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: компетентнісний підхід, соціально-психологічна компетентність, психограма, со-
ціально-перцептивна компетентність, рефлексія.

В статье проанализированы научные подходы к определению сущности социально-психологиче-
ской компетентности и ее структуры. Определены структурные особенности социально-психологиче-
ской компетентности будущих психологов, ее значение в профессиональной деятельности и пути ее 
формирования в период обучения в вузе.

Ключевые слова: компетентностный подход, социально-психологическая компетентность, психо-
грамма, социально-перцептивная компетентность, рефлексия.

Danylevych L.A. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL COMPETENCE 
OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS

The article analyzes the scientific approaches to determining the sufficiency of socially-psychological com-
petence and its structure. Structural features of socio-psychological competence of future psychologists, its 
importance in professional activity and ways of its formation during the period of study at the university are 
determined.

Key words: сompetence approach, social and psychological competence, psychogram, socially-perceptive 
competence, reflection.

Постановка проблеми. Упровадження 
компетентнісного підходу в систему вищої 
освіти, що зумовлено новітніми освітніми 
тенденціями та соціально-економічними 
перетвореннями в Україні, виявляє потребу 
у високопрофесійній особистості, яка здат-
на вибирати ефективні стратегії вирішення 
як професійних, так і повсякденних життє-
вих завдань [1]. Для самореалізації май-
бутнього фахівця важливим є формування 
такого рівня соціально-психологічної ком-
петентності, який сприятиме ефективній 
професійній взаємодії й розвитку широких 
соціальних взаємин у суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання професійного становлен-
ня людини в соціумі та формування ком-
петентностей особистості досліджувались 
на філософському (Л. Шабатура), психо-
лого-педагогічному (В. Байденко, І. Зимня, 
Є. Калініна, Є. Климов) і соціально-психо-
логічному (А. Деркач, В. Куніцина, Є. Ко-
билянська, Є. Овчарова, А. Сухов та інші) 
рівнях [2; 3; 4]. На основі філософського 
підходу (Ж. Дюпюї) ключові компетентності 
розглядаються як група базових ціннос-
тей, від яких залежить успішність особи-
стості в житті та які пов’язані з головними 
принципами моралі сучасного суспільства: 

досягнення успіху, вибір власного напряму 
самореалізації в житті, розуміння себе й 
власного внутрішнього світу тощо.

У науковій літературі категорія «компе-
тентність» розглядаються як володіння ком-
петенціями, тобто сукупністю характеристик, 
які визначають ефективність людини в певній 
соціальній сфері. У широкому розумінні ком-
петенції виявляються в адекватній поведінці 
людини в соціальному житті в суспільстві; 
у вузькому – конкретизуються для різних ви-
дів діяльності, періодів життя, вікових груп, 
зокрема це змістові компетенції й ті, що є 
важливими для майбутньої кар’єри, компе-
тенції для ефективного набуття нових зді-
бностей. Наприклад, у період професійного 
навчання студентів, крім вимог до загальних 
і професійних знань і вмінь, особливу увагу 
приділяють формуванню важливих для жит-
тя в суспільстві таких компетенцій, як кри-
тичне мислення, здатність розв’язувати про-
блеми, працювати в колективі, хотіти й уміти 
навчатися протягом життя. Отже, компе-
тенції є важливим компонентом структури 
особистості, в яких фокусується її життєвий 
досвід, здобутий особистістю в діяльності, 
взаємодії та спілкуванні.

У дослідженнях учені загальнопсихоло-
гічного підходу (В. Дружинін, Ю. Майсурад-
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зе, Н. Яковлева, В. Толочек, Дж. Равен, 
Дж.Р. Андерсон) розглядають компетентність 
як складне психічне утворення й уважають, 
що вона не зводиться до розрізнених знань, 
умінь, а є інтегративною характеристикою ці-
лісної особистості, професіонала, що вияв-
ляє мотивацію до засвоєння знань і вмінь, 
особистісні якості, здатність до вирішення 
проблемних завдань [1, с. 5]. Представни-
ки цього підходу роблять висновок, що ком-
петентність виникає в ході засвоєння діяль-
ності й виявляється в здатності особистості 
правильно оцінити ситуацію, що склалася, і 
прийняти, у зв’язку з цим, відповідне рішен-
ня, яке дає змогу досягти практичного або 
іншого значущого результату й визначається 
рівнем успішності вирішення проблемних си-
туацій конкретної діяльності.

Більшість авторів під компетентністю 
розуміють загальну здатність і готовність 
особистості до діяльності, що ґрунтуються 
на знаннях і досвіді, набутих у процесі нав-
чання та виховання, зорієнтованих на ста-
новлення й розвиток особистості як суб’єк-
та життя, активну інтеграцію в суспільство, 
освоєння різноманітної рольової поведінки 
в процесі власної життєдіяльності.

Отже, компетентнісний підхід полягає 
в оцінюванні знань особистості як інстру-
мента розв’язання професійних і життєвих 
проблем, прийнятті ефективних рішень 
у різних сферах життєдіяльності люди-
ни. Саме поняття компетентності включає 
в себе не тільки когнітивний складник, а й 
мотиваційну, етичну, поведінкову, соціаль-
ну систему ціннісних орієнтацій. 

Різноманітність компетентнісних мо-
делей випускників вишу (І. Берестнєва, 
А. Деркач, І. Зимня, А. Маркова тощо) ство-
рюються відповідно до рівня освіти, напря-
мів підготовки та спеціальностей і включає 
в себе детально прописаний, науково об-
ґрунтований комплекс здатностей, знань, 
навичок і умінь і своєрідних особистісних і 
професійних якостей, які необхідні фахівцю 
цієї професії та кожній освіченій людині. 

Останнім часом проведено низку дослі-
джень, у яких вивчалися особливості 
формування громадянської (О. Пометун, 
Ю. Борець), дослідницької (Л. Абдулова), 
полікультурної (Л. Данілова, А. Демчук), 
політичної (М. Головатий, Г. Демченко), 
професійної (О. Бондарева, Ж. Вірна, І. Ду-
даренко, Н. Пов’якель, Н. Шевченко) ком-
петентності в майбутніх фахівців [1; 6]. Го-
ловним аспектом, який поєднує точки зору 
різних авторів, є те, що знання людини є по-
тенціалом, який вона має, але застосувати 
їх на практиці спроможна за умови наявності 
додаткових факторів, які визначаються пев-
ними соціально-психологічними особливос-

тями. Саме соціально-психологічна компе-
тентність є одним із важливих структурних 
компонентів особистості, від якої залежить 
поведінка в певній ситуації. За цих умов 
більшу увагу вчених привертає проблема 
професійної компетентності особистості 
майбутнього психолога, але структура со-
ціально-психологічної компетентності сту-
дентів-психологів і механізми її формування 
поки що не достатньо висвітлені в соціаль-
но-психологічній теорії та практиці. 

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження – здійснити теоретичний ана-
ліз, спрямований на з’ясування сутності 
підходів щодо змісту соціально-психоло-
гічної компетентності майбутніх психологів, 
а також специфіку структури соціально-пси-
хологічної компетентності й механізмів 
її розвитку в період навчання у вищому 
навчальному закладі (далі – ВНЗ).

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проблематика соціально-пси-
хологічної компетентності є однією з 
провідних у психолого-педагогічних науках 
останніх років і належить до системи між-
дисциплінарних проблем, адже є однією із 
суттєвих умов кваліфікованої або непрофе-
сійної міжособистісної взаємодії в діяльно-
сті за типом «людина-людина» за Є. Климо-
вим [3]. Через недостатній рівень розвитку 
соціально-психологічної компетентності 
виникають непорозуміння в стосунках, по-
рушення міжособистісної взаємодії, кон-
флікти в різних групах, які через суб’єк-
тивні установки та викривлене сприйняття 
інших людей призводять до психологічного 
бар’єру в спілкуванні як у професійній сфе-
рі, так і в буденних життєвих ситуаціях.

Аналіз літератури із цієї проблеми вияв-
ляє всю складність і неоднозначність трак-
тування як самого поняття соціально-пси-
хологічної компетентності, так і підходів 
до її структури, механізмів формування. У 
зв’язку з цим існує необхідність продовжен-
ня як широкого системного теоретико-ме-
тодологічного, так й емпіричного вивчення 
цієї проблеми. 

Психологи вважають соціально-психоло-
гічну компетентність важливим компонен-
том професіоналізму, зокрема, в діяльно-
сті майбутнього психолога (А. Безносова, 
Л. Берестова, О. Бодальов, І. Вегерчук, 
А. Деркач, Т. Коновалова, Н. Шевандрін та 
інші). Нині зростає актуальність проблеми 
формування соціально-психологічної ком-
петентності в студентів психологічних спе-
ціальностей. 

Визначаючи структурну характеристику 
компетентності, І. Зимня виокремлює такі 
її складники:
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– мотиваційний (бажання й готовність 
людини набути компетентність і здатність 
її виявляти);

– когнітивний (володіння знаннями, еру-
дованість у сфері діяльності, у змісті про-
фесійної компетентності, розуміння сутнос-
ті зв’язків і залежностей, закономірностей і 
форм вияву сутностей, із якими доводить-
ся взаємодіяти на рівні компетентності); 

– аксіологічний (ціннісні орієнтації 
у виявах ідеалів, цілей і норм вчинків і дій, 
почуттів та установок як соціально-нор-
мативних регуляторів суспільного життя й 
поведінки);

– поведінковий (досвід діяльності, орієн-
тованої суспільними потребами, нормами 
та правилами сумісної з іншими людьми 
взаємодії, системою ролей у різноманітних 
стандартних і нестандартних ситуаціях);

– саморегуляційний (емоційно-во-
льова регуляція процесу та результату 
вияву компетентності, доцільне функціону-
вання активності з урахуванням умов ре-
алізації засобів психічного відтворення й 
моделювання дійсності, а також рефлексія 
свого місця та ролі в цій дійсності) [2].

Структуру професійної компетентності 
М. Тоба розглядає в єдності таких склад-
ників: когнітивні компетенції (загально-
культурні і спеціальні знання й інтелекту-
ально-творчі засоби); практико-методичні 
компетенції (здатність застосування засобів 
цільового формування адекватних до кон-
кретної ситуації уявлень і використання от-
римуваних результатів для проектування та 
суб’єктивної реалізації власних дій); осо-
бистісні компетенції (побудова системного 
досвіду як основи цілісного особистісного 
стилю адекватного розуміння й вирішення 
значущих ситуацій) [7].

Учені (О. Асмолов, О. Бодальов, А. Дер-
кач, Л. Карамушка, С. Максименко, А. Мар-
кова, Л. Столяренко, В. Третьяченко, М. Хо-
лодна, О. Фастова та інші) акцентують увагу 
на особливій ролі соціальної компетентно-
сті в розвитку особистості й у процесі ста-
новлення майбутніх практичних психологів. 
Адже набуття професійних знань психоло-
гом залежить від уміння приймати іншу лю-
дину такою, якою вона є, розуміти когнітив-
ні передумови виникнення різних емоційних 
станів, пов’язувати їх із базовими формами 
захисту, адекватно визначати свій внесок у 
виникнення непорозумінь з іншими людь-
ми, бачити стереотипні, деструктивні тен-
денції поведінки, які є не продуктивними 
для взаємодії з іншими людьми.

Учені А. Сухов, А. Деркач до змістової 
характеристики соціально-психологічної 
компетентності особистості зараховують 
спеціальні знання про суспільство, полі-

тику, економіку, культуру, тобто світогляд, 
який дає змогу особистості орієнтуватися 
в будь-якій соціальній ситуації, приймати 
правильні рішення й досягати поставлених 
цілей [4].

Соціально-психологічна компетент-
ність – це сукупність спеціальних комуні-
кативних, соціально-перцептивних та інте-
рактивних знань, які дають змогу індивіду 
орієнтуватися в соціальних ситуаціях, мі-
жособистісних відносинах (розуміння со-
ціальних оцінок, регулювання поведінки), 
приймати правильні рішення й досяга-
ти визначених цілей. Важливими є вміння 
адаптуватися до міжособистісних контак-
тів, до людей, що в них задіяні, правильно 
сприймати та оцінювати їхні вчинки, вза-
ємодіяти з ними й налагоджувати продук-
тивні взаємини в різних соціальних ситуа-
ціях, без чого неможливе нормальне життя 
і психічний розвиток особистості [4].

Соціально-перцептивна компетентність 
означає ступінь відповідності сформованих 
картин світу, стереотипів, образів науковим 
картинам світу, виявляється в умінні розу-
міти наміри, вчинки, особистісну мотивацію 
співбесідника. Компетентність у взаємодії 
виявляється в знаннях про природу соціаль-
ного впливу. Особливе значення для соціаль-
но-психологічної компетентності має емпа-
тія, що здійснює вплив на когнітивну сферу, 
сприяє глибокому проникненню в ситуацію, 
допомагає виявити ідентифікацію. 

Соціально-психологічна компетентність 
визначається такими чинниками:

– індивідуальними особливостями (соці-
ально-психологічний тип особистості – ін-
тро– або екстравертний, екстернальний чи 
інтернальний локус-контролю, соціальний 
інтелект тощо);

– психічними станами (астенічний і сте-
нічний) і типовими настроями;

– ефективністю соціалізації (напри-
клад, порушення соціалізації призводить 
до виникнення емоційної глухоти, комплек-
сів, агресивності);

– впливом культурних особливостей;
– спеціальною соціально-психологічною 

підготовкою в процесі навчання у ВНЗ [4].
Соціально-психологічна компетентність 

має прямий стосунок до теорії «Я-концеп-
ції» [4]. Розрізняють як психофізіологічний, 
так і соціально-психологічний образ «Я». 
До найбільш відомих теорій соціально-пси-
хологічного «Я» належать теорії дзеркаль-
ного «Я», соціального порівняння й само-
сприйняття. Складаючись із відображення 
соціальних оцінок (думок інших людей), со-
ціально-психологічне «Я» регулює поведін-
ку та діяльність особистості. Сформована 
під зовнішніми впливами когнітивна сфера 
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(картини світу, образи) набуває самостій-
ного значення і виступає як регулятор. Вну-
трішній образ залежить не тільки від відпо-
відності науковим картинам світу, а й від 
психотравмованості «Я» в процесі соціалі-
зації, самооцінки та самоповаги як найваж-
ливіших регулятивних функцій «Я». 

Соціально-психологічна компетентність 
запобігає деформуванню «Я», тому пози-
тивно впливає на сприйняття картини сві-
ту, регуляцію професійної діяльності осо-
бистості [4]. 

Розвиток соціально-психологічних 
властивостей особистості відбувається 
в єдності внутрішньо-психічної та зовнішньої 
практичної діяльності, з одного боку, а соці-
ально-психологічні властивості особистості 
виявляються, формуються й розвиваються 
в соціумі, з іншого – соціальне середовище, 
володіючи багатьма рівнями свободи, знач-
ною мірою визначається особистими кому-
нікативними якостями та перцептивно-інте-
рактивними можливостями індивіда [8]. 

Отже, соціально-психологічна компе-
тентність як інтегральна якість особисто-
сті пронизує всі її професійно-особистіс-
ні утворення, тобто формує індивідуальну 
програму поведінки в системі соціальних 
відносин, визначає мотиваційну спрямо-
ваність щодо розвитку комунікативних зді-
бностей, прагнення до збереження та роз-
витку соціально-психологічних традицій 
конкретного соціального інституту, групи, 
в якій відбувається її соціалізація загалом, 
тобто створює комунікативний стиль життя 
індивіда [8]. 

За результатами дослідження Л. Лєпіхо-
вої, визначено складники соціально-пси-
хологічної компетентності, які визначені 
як комплекс особистісних властивостей: 

– соціальний інтелект; 
– адаптивність до соціальної ситуації; 
– особистісна гнучкість; 
– вербальний інтелект; 
– м’яка домінантність як керівництво си-

туацією; 
– соціальна сміливість; 
– ініціатива в контактах; 
– упевненість у собі; успішність у  

житті [9].
Учена розглядає соціально-психологічну 

компетентність як механізм, що «доповнює 
всі інші види компетентності особистості, 
які так чи інакше пов’язані з інтерперсо-
нальними відносинами» [9].

На нашу думку, в структуру соціально-пси-
хологічної компетентності студента-психо-
лога мають входити соціально-психологічні 
здатності та якості, які відповідають змісту 
інформації у сфері соціально-психологічно-
го знання, а також умінь і навичок, що да-

ють змогу здійснювати правильне соціаль-
но-психологічне забезпечення взаємодії з 
клієнтами та колегами в процесі виконання 
майбутніх професійних функцій. Структур-
ну модель соціально-психологічної компе-
тентності студента-психолога становлять 
когнітивний, мотиваційний, особистісний і 
соціальний компоненти.

Серед дослідників немає єдності щодо 
оцінювання когнітивної сфери студентів: 
досліджуються особливості від психічних 
пізнавальних процесів до когнітивних сти-
лів і навіть стилів пізнавального ставлення 
до світу. На нашу думку, когнітивний ком-
понент має оцінюватись за рівнем інтелекту 
(соціальний інтелект; адаптивність до соці-
альної ситуації; вербальний інтелект) [10].

Мотиваційний компонент передбачає 
наявність у студента професійних ціннос-
тей та ідеалів, мотивації, розуміння сенсу 
цієї діяльності і свого місця в ній, грома-
дянської позиції й морально-естетичного 
кругозору. Ця сфера особистості може 
бути описана сукупністю окремих мотивів, 
цінностей, смислів, потреб, установок.

Особистісний компонент характери-
зується наявністю соціально-психологіч-
них характеристик, необхідних для успіш-
ної взаємодії, перелік яких розробляється 
в ході психологічного аналізу професійної 
діяльності та міститься в психограмі [10].

Психограма являє собою перелік най-
більш значущих психологічних якостей осо-
бистості, наявність яких сприяє успішному 
виконанню професійної діяльності. Проа-
налізуємо психограму професії психолога 
[6].

Якості та здібності, що забезпечують 
успішність виконання професійної діяль-
ності психолога: високий рівень розвитку 
концентрації і стійкості уваги, її переклю-
чення й розподілу, а також утримування 
в центрі уваги одночасно кількох предметів 
чи виконання одночасно кількох дій; розви-
нута образна і словесно-логічна пам’ять; 
високий рівень розвитку образного мис-
лення; розвиток логічного мислення, мне-
мічних здібностей; розвиток комунікатив-
них здібностей (спілкування та взаємодія з 
людьми, уміння встановлювати контакти); 
уміння слухати; вербальні здібності (уміння 
говорити чітко, ясно, виразно); ораторські 
здібності; здатності до самоконтролю.

Особистісні якості, інтереси та схильно-
сті психолога: високий ступінь особистої 
відповідальності; терпимість, безоцінне 
ставлення до людей; інтерес і повага до ін-
шої людини; прагнення до самопізнання, 
саморозвитку; оригінальність, спритність, 
різнобічність; допитливість і научуваність; 
творчий початок; тактовність, вихованість; 
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емпатійність; ініціативність; цілеспрямова-
ність, наполегливість; інтуїція, уміння про-
гнозувати події; уміння зберігати таємни-
цю.

Соціальний компонент характеризується 
вмінням спілкуватися і працювати в систе-
мі міжособистісних відносин, вирішувати 
конфлікти, правильно визначати особистіс-
ні особливості та емоційні стани людей, 
вибирати адекватні способи поводження 
з ними й реалізувати ці способи в проце-
сі взаємодії. Цей компонент ми оцінюємо 
за структурою міжособистісних відносин 
у студентській групі [10].

Говорячи про процес формування соці-
ально-психологічної компетентності, важ-
ливо визначити найбільш сприятливий пе-
ріод для її становлення й розвитку, зокрема 
в період навчання у ВНЗ. Чотири-п’ять ро-
ків навчання у вищій школі для молодих лю-
дей є значним відрізком часу, наповненим 
цікавими, значущими подіями, часто навіть 
не пов’язаними безпосередньо з майбут-
ньою трудовою діяльністю. Не випадково 
після закінчення вишу багато людей зга-
дують студентські роки як найщасливіші й 
цікаві роки свого життя. 

Соціально-психологічна компетентність 
як системна якість особистості майбутніх 
психологів формується в процесі соціалі-
зації та є відображенням її змісту і якості 
в навчальній діяльності й навчально-про-
фесійній практиці. Формування соціаль-
но-психологічної компетентності в май-
бутніх психологів на етапі навчання у виші 
передбачає врахування структури соціаль-
но-психологічної компетентності, що скла-
дається з таких компонентів: когнітивного, 
мотиваційного, особистісного та соціально-
го; проблеми становлення соціально-пси-
хологічної компетентності на різних етапах 
навчання у ВНЗ (адаптації, інтенсифікації, 
ідентифікації); єдності таких видів діяльно-
сті студентів у процесі навчання: навчаль-
ної, позанавчальної й навчально-психоло-
гічних практик.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, проведений нами теоретичний аналіз 
дає змогу інтерпретувати соціально-психо-
логічну компетентність майбутнього психо-
лога як специфічну здатність особистості, 
яка має природні задатки до розвитку пев-

них соціально-психологічних властивостей 
і вдосконалює їх у ході набуття професій-
них знань, життєвого досвіду й у процесі 
міжособистісної взаємодії. Перспективою 
подальших досліджень соціально-психоло-
гічної компетентності майбутніх психологів 
є проведення емпіричного дослідження з 
урахуванням вікових і ґендерних відміннос-
тей суб’єктів протягом навчання у ВНЗ. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА 
З КАТЕГОРІЄЮ «ЩАСТЯ»

Дворніченко Л.Л., к. філос. н., 
доцент кафедри психології

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Стаття присвячена дослідженню можливостей роботи психолога-консультанта з темою щастя. Роз-
глянуто історичні підходи до вивчення категорії «щастя» й визначено основні напрями сучасних дослі-
джень щастя в психологічній науці. Розкрито можливості методу позитивної психології Н. Пезешкіана 
в роботі психолога-консультанта з темою щастя.

Ключові слова: щастя, задоволення, гедонізм, евдемонізм, позитивна психологія, балансна модель.

Статья посвящена исследованию возможностей работы психолога-консультанта с темой счастья. 
Рассмотрены исторические подходы к изучению категории «счастье» в психологической науке. Опре-
делены основные направления современных исследований счастья в психологической науке. Раскрыты 
возможности метода позитивной психологии Н. Пезешкиана в работе психолога-консультанта с темой 
счастья.

Ключевые слова: счастье, удовольствие, гедонизм, эвдемонизм, позитивная психология, балансная 
модель.

Dvornichenko L.L. PRACTICAL ASPECTS OF WORK OF PSYCHOLOGIST-CONSULTANT  
WITH CATEGORY OF “HAPPINESS”

The article is devoted to investigation of possibilities psychologist-consultant’s work with the theme of 
happiness. The historical approach to the study of happiness and its categories has been viewed, key areas 
of current research of happiness in psychological science have been identified. Separately, in the article the 
possibilities of positive psychotherapy by N. Pezeshkian in work of the psychologist-consultant to the theme 
of happiness have been identified.

Key words: happiness, pleasure, hedonism, eudemonism, positive psychotherapy, balanced model.

Постановка проблеми. Проблема по-
шуку щастя й сенсу життя притаманна 
будь-якому етапу суспільного розвитку 
людства, однак сьогодні вона набула над-
звичайної актуальності. Драматичний ха-
рактер подій, що відбуваються в Україні, 
наявність не тільки економічної, а й духов-
ної кризи не можуть не вплинути на відчут-
тя стурбованості, тривоги, страху за май-
бутнє в пересічного громадянина. Сучасна 
криза не тільки складна своєю багатоас-
пектністю, а й має характер постійного по-
глиблення та занурення. Крім того, досі 
на пострадянському просторі існує загроза 
втрати «духовної безпеки», ціннісних і куль-
турологенних потенцій.

Розгортання суспільства споживан-
ня мало наслідком для більшості людей 
не тільки відчуття економічної нестабіль-
ності, а й занепад моральних сил, внутріш-
ню жорстокість, безвихідність, що призво-
дить до майже зникання таких національних 
рис характеру, як гостинність, толерант-
ність, уміння вибачати, чуйність, співчуття, 
жалість.

Тож настав час «відновити рівновагу» 
і звернути увагу на те, що життя дається 
один раз і відповідальність за якість прожи-
того часу лежить виключно на самій особи-

стості. Завдання психологів – допомогти їй 
у цьому.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження проблематики щастя 
має давню, тривалу історію. Однак до пси-
хотерапевтичного повороту в психологіч-
ній науці майже не порушувалось питання 
розробки технологій допомоги. Поглибле-
не розуміння контекстів щастя підготовле-
но працями класиків психології: З. Фрейда, 
Б. Скінера, А. Маслоу, М. Селігмана. Вели-
ке значення мають роботи практиків-психо-
терапевтів: Ж. Ледлофф та Н. Пезешкіана. 
Поява роботи М. Аргайла окреслює ши-
роке коло досліджень, пов’язаних із впли-
вом стосунків на «позитивний душевний 
настрій», розкриває взаємозв’язок щастя 
та психічного й фізичного здоров’я, вплив 
роботи, зайнятості й дозвілля, соціального 
статусу, грошей та освіти.

Постановка завдання. Мета стат-
ті – розкрити можливості роботи психо-
лога консультанта з категорією щастя. 
Отже, вважаємо за необхідне розглянути 
і проаналізувати наявні дефініції щастя, 
наукові теорії та можливості надання кон-
сультативної допомоги. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття «щастя», як і велика кіль-
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кість інших психологічних категорій, спершу 
вивчалось у рамках філософії і розвинулось 
у таких філософських течіях, як гедонізм та 
евдемонізм. Для розкриття теми роботи 
зупинимося на розгляді цих напрямів. 

Гедонізм – напрям у філософії та ети-
ці, що розглядає чуттєву радість, задово-
лення, насолоду життям як головний мо-
тив, мету моральної діяльності. Прагнення 
до насолоди вважається найвищим благом 
і критерієм людської поведінки як рушій-
ної сили розвитку. Гедонізм виправдовує з 
етичного погляду такий спосіб життя і таке 
розуміння щастя, але при цьому зазначає, 
що насолода має врівноважуватися мудрі-
стю й поміркованістю, щоб не завдати не-
щастя іншим [12, с. 83].

Евдемонізм – античний принцип жит-
тєрозуміння, пізніше в етиці – принцип 
тлумачення й обґрунтування моралі, від-
повідно до якого щастя є вищою метою 
людського життя. Незважаючи на те що 
евдемонізм виник одночасно з гедонізмом, 
вони в певному сенсі протистояли один од-
ному. Щастя є не просто довготривале й 
гармонічне задоволення (Аристотель), а й 
результат подолання чуттєвих задоволень 
шляхом самообмежень, тренувань, відмо-
ви від благ і привабливості навколишнього 
світу і свобода від зовнішньої необхідності. 
Це розуміння тотожне справжній чесноті 
[12, с. 552].

Отже, почавши розвиватися в давній 
Греції, філософські ідеї гедонізму й евде-
монізму визначили два основні напрями 
розвитку дослідження щастя в психологіч-
ній науці. Так, ідеї гедонізму отримали роз-
виток у психоаналізі та біхевіоризмі. Роз-
робляючи структуру особистості, З. Фрейд 
детально описує несвідому мотивацію і 
принцип задоволення як орієнтацію, що 
потребує негайної реалізації всіх бажань 
і потреб, незважаючи на вимоги чи обме-
ження дійсності. Учений довів, що задово-
лення, будучи вихідним, не може бути уні-
версальним принципом поведінки людини. 
Щодо біхевіоризму, то, вибудовуючи те-
орію, Б. Скінер підкреслював значення 
позитивного підкріплення як можливості 
отримувати задоволення, що сприяло під-
вищенню ймовірності повторення бажаної 
поведінки [13].

У свою чергу, ідеї евдемонізму (форму-
вання всезагального щастя й можливості 
отримувати свободу через подолання за-
лежності від зовнішнього світу та самосві-
домості) відображено в психологічних те-
оріях Г. Олпорта, А. Маслоу, К. Роджерса, 
а також у засновника позитивної психо-
логії М. Селігмана. На них ми зупинимося 
нижче.

На перший погляд робота з категорією 
щастя не є предметом першої необхідності 
в консультативній діяльності. Найбільш ти-
повою причиною звернення клієнтів до пси-
холога-консультанта є бажання чи потреба 
вирішити ту чи іншу проблему. Як пов’язані 
між собою категорії проблеми і щастя. Роз-
глянемо їх. 

Категорія «психологічна проблема» – 
одна з найважливіших у філософії та мето-
дології практичної психології, вона визнача-
ється як «стан невизначеності, що виникає 
в процесі життєдіяльності індивіда, між його 
намірами, мотивами, уявленнями й цілями 
поведінки та об’єктивними й суб’єктивни-
ми умовами її реалізації; як суперечність 
між очікуваними та реальними результата-
ми дій людини» [7, с. 59]. Отже, психоло-
гічна проблема – це стан невизначеності. 
А наскільки визначеним і зрозумілим є по-
няття щастя? 

Зазначимо, що в роботі психолога-кон-
сультанта дуже важливою є можливість 
об’єктивного визначення цього поняття. 
Саме точність визначення теми консульта-
тивної роботи є одним із елементів якості 
взаєморозуміння між консультантом і клієн-
том. Перше, що варто оговорити, це його 
багатозначність.

Зокрема, польський дослідник В. Та-
таркевич, зробивши ґрунтовний аналіз де-
фініцій, зазначає, що існує щонайменше 
чотири різні поняття щастя, які посідають 
важливе місце в понятійному інвентарі 
людства [10]. Так, у повсякденному житті 
найчастіше розуміють щастя як виключно 
сприятливі події, які відбуваються будь із 
ким. У цьому першому – об’єктивному – 
значенні «щастя» є ні що інше як везіння 
[10, с. 30]. Отже, мова йде про вдалий збіг 
обставин, про щасливу долю, щасливий 
випадок, фортуну, удачу. У другому загаль-
ноприйнятому – суб’єктивному – значен-
ні під щастям розуміють приємні пережи-
вання, тобто стан інтенсивної радості або 
насолоди [10, с. 31]. Тут, порівняно з пер-
шим визначенням, мова йде саме про те, 
що переживає людина, і в цьому випадку 
не є важливим, які зовнішні умови поро-
дили це переживання. Таке поняття щастя 
найчастіше використовують у психологіч-
ному значенні. Варто зазначити, що стан 
інтенсивної радості за своєю природою є 
явищем швидкоплинним, тому в такому ро-
зумінні воно може бути не метою, а тільки 
засобом. 

«Щастя» як явище більш постійне по-
чали розуміти й досліджувати філосо-
фи. І таке поняття щастя розкриває його 
як одне з вищих благ, якщо не найвище 
благо, якого може досягти людина. Тому 
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третє поняття щастя, як зазначає В. Татар-
кевич, показує його філософське значен-
ня. Щастя є чимось постійним, принаймні 
відносно постійним. Щастя як володіння 
благами. Так, починаючи з Аристотеля, ща-
стя розуміють як «приємне життя й життя 
в достатку», «стан досконалості, досягну-
тий поєднанням усіх благ» [10, с. 33]. Од-
нак і сьогодні використовують аналогічні 
поняття: «Щасливою є не тільки та людина, 
яка володіє вищими благами, а й та, в житті 
якої добро переважає над злом, хто має ті 
блага, до яких прагне і яким уміє радіти, 
щасливим є той, хто має позитивний ба-
ланс життя» [10, с. 34].

Щодо останнього розуміння поняття ща-
стя, то його визначають як задоволеність 
життям загалом. В. Татаркевич так охарак-
теризував це явище: «Уявлення про щастя 
як задоволеність життя нікому не чуже, але 
воно не визначено: звичайна людина знає 
його, але не може ясно сформулювати» 
[10, с. 35]. І як приклад хочеться навести 
слова вісімдесятирічного Й. Гете, який пи-
сав, що він щасливий і хотів би прожити 
своє життя вдруге [10, с. 35]. Саме це ро-
зуміння щастя посіло в сучасній філософії 
місце евдемонії. Критерієм такого щастя є 
задоволеність життям, а не володіння бла-
гами.

Отже, у визначенні поняття щастя мож-
на означити чотири типові характеристики, 
а саме: наявність щасливої долі, пізнання 
й відчуття сильної радості, володіння най-
вищими благами чи позитивним балансом 
життя, задоволеність життям загалом.

Саме ототожнення понять «щастя» й 
«задоволеність» ми знаходимо у Великому 
психологічному словнику: «Задоволеність – 
це суб’єктивна оцінка якості тих чи інших 
об’єктів, умов життя й діяльності, життя за-
галом, стосунків із людьми, самих людей, 
у тому числі й самого себе. Високий рівень 
задоволеності життям уважають щастям» 
[2, с. 677].

Проаналізувавши визначення поняття 
«психологічна проблема» та багаторівне-
вість поняття «щастя», ми хочемо постави-
ти питання: «Чи не приховано за запитом 
у вирішенні проблеми, тобто позбавлення 
стану невизначеності, бажання отримати 
щастя в усій складності його розуміння?»

Історія експериментальних досліджень 
щастя є нетривалою, виникла порівняно 
нещодавно. У радянській психології люди-
на – будівник комунізму – апріорі вважа-
лась щасливою, американські дослідження 
щастя й задоволеності стали організовува-
тись у 1960-і роки.

У психології щастя помітну роль відіграє 
концепція А. Маслоу. Учений запропону-

вав універсальну ієрархічну модель мо-
тивації, виділивши п’ять рівнів потреб, 
які він уважав уродженими та універсаль-
ними для всіх людей. Це такі рівні, як рі-
вень фізіологічних потреб, потреби в без-
пеці, потреби в любові, прихильності й 
належності до певної соціальної групи, 
потреби в повазі та визнанні, найвищий 
рівень – потреба в самоактуалізації, тобто 
потреба в реалізації своїх творчих потен-
цій. Ця система подає ієрархію людських 
прагнень, а їх задоволеність – уявлення 
про щастя, відповідно [13]. 

Значний вклад у розуміння поняття ща-
стя внесла американський психотерапе-
вт Ж. Ледлофф. Проаналізувавши досвід 
життя племені екуана, вчена описала кон-
цепцію розвитку щасливої людини. Вона 
стверджує, що щастя – природній стан 
кожної людини. Зміни, які привносить ци-
вілізація, прогрес, призводять до неро-
зуміння власних потреб. Дослідниця під-
креслює велике значення інстинктивних 
знань для формування щасливої людини, 
а сучасна наука дробить їх на шматочки, 
препарує за допомогою «хитрих теорій». 
Але такі знання мають сенс тільки в не-
розривній цілісності. «Ми все рідше дові-
ряємо вродженому вмінню відчувати, що 
для нас краще за все, і, приймаючи рі-
шення, опираємось на інтелект, який ні-
коли особливо не розумівся на наших іс-
тинних потребах» [4, с. 31]. Ж. Ледлофф, 
розкриваючи потенціал щасливої людини, 
підкреслює почуття власної правильно-
сті, з яким людина народжується. «Почут-
тя правильності себе – це єдине почуття 
людини відносно себе, на основі якого ін-
дивід може побудувати своє щасливе існу-
вання». І далі: «… без почуття правильності 
себе людина не може визначити, скільки 
їй треба комфорту, безпеки, допомоги, 
спілкування, дружби, задоволення, радо-
сті. Людина без цього відчуття вважає, що 
щастя там, де нас немає» [4, с. 46]. Навіть 
найбільш глибоке відчуття власного зане-
паду має вроджене знання власної істинної 
цінності. Упевненість у власній нікчемності 
виникає через накопичення неправдивого 
досвіду, який у дитячому віці не може бути 
поставлений під сумнів. Тож психотерапе-
втична робота дає можливість відстежити 
страхи до самого початку й усвідомити, що 
в їх основі знаходяться події, які можуть ля-
кати тільки дитину.

Позитивна психологія (Мартін Селігман) 
особливу увагу приділяє «особистісним 
чеснотам» і «силі характеру» як ресурсам 
пристосування до світу й оволодіння ним. 
Саме позитивні особистісні новоутворен-
ня дають змогу витримати напруження 
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справжнього людського, продуктивного іс-
нування та будувати власне щастя. Мартін 
Селігман зробив спробу створити формулу 
щастя, яка складається з трьох компонен-
тів: індивідуального діапазону (генетично 
зумовленого рівня щастя, який залишаєть-
ся відносно стабільним протягом тривалого 
часу); зовнішніх обставин життя (сім’я, діти, 
релігія, повсякденна діяльність); вольового 
контролю (тобто свідомих, навмисних дій, 
що вимагають зусиль, які людина може ви-
брати для себе) [8, с. 69].

Подальший аналіз можливостей роботи 
з категорією «щастя» спирається на ме-
тод позитивної психології і психотерапії 
Н. Пезешкіана. Для аналізу формули ща-
стя в позитивній психології треба зверну-
тися до балансної моделі Н. Пезешкіана. 
Розглядаючи людину в просторі та часі її 
реального життя, вчений визначає чотири 
форми переробки конфліктів, що пов’язані 
з чотирма якостями життя людини. Отже, 
про щасливу особистість можна говорити 
тоді, коли людина відчуває задоволення 
в чотирьох сферах життя: тілесно-фізичній, 
фінансово-діловій, емоційно-комунікатив-
ній і ціннісно-смисловій (див. рис. 1).

Рис. 1. Балансна модель Н. Пезешкіана. 
Чотири сфери дослідження щастя

Відчуття людиною щастя не настає відра-
зу, це тривалий процес. Він може затриму-
ватись в одній сфері й легко виявлятись в ін-
шій. 

Розглянемо критерії формування та 
вияву щастя в кожній зі сфер активності осо-
бистості. 

У роботі з темою щастя по кожній сфері 
можна виділити три рівні. Перший рівень – ак-
туальний, на якому відбувається досліджен-
ня обізнаності клієнта зі значенням кожної 
сфери в структурі щастя власного життя. 
А також аналіз макро- й мікроподій, які він 
уважає щасливими чи вдалими, або тих, що 
давали радість, приносили задоволення. 

Другий рівень – змістовий, на цьому рівні 
роботи проводиться змістовий аналіз впливу 
різних сфер на відчуття задоволеності жит-
тям. За допомогою диференційно-аналітич-

ного опитувальника (ДАО) досліджуються ті 
здібності, які задіяні у внутрішньому конфлік-
ті, а також ті, які можуть слугувати підґрунтям 
різних аспектів щастя (удачі, відчуття радо-
сті, приносити блага та задоволення жит-
тям), тобто ресурсами.

Третій рівень – базовий, найбільш глибо-
кий рівень роботи. На ньому аналізуються 
сімейні сценарії, нереалізовані дитячі потре-
би, базові емоційні установки «Я»-«Ти»-«Ми»-
«Прами», вивчаються базові ресурси. 

Щодо тілесно-фізичної сфери, то це одна 
з тих сфер, де задоволеність і радість мо-
жуть виявлятися як ситуативне. Наприклад, 
задоволеність від гарної фізичної форми чи 
смачної їжі. Як зазначає Т. Титаренко, «лю-
дина – істота тілесна, і саме тіло є джерелом 
насолоди й болю, радості і страждання», тоб-
то щастя й нещастя [11, с. 193]. Однак саме 
ця сфера може слугувати зоною переробки 
конфліктів і уходу в психосоматичні захворю-
вання, наявність яких є індикатором задово-
леності людини власним життям загалом. 
Дуже влучно характеризує ці стани Т. Тита-
ренко: «Нам легше розповісти про болісний 
головний біль, хронічні безсонні нічні страхи, 
які супроводжують серцеві напади, ніж від-
верто зізнатися навіть близькій людині, що 
душа болить через безглуздя й порожнечу 
нашого щоденного існування» [11, с. 193]. 
Отже, вияви фізично-тілесної сфери можуть 
бути глибоко пов’язані з виявами інших сфер 
балансної моделі.

Робота психолога в тілесно-фізичній сфе-
рі спрямована на усвідомлення клієнтом 
власної відповідальності за турботу про тіло, 
організацію здорового способу життя й са-
мостійний вибір стилю життя. У здорової 
особистості ці процеси повинні бути сфор-
мовані до кінця юнацького віку. 

У фінансово-діловій сфері ми стикаємося 
з усією багатоаспектністю визначення по-
няття щастя. Праця як щастя, тому що отри-
мую зарплатню й задовольняю свої потреби. 
Праця як щастя, тому що є можливість про-
фесійного зростання та розкриття власних 
здібностей, і праця як щастя, тому що від-
чуваю задоволеність і радість від продуктів 
своєї діяльності. Крім того, відчуття щастя 
в зазначеній сфері багато в чому залежить 
від переконань особистості щодо грошей, їх 
кількості, вміння ними розпоряджатися та їх 
заробляти, а також обраного способу заро-
бітку грошей. 

Щодо роботи психолога у фінансово-ді-
ловій сфері, то тут варто зазначити про важ-
ливу діяльність глибинного рівня – це про-
форієнтація для підлітків, юнаків і молоді та 
усвідомлення «сродності» праці для всіх віко-
вих категорій. Для ілюстрації значення цього 
питання в діяльності практичного психолога 
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хотілось би нагадати притчу про чоловіків, 
які носили каміння на гору: один тягав камін-
ня, інший заробляв гроші для родини й ос-
танній, який відчував себе найщасливішим, 
будував храм. Отже, професійна діяльність 
наповнена смислом, робить людину щасли-
вою протягом майже всього життя.

Важливим також є ставлення до праці за-
галом. Варто нагадати відоме прислів’я, згід-
но з яким «тому, хто займається улюбленою 
справою, не доведеться працювати взагалі», 
мається на увазі, що такий труд є задоволен-
ням, тобто щастям. На думку Г. Сковороди, 
«сродна» праця є легкоздійсненною та дарує 
людині душевний спокій і самовдосконален-
ня. Навпаки, праця без природного спорід-
нення для неї є нещастям. Ідеї Г. Сковороди 
співзвучні поглядам багатьох європейських 
мислителів. Працю за покликанням нази-
вають самореалізацією, самоактуалізацією, 
самоздійсненням, самотрансценденцією. 
Так, наприклад, К. Ясперс пов’язує само-
реалізацію зі «справою», яку людина вико-
нує. А. Маслоу вважає, що самоактуалізація 
виявляє себе «через захоплення роботою, 
що є значущою».

Щодо емоційно-комунікативної сфери, 
то предметом дослідження в ній на актуаль-
ному рівні стає кількість зустрічей і якість 
стосунків, наявність знань, умінь і навичок 
зав’язувати, підтримувати й завершувати 
стосунки. На змістовому рівні аналізують-
ся здібності людини будувати довготривалі, 
близькі стосунки, які забезпечують не тільки 
відчуття щастя, а й психічне здоров’я. Так, 
Д. Майерс зазначає, що 60% людей, які ма-
ють п’ять або більше близьких друзів, від-
чувають себе дуже щасливими [5, с. 535]. 
Теоретичне підтвердження ми знаходимо 
в роботах А. Маслоу (потреби належнос-
ті, причетності, любові) та Е. Еріксона (етап 
ранньої зрілості: інтимність-ізоляція). Щодо 
базового рівня роботи у сфері контактів, 
то він пов’язаний з аналізом дитячого досві-
ду спілкування. Варто пам’ятати, що в кож-
ної людини є дитяча частина, яка несвідомо 
прагне задовольнити свої нереалізовані ди-
тячі потреби саме в стосунках із партером чи 
іншими близькими людьми. Це рівень психо-
терапевтичного консультування або роботи 
сімейного психолога.

Аналіз ціннісно-смислової сфери свід-
чить, що вибудовування власного життєво-
го світу, створеного з подій, які наповнюють 
життя відчуттям найвищої радості, можли-
востями отримувати та збалансовувати бла-
га, а також явищами, що надають відчут-
тя задоволеності життям загалом, подібне 
смислу історії в житті людства. К. Ясперс 
зазначає: «У відриві від історичних зв’язків ...  
діє тенденція розкласти людину на корот-

кі перспективи сьогодення. Долю людина 
знаходить тільки за допомогою зв’язків, які 
стають для неї власними. Вони тримають її 
існування в єдності... Тоді спогади відкри-
вають перед нею свою незабутню основу, 
а майбутнє – простір, із надр якого виро-
стає вимога відповідальності за її нинішні дії. 
Життя стає невизначеним у своїй цілісності»  
[14, с. 403]. Отже, розуміння смислу подій і 
явищ власного життя дає можливість відчу-
вати його цілісність, що є необхідною умо-
вою задоволеності життям загалом.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Спираючись на те, що метод позитивної 
психології та психотерапії Н. Пезешкіана є 
методом самодопомоги, можна припусти-
ти, що, засвоївши основні кроки роботи з 
балансною моделлю власного життя, люди-
на матиме можливість надавати собі першу 
допомогу, аналізуючи події власного життя, 
усвідомлюючи складники власного щастя. 
Уважаємо, що перспективною буде розроб-
ка технологій роботи з категорією щастя 
на основі п’ятикрокової моделі консульту-
вання в методі позитивної психології.
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У статті подано аналіз процесу формування психологічної готовності курсанта навчального закладу 
системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Узагальнено складники цього процесу, 
обґрунтовано зв’язок із професійним становленням особистості. Проаналізовано методи розвитку пси-
хологічної готовності та її критерії. 

Ключові слова: психологічна готовність, складники психологічної готовності, курсанти Держав-
ної служби України з надзвичайних ситуацій, готовність до дії, складники психологічної готовності.

В статье представлен анализ процесса формирования психологической готовности курсанта учеб-
ного заведения системы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Обобщены 
составляющие данного процесса, обоснована связь с профессиональным становлением личности. Про-
анализированы методы развития психологической готовности и ее критерии.

Ключевые слова: психологическая готовность, составляющие психологической готовности, кур-
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Demchenko A.V. FORMATION OF THE PSYCHOLOGICAL READINESS OF A CADET  
OF THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE TO THE PROFESSIONAL ACTIVITIES 
DURING THE STUDY

The article analyzes the process of formation of psychological readiness of cadets educational institutions 
of the State Emergency Service of Ukraine. Overviews components of the process, grounded relationship the 
professional development of the individual. The methods of psychological readiness and its criteria.
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Постановка проблеми. Умови профе-
сійної діяльності випускників навчальних 
закладів системи Державної служби Укра-
їни з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС 
України) є важкими й часто пов’язані з 
особливими умовами діяльності, що вклю-
чають у себе як фактори навколишнього 
середовища (природні катастрофи, явища 
техногенного походження), так і дію люд-
ського фактору (робота з постраждалими, 
родичами постраждалих). Важливою ха-
рактеристикою професійної діяльності є 
наявність професійного стресу, пов’язано-
го з ризиком для життя, прийняттям рішень 
в умовах дефіциту часу, в період ліквідації 
катастроф – ненормований робочий день, 
що призводить до появи явища емоційного 
вигорання, а також низки негативних явищ 
постійної дії стресорів на особистість. Цей 
спектр факторів вимагає від особистості 
високого рівня розвитку таких особистіс-
них характеристик, як стресостійкість, ви-
тривалість, сила волі та організованість.

Крім того, важливим складником успіш-
ної майбутньої професійної діяльності кур-
санта навчального закладу системи ДСНС 

України є психологічна готовність до ви-
щеописаних характеристик професійної ді-
яльності. 

Саме протягом навчання в навчальному 
закладі відбувається практичне знайом-
ство з професією й формування психоло-
гічної готовності до виконання покладених 
на особистість обов’язків. 

Отже, проблема формування психоло-
гічної готовності курсанта до виконання 
професійних обов’язків є актуальною та 
потребує детальної розробки.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Визначення поняття психологічної 
готовності, яке презентується в психологіч-
них словниках, не є однозначним, але зага-
лом розкриває цю багатоаспектну характе-
ристику становлення особистості фахівця. 

Так, зокрема, словник за редакцією 
В. Войтка визначає психологічну готов-
ність як «поєднання знань, умінь, навичок 
з потребою у праці, що базується на за-
цікавленості, бажанні працювати, високо-
му рівні трудового виховання. Готовність 
до конкретного виду праці виділяє певні 
здібності, нахили у поєднанні зі спеціаль-
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ними вміннями та навичками, здобутими 
у процесі допрофесійної і професійної під-
готовки (навчання, виховання, праці). Од-
ним із важливих показників психологічної 
готовності слід вважати наявність індивіду-
ального стилю діяльності у конкретної осо-
би, що свідчить про готовність до кваліфі-
кованої праці, про наявність майстерності 
у виконанні роботи» [1, с. 143].

Найбільш повне та актуальне для систе-
ми ДСНС України визначення поняття пси-
хологічної готовності дає словник термі-
нів надзвичайних ситуацій і визначає його 
як особливий стан людини, що супрово-
джується адекватною формою психічної 
напруженості й виражається в готовності 
людини до дій в очікуванні тієї чи іншої по-
дії. Воно включає психофізіологічні, у тому 
числі емоційні, механізми, які активізують 
діяльність людини. З позицій фізіології ви-
щої нервової діяльності це стан готовно-
сті до дії визначається тією психологічною 
установкою, яку має людина в цей момент. 
Психологічна готовність рятувальників 
в умовах їхньої діяльності в надзвичайних 
ситуаціях виробляється шляхом психоло-
гічної підготовки, а також досвідом роботи 
в особливих умовах [2].

Вищезгадане поняття «готовності до дії» 
словником визначається як стан мобілізації 
всіх психофізіологічних систем людини, що 
забезпечують ефективне виконання певних 
дій. Поняття готовності до дії висвітлюєть-
ся як озброєність оператора необхідними 
для успішного виконання дій знаннями, 
вміннями, навичками; готовність до екс-
треної реалізації наявної програми дії у від-
повідь на появу певного сигналу та згоду 
на рішучість зробити якусь дію тощо. Влас-
не готовність до дії складається з таких 
компонентів, як фізична підготовленість, 
необхідна нейродинамічна забезпеченість 
дії, психологічні умови готовності [3].

Тісно взаємопов’язане з попередніми 
явищами й поняттям «установка», введене 
Г. Мюллером та Ф. Шуманом, що визнача-
ється як стан готовності до певної актив-
ності, спрямованої на задоволення певної 
потреби [1, с. 199]. За теорією Д. Унадзе, 
установка акумулює попередній досвід лю-
дини, опосередковує стимулювальну дію 
зовнішніх умов і врівноважує відношення 
суб’єкта із середовищем. Варто зауважи-
ти, що завдяки установці людина вибирає 
зі свого досвіду або з явищ навколишньої 
дійсності об’єкти для реалізації запланова-
них дій. Науковець також наголошував, що 
установка формується завдяки багатора-
зовому повторенню ситуації, що дає змогу 
задовольнити ту чи іншу потребу. У кон-
тексті навчальної підготовки така ситуація 

допомагає сформувати позитивний досвід 
подолання труднощів професійного життя 
й підготувати до ефективної служби.

Дослідженню поняття психологічної го-
товності поклали початок білоруські вче-
ні М. Дьяченко та Л. Кандибович, котрі 
визначили її як умову успішного виконання 
професійної діяльності, яка формується та 
вдосконалюється як самою людиною, так і 
всією системою заходів, що проводяться 
державою загалом [5, с. 49].

Сучасні дослідження явища психоло-
гічної готовності пов’язані з діяльністю 
М. Дяченка, Л. Кондрашова, С. Максимен-
ка, О. Кокуна, О. Самонова, Б. Фурманець 
тощо. 

Постановка завдання. Метою статті є 
узагальнення набутих теоретичних знань 
щодо питань психологічної готовності осо-
бистості до дій в особливих умовах, готов-
ності до дії, установки; аналіз ролі психо-
логічної готовності курсанта в процесі його 
професійного становлення; розкриття осо-
бливостей навчально-виховного процесу 
навчальних установ ДСНС України як сере-
довища формування психологічної готов-
ності до діяльності курсанта; окреслення 
подальших напрямів дослідження пробле-
ми психологічної готовності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналізуючи поняття психоло-
гічної готовності, варто розглянути його 
в історичній ретроспективі. Так, у працях 
Б. Ананьєва явище психологічної готовно-
сті трактується як вирішальна умова швид-
кої адаптації до умов праці й подальшого 
вдосконалення кваліфікації майбутнього 
спеціаліста. За своєю сутністю готовність – 
це поєднання стійких і ситуативних устано-
вок на активні та цілеспрямовані дії (під час 
навчання й із початком роботи після закін-
чення ВНЗ) [4]. 

Наукові праці сучасності, що розгля-
дають поняття психологічної готовності, 
демонструють це явище з погляду різних 
підходів і головних елементів, тому сьо-
годні категорія професійної готовності 
в психології розглядається в контексті різ-
них наукових підходів. Зокрема, в психо-
логії праці, військовій психології, кризовій 
психології, психології навчання, педагогіці 
тощо. Основу дослідження становитиме 
особистісно-діяльнісний підхід, який роз-
глядає психологічну готовність до профе-
сійної діяльності у взаємозв’язку індивідних 
властивостей і якостей. 

Так, у дослідженні Б. Фурманця психо-
логічна готовність – це «важливий профе-
сійний стан особистості, що характеризує 
можливості і здатності вирішувати в екс-
тремальній обстановці складні завдання, 
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швидко адаптуватися в умовах інтенсивної 
рятувальної роботи. Іншими словами, пси-
хологічна готовність – це складний стан ря-
тівника» [5].

У дослідженнях О. Самонов трактує пси-
хологічну готовність як можливість особи-
стості мобілізувати психіку, налаштуватися 
на доцільні дії в конкретній діяльності [10]. 

У дослідженнях Є. Мірошниченка 
основою психологічної готовності є мо-
ральні та психологічні якості особистості, 
співвідношення свідомості й поведінки. До-
слідник також наголошує на тому, що сен-
сом психологічної готовності особистості є 
інтелектуальні, емоційні, вольові властиво-
сті, професійні та моральні переконання, 
потреби, знання, уміння, навички й набуті 
спеціальні здібності [9].

Психологічна готовність особистості 
в ракурсі діяльності в надзвичайних ситу-
ацій визначається Е. Русаєвим як профе-
сійне виконання завдань на високому мо-
рально-психологічному рівні, незалежно 
від умов, здатність до рішучої діяльності, 
альтруїстичні тенденції в поведінці для по-
рятунку постраждалих [8]

Варто зауважити, що психологічна готов-
ність виділяється науковцями як складник про-
фесійної готовності й компетентності особи-
стості (В. Бодров, Є. О. Климов, Т. Кудрявцев, 
Л. Левицька, Т. Поворознюк, О. Самонов).

Психологічна готовність виконує низ-
ку функцій, які передбачають формуван-
ня особистісного сенсу участі курсантів 
у службовій діяльності; своєчасність і до-
цільність поточних оперативних службових 
дій; ситуативну стійкість і керованість дій 
у разі зростання екстремальності обста-
новки; відновлення вихідних характеристик 
психологічної структури діяльності після 
виконання військовослужбовцями службо-
во-бойових завдань.

Узагальнюючи сучасні погляди науковців 
на поняття психологічної готовності, вар-
то зауважити, що їхні думки розділилися 
у двох основних напрямах: 

1) психологічна готовність як стан і ха-
рактеристика особистості;

2) психологічна готовність як результат 
синтезу навчального процесу та професій-
ного становлення особистості.

Проте найбільш повне розуміння цьо-
го явища має об’єднати два домінуючих 
підходи й розглядати явище комплексно, 
передбачаючи врахування впливу навчаль-
ного середовища на особистісні характе-
ристики та життєвий досвід курсанта сис-
теми ДСНС України. 

Детальний аналіз наукової літератури з 
питання психологічної готовності до профе-
сійної діяльності дає можливість стверджува-

ти про активне опрацювання цієї проблеми 
науковцями, а також про відсутність єдино-
го розуміння цього поняття. Крім того, варто 
зауважити, що вивчення психологічної готов-
ності курсантів навчальних закладів системи 
ДСНС України знаходиться на початкових 
етапах і потребує детального вивчення. 

Для розуміння проблеми психологічної 
готовності зупинимося на її складника. 

Зокрема, засновниками вчення про пси-
хологічну успішність М. Дьяченком та Л. Кан-
дибовичем виділено такі складники психо-
логічної готовності студента:

– мотиваційний (презентує позитивне 
ставлення до професії, цікавість до неї та 
інші досить стійкі професійні мотиви); 

– орієнтаційний (включає знання й уяв-
лення про характеристики майбутньої про-
фесійної діяльності, її вимоги до особисто-
сті професіонала); 

– операціональний (розкриває здатність 
особистості до володіння способами та 
прийомами професійної діяльності, необ-
хідними знаннями, навичками, вміннями, 
процесами аналізу, синтезу, порівняння, 
узагальнення тощо); 

– вольовий (презентує такі характери-
стики особистості, як самоконтроль, умін-
ня керувати діями, з яких складається 
виконання трудових обов’язків); 

– оцінювальний (включає самооцінку 
своєї професійної підготовленості) [6].

Також у процесі формування курсанта 
як фахівця відбувається проходження ета-
пів зміни ставлення до власної професійної 
діяльності: 

1) усвідомлення соціальної цінності ре-
зультату праці. Рівень усвідомлення зале-
жить від рівня знань суб’єкта праці про ви-
моги до результатів праці; від ставлення 
до справи; від емоційних виявів суб’єкта 
під час діяльності;

2) усвідомлення обов’язковості виконан-
ня дорученої справи в заданих нормах; 

3) свідоме застосування знарядь і засо-
бів досягнення професійних цілей. Наяв-
ність цієї ознаки залежить від рівня тео-
ретичної підготовки; рівня сформованості 
професійних умінь, навичок; адекватності 
емоційних виявів рівневі професійної го-
товності особистості;

4) усвідомлення міжособистісних взає-
мин (розуміння особистістю внеску інших 
людей у створення тих матеріальних і ду-
ховних цінностей, які вона використовує 
у своїй професійній діяльності).

У дослідженні В. Орел виділено чотири 
етапи у формуванні професійних здібнос-
тей у процесі оволодіння професією: 

1. Входження в діяльність – особистість 
освоює діяльність за інструкцією, не маю-
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чи власного досвіду; система професійних 
здібностей ще не сформована, провідною 
професійно важливою якістю є довготермі-
нова й низка спеціальних професійно важ-
ливих якостей, яких дуже мало. 

2. Первинна професіоналізація, яка фор-
мується зі зростанням рівня особистісного 
досвіду й супроводжує розвиток провід-
них професійних якостей, які відповідають 
за прийом інформації та розвиваються 
на базі якостей першого етапу. 

3. Стабілізація – професійні здібності, що 
відповідають за прийом і переробку інфор-
мації, домінують. На цьому етапі профе-
сійна діяльність набуває індивідуального, 
притаманного для особистості характеру. 
Суб’єкт звертає більше уваги на прогнозу-
вання та планування діяльності в напрямі її 
виконання. 

4. Вторинна професіоналізація, яка ха-
рактеризується зміною професійно-важли-
вих якостей від нагромадження професій-
но-важливих якостей до системи якостей, 
що засновані на власному досвіді особи-
стості. 

Отже, професійне становлення курсанта 
ДСНС України є складним і багатогранним 
процесом, у контексті якого також відбува-
ється формування психологічної готовності 
до виконання професійних обов’язків. 

Аналізуючи процес навчання, варто 
визначити умови формування психологіч-
ної готовності в процесі навчання. 

За даними В. Лефтерова, цілеспрямова-
не формування професійної психологічної 
готовності в представників ризиконебез-
печних професій передбачає:

– ознайомлення з екстремальними фак-
торами й ситуаціями з метою зниження чи 
усунення негативних емоційних реакцій 
на них; 

– підвищення опірності до екстремаль-
них розумових труднощів, 

– розвиток винахідливості, кмітливості, 
ініціативи, швидкості реакцій, 

– звикання до надмірних емоційних 
навантажень і напружень, 

– навчання подолання вольових труднощів,
– розвинення якостей активності, напо-

легливості, мужності і сміливості, 
– звикання до подолання фізичних труд-

нощів і дискомфорту, 
– підвищення витривалості й працездат-

ності, швидкості й точності рухових реакцій,
– підвищення звичайних професійних 

дій зі збереженням високих результатів 
у будь-яких передбачених екстремальних 
ситуаціях, 

– формування уміння володіти собою та 
своїми психічними станами й упевненості 
в собі [8].

Важливість психологічної готовно-
сті до службової діяльності ілюструє той 
факт, що молодий фахівець, приступаючи 
до виконання службових обов’язків, стика-
ється зі складнощами, які можуть суттєво 
знизити результативність його діяльності, 
призвести до появи особистісних порушень 
і погіршення стану здоров’я. У дослідженні 
Б. Фурманець описано основні проблеми, 
які характерні для перших етапів станов-
лення молодого фахівця. Зокрема, авто-
ром описані такі фактори, як безпосереднє 
застосування набутих теоретичних знань 
на практиці, вирішення нетипових завдань, 
прогнозування ситуації, що склалася, 
необхідність усунення наслідків у кризових 
ситуаціях, ситуація керівництва колегами, 
які старші за віком, самостійна діяльність 
щодо ліквідації надзвичайної ситуації. 

У процесі навчання формування про-
фесійної готовності відбувається за ра-
хунок поступового ускладнення навчаль-
ного матеріалу зі збільшенням кількості 
годин, виділених на практичну діяльність, 
безпосередньо пов’язану з подальшою 
професійною діяльністю. З такою метою 
курсантів залучають до ліквідації пожеж, 
діяльності на місцях катастроф, роботи з 
постраждалими, діяльності, спрямованої 
на усунення тимчасових наслідків негоди, 
тощо. Отже, з поступовим ускладненням 
виконаних завдань курсанти закріплюють 
отримані в ході теоретичного навчання 
навички, а також діють в умовах реальної 
ситуації, що характеризується непередба-
чуваністю розвитку подій, що також має по-
зитивний вплив на професійну адаптацію. 
Важливим елементом формування психоло-
гічної готовності в контексті умов навчання 
є наявність чіткої службової підпорядкова-
ності та регламентованого спілкування між 
учасниками навчально-виховного процесу. 
Такі умови наближають курсантів до ре-
альних умов спілкування в колективі, що 
значно зменшує стресовий характер про-
цесу адаптації в робочому колективі. Крім 
того, важливості набуває діяльність служби 
психологічного забезпечення, яка здійс-
нює психологічний супровід навчального 
процесу курсантів, їхнього психологічного 
стану та покликана допомогти курсантам 
долати кризові моменти в ході навчання, 
відповідно, формуючи психологічну готов-
ність до несення служби в майбутньому. 
Зокрема, таку роль виконують тематичні 
тренінги, заходи з особистісної діагности-
ки курсантського складу тощо. Важливим 
елементом формування психологічної го-
товності курсанта є безпосередня набли-
женість викладацького складу до профе-
сійної діяльності, що відіграє свого роду 
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роль особистого прикладу й формування 
образу ідеального професіонала. 

У контексті формування психологічної 
готовності варто описати основні її озна-
ки. Дослідження, проведене І. Ковалем, 
демонструє перелік ознак, які свідчать 
про високий рівень сформованості психо-
логічної готовності до виконання профе-
сійних завдань молодим спеціалістом. До 
цього переліку науковцем включено:

– упевненість у правильності власних 
професійних дій;

– швидка орієнтація в ситуаціях;
– відповідальність;
– високий рівень самоорганізованості;
– організованість і чіткість дій у виконан-

ні професійних завдань;
– бажання досягти успіху в професійній 

діяльності;
– ґрунтовні знання в галузі професійної 

діяльності;
– високий розвиток професійних умінь і 

навичок [12].
Висновки з проведеного досліджен-

ня. Аналіз наукової літератури з питання 
психологічної готовності до професійної 
діяльності дає можливість зробити такі 
висновки. 

Проблема психологічної готовності є 
досить опрацьованою в психологічній літе-
ратурі, хоча в напрямі вивчення психоло-
гічної готовності курсантів ДСНС України 
до професійної діяльності зроблено лише 
декілька кроків, що, відповідно, демонструє 
необхідність дослідження цього питання.

Психологічна готовність є важливим 
складником професійного розвитку осо-
бистості й відіграє важливу роль на пер-
ших етапах залучення молодого фахівця 
до безпосереднього здійснення завдань.

Система навчання навчальних закладів 
системи ДСНС України побудована так, 
щоб із поступовим ускладненням змісту 
навчальних предметів, практичних завдань 
і фізичної підготовки адаптувати курсанта 
до майбутньої професійної діяльності й, 
відповідно, підвищити психологічну готов-
ність до несення служби.

Психологічна готовність є комплексним 
поняттям, яке ілюструє водночас і результат 
процесу навчання, і комплекс особистісних 
характеристик особистості курсанта.

Отже, подальше дослідження пробле-
ми психологічної готовності зорієнтоване 
на пошук методів діагностики ефективності 
цього процесу, оновлення способів психо-
логічної підтримки курсантського складу 
в процесі навчання та здійснення психоло-
гічного супроводу молодого фахівця.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Психологічний словник / за ред. В.І. Войтка. – К. :  

Вища школа, 1982. – 216 с. 
2. Словарь терминов чрезвычайных ситуаций [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.
ru/dic.nsf/emergency/524/%D0%93%D0%BE%D1%82%
D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8
2%D1%8C.

3. Мещеряков Б. Большой психологический сло-
варь / Б. Мещеряков, В. Зинченко [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.gumer.info/
bibliotek_ Buks/Psihol/dict/04.php.

4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / 
Б.Г. Ананьев. – Л. : Лениниздат, 1969. – 437 с.

5. Фурманець Б.І. Психологічна готовність до дій 
в надзвичайних ситуаціях / Б.І. Фурманець [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://nuczu.edu.ua/ 
sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/
vol1/31.pdf. 

6. Дьяченко М.И Психология высшей школы / 
М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – 383 с.

7. Лефтеров В.О. Підготовка працівників правоохо-
ронних органів до дій в екстремальних умовах засо-
бами психотренінгу / В.О. Лефтеров // Актуальні про-
блеми психології. – Т. V : Психофізіологія. Психологія 
праці.

8. Експериментальна психологія / за ред. С.Д. Мак-
сименка. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2007. –  
Вип. 6. – С. 217–221.

9. Русаев Э.С. Психология человека в чрезвычайных 
ситуациях : [учебное пособие] / Э.С. Русаев. – Уфа :  
Учебно-методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, 
2003. – 181 с.

10. Мірошниченко О.А. Показники психологічної 
готовності особистості до екстремальних умов життє-
діяльності / О.А. Мірошниченко // Український антарк-
тичний журнал. – 2014. – № 13. – С. 265–274. 

11. Самонов А.П. Психологическая подготовка 
пожарных / А.П. Самонов. – М. : Стройиздат, 1982. –  
264 с.

12. Коваль І.С. Умови формування психологічної 
готовності майбутніх рятувальників / І.С. Коваль // Мо-
лодий вчений. – 2016. – № 3. – 670 с.



104 Серія Психологічні науки

Випуск 2. Том 1. 2017

УДК 159.9.07

ВИВЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ

Діхтяренко С.Ю., к. психол. н., доцент,
доцент кафедри психології

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Статтю присвячено вивченню проблеми комунікативної компетентності студентів. Розглянуто акту-
альність вирішення проблеми комунікативної компетентності в освітньому середовищі ВНЗ, проаналі-
зовано результати дослідження, проведеного серед студентів – майбутніх психологів.

Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікативні здібності, комунікативні вміння, 
товариськість.

Статья посвящена изучению проблемы коммуникативной компетентности студентов. Рассмотре-
на актуальность решения проблемы коммуникативной компетентности в образовательной среде вуза, 
проанализированы результаты исследования, проведенного среди студентов – будущих психологов.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативные способности, коммуника-
тивные умения, общительность.

Dikhtiarenko S.Yu. THE STUDY OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PSYCHOLOGISTS 
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

Article consecrated to the problem of communicative competence of students. We consider the relevance 
of solving the problem of communicative competence in the educational environment of a higher educational 
institution, analyzes the results of a study conducted among students – the future psychologists. 

Key words: communicative competence, communicative abilities, communicative skills, sociability.

Постановка проблеми. У сучасному 
суспільстві компетентність у сфері спілку-
вання стала одним із головних складників 
високого професійного рівня. Для професії 
психолога комунікативна компетентність є 
провідною професійною характеристикою, 
від якої залежать персональний успіх, кон-
курентоспроможність та особиста задово-
леність. Сучасний випускник ВНЗ має во-
лодіти не лише певними знаннями про різні 
сторони та аспекти спілкування, а й уміння-
ми скористатись цими знаннями в реаль-
них ситуаціях, втіливши їх у конкретні кро-
ки з метою досягнення взаєморозуміння та 
високих результатів професійної діяльно-
сті, тобто повинен володіти комунікативни-
ми нахилами.

Комунікація виступає складовою части-
ною вдосконалення професійної компе-
тентності особистості. Високий рівень 
розвитку комунікативної компетентності 
забезпечує процес самоконструювання 
особистості, сприяє саморозвитку, взає-
модії людей під час спілкування, розвитку 
комунікативних здібностей і вмінь особи-
стості, вирішенню внутрішньоособистісних 
проблем та конфліктів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Однією з нагальних освітніх проблем 
сьогодення є професійне становлення мо-
лоді, адже освіта є базою розвитку кожної 
особистості, запорукою успішного майбут-
нього України, її конкурентоздатності на сві-

товій арені. Освіта має узгоджувати мож-
ливості й запити особистості із соціальним 
замовленням сучасності, що виявляється 
у формуванні комплексу компетентностей, 
набутих людиною в процесі її самовизна-
чення та фахової підготовки в навчальних 
закладах. Варто визнати, що підготов-
ка майбутнього фахівця в Україні в цьому 
плані продумана недостатньо, хоча праць, 
присвячених вивченню проблеми фахово-
го самовизначення молоді, чимало. Такими 
є роботи В. Кавецького, Л. Мітіної, Н. По-
бірченко [6; 11; 12]. Компетентність як важ-
ливий показник професійного становлення 
розглядалась у розвідках О. Дахіна, Д. Ель-
коніна, А. Маркової [10]. Окремі дослідниць-
кі підходи до її формування розкрито в пра-
цях А. Василюк та О. Овчарук [13].

І хоча є чимало робіт, присвячених 
вивченню проблем професійного станов-
лення молоді, пов’язане із цим процесом 
формування комунікативної компетентності 
проаналізовано недостатньо, актуалізуєть-
ся увага на комунікативній компетентності 
в процесі підготовки фахівців. Мовлен-
ня студентів є предметом дослідження 
науковців. У цій проблематиці працювали, 
зокрема, фахівці з питання ефективної ко-
мунікації (Ю. Жуков, Т. Ладиженська), ко-
мунікативних здібностей (Ю. Касаткіна, 
Н. Клюєва), комунікативної компетентно-
сті (Ю. Ємельянов), а правила й постула-
ти нормативного спілкування розробляли 
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О. Войскунський, Є. Головаха, Ю. Жуков, 
В. Матвєєв, В. Семиченко [4].

Дослідженням комунікативної компе-
тентності фахівців різних спеціальностей 
займались Т. Бутенко, І. Данченко, О. Ка-
саткіна, І. Козубовська, О. Краєвська, В. На-
заренко [2]. Професійній комунікативній 
компетентності присвячені праці С. Алек-
сандрової, Д. Годлевської, О. Загородної, 
З. Підручної [1]. Комунікативну компетент-
ність із позиції психології, соціології, теорії 
комунікації, культурології досліджували та-
кож зарубіжні вчені L. Bachman, M. Canale, 
N. Chomsky, K. Foss [15]. Водночас про-
блема комунікативної компетентності май-
бутніх психологів в освітньому середовищі 
ВНЗ залишається актуальною.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження комунікативної компетентно-
сті студентів-психологів у процесі фахової 
підготовки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Комунікативна компетентність 
є вмінням успішно спілкуватись із людь-
ми, важливою якістю, необхідною людині 
практично в усіх життєвих ситуаціях. Для 
багатьох професій психологічні якості осо-
бистості, які проявляються в міжособи-
стісному спілкуванні, сприйнятті, оцінці, 
мають вагоме значення. Особливо важли-
вий досвід міжособистісного спілкування 
для фахівців професій типу «людина – лю-
дина», зокрема й психологів. Такому фа-
хівцеві необхідний високий рівень комуні-
кативної компетентності, що передбачає 
не лише володіння технологією спілкуван-
ня з людьми, а й особистісну готовність 
до професійного спілкування, оволодіння 
навичками самопізнання, впливу на інших 
людей, міжособистісного сприйняття та 
оцінки.

З метою дослідження комунікативної 
компетентності майбутніх психологів було 
проведено констатуючий експеримент. Ба-
зою дослідження був Уманський держав-
ний педагогічний університет імені Павла 
Тичини. Вибірку склали 225 осіб – студен-

ти факультету соціальної та психологічної 
освіти та факультету початкової освіти спе-
ціальності «Практична психологія». Вік сту-
дентів становив 19–25 років.

Професійне становлення охоплює три-
валий період життя людини, упродовж 
якого зазнають змін професійні плани, 
провідна діяльність, ситуація соціально-
го оточення, перебудовується структура 
особистості. Студенти III–IV курсів пере-
бувають у вже звичній для себе соціаль-
ній ситуації навчання у ВНЗ та сформо-
ваних взаємин у навчальному колективі. 
Зниження актуальності цих факторів, 
а також переважання в навчальному пла-
ні блоку психологічних дисциплін порів-
няно зі студентами I й II курсів є переду-
мовами активізації процесу професійного 
самовизначення. Дослідження динаміки 
навчально-професійних установок студен-
тів-психологів показали, що студенти стар-
ших курсів демонструють більш високу ви-
могливість до своєї підготовки за рахунок 
підвищення самокритичності в їх професій-
ному самовизначенні. Е. Зеєр зазначає, що 
найбільш складними для студентів є перші 
роки навчання, що пояснюється адаптаці-
єю до навчально-пізнавальної діяльності, 
несформованістю навчальних дій, слабкою 
вираженістю навчально-професійних мо-
тивів [5]. Крім того, у перший та останній 
роки навчання спостерігається криза про-
фесійного вибору: виникає невдоволення 
окремими навчальними предметами, з’яв-
ляються сумніви в правильності професій-
ного вибору, слабшає інтерес до навчання. 
З огляду на вищевказані факти ми дійшли 
висновку, що для дослідження комуніка-
тивної компетентності оптимально обрати 
як досліджуваних студентів III–IV курсів. 
Констатуючий експеримент проводився із 
застосуванням таких психодіагностичних 
методик, як «Оцінка рівня товариськос-
ті» В. Ряховського, «Методика діагностики 
емпатії» І. Юсупова, «Методика виявлення 
комунікативних та організаторських зді-
бностей» Б. Федоришина, «Тест оцінки ко-

Рис. 1. Результати дослідження 
рівня товариськості студентів

Рис. 2. Результати дослідження 
рівня емпатії студентів
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мунікативних умінь», «Методика діагности-
ки перешкод у встановленні емоціональних 
контактів» за В. Бойко.

Після первинної математичної оброб-
ки даних аналіз результатів дослідження 
рівня товариськості майбутніх психологів 
показав, що рівні «дуже низький» і «низь-
кий» не відмічені в жодного досліджувано-
го. Рівень «нижче середнього» виявлено 
в 3,4% студентів, середній рівень мають 
33,2%, рівень «вище середнього» – 50,4%, 
високий – 12,5%, «дуже високий» – 0,4% 
студентів. Більшість майбутніх психологів 
(63,3%) є досить товариськими або дуже 
товариськими людьми. Водночас високий 
рівень комунікабельності не є достатньою 
підставою для ефективного спілкуван-
ня психолога з іншими людьми. У процесі 
професійного навчання майбутніх психоло-
гів у них необхідно формувати вміння вста-
новлювати й підтримувати такий рівень 
спілкування з усіма учасниками освітнього 
процесу, який забезпечує ефективність їх 
діяльності. Результати дослідження рівня 
товариськості представлено на рис. 1.

Аналіз результатів дослідження здат-
ності до емпатії за методикою І. Юсупова 
показав, що низький рівень емпатії мають 
6,6% студентів, рівень «нижче середньо-
го» – 26,7%, середній рівень – 40,9%, рі-
вень «вище середнього» – 14,2%, високий 
рівень – 11,6% випробовуваних. Більшість 
майбутніх психологів (88,4%) не є «чер-
ствими» людьми, проте водночас не нале-
жать до числа особливо чутливих осіб. У 
міжособистісних відносинах вони швидше 
схильні робити висновки про людей за їхні-
ми вчинками, ніж довіряти своїм особистим 
враженням, у спілкуванні уважні, проте під 
час зайвого прояву почуттів співрозмовни-
ка нерідко втрачають терпіння. Лише 11,6% 
студентів можна назвати емоційними, чуй-
ними, особливо чутливими до потреб і про-
блем оточуючих.

Емпатія як процес емоційного відгуку 
на переживання іншої людини сприяє фор-
муванню комунікативної компетентності 
особистості. Тому на формуючому етапі 
експерименту передбачається підвищи-
ти рівень емпатії студентів шляхом спеці-
ального навчання навичкам самоаналізу, 
розвитку сензитивності, здатності до ем-
патійного слухання. Результати досліджен-
ня рівня емпатії студентів представлено 
на рис. 2.

У констатуючому експерименті також 
був використаний тест оцінки комунікатив-
них умінь. Отримано такі результати: 1,3% 
студентів мають високий рівень комуніка-
тивних умінь, вони уважні, терплячі в спіл-
куванні, уміють слухати співрозмовника; 
у 51,3% досліджуваних виявлено рівень 
комунікативних умінь «вище середнього», 
під час бесіди вони іноді дратуються, від-
мовляють партнеру в повній увазі; 42,7% 
майбутніх психологів мають середній рі-
вень комунікативних умінь, їм притаманні 
такі недоліки в спілкуванні, як зайва кри-
тичність щодо співрозмовника, поспішні 
висновки, нещирість, монополізація роз-
мови; у 4,7% студентів виявлено низький 
рівень комунікативних умінь, їм необхідно 
працювати над собою та вчитись слухати. 
Порівняльний аналіз цих даних із резуль-
татами вивчення рівня товариськості сту-
дентів показав, що рівень комунікативних 
умінь майбутніх психологів загалом нижче, 
ніж рівень комунікабельності. Результати 
дослідження рівня комунікативних умінь 
у студентів Уманського державного педа-
гогічного університету імені Павла Тичини 
представлено на рис. 3.

Дослідження комунікативних та органі-
заторських здібностей за допомогою те-
ста-опитувальника «КОЗ-2» показало, що 
низький рівень комунікативних здібностей 
мають 22% респондентів, низький рівень 
організаторських здібностей – 24,1% сту-

Рис. 3. Результати дослідження 
рівня комунікативних 

умінь студентів

Рис. 4. Результати дослідження 
комунікативних та організаторських 

здібностей студентів
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дентів. Вони не прагнуть до спілкування, 
почувають себе скуто в новій компанії чи 
колективі, віддають перевагу проведенню 
часу наодинці.

Рівень комунікативних здібностей «ниж-
че середнього» виявлено в 16,4% студен-
тів, рівень організаторських здібностей 
«нижче середнього» – у 26,7% опитаних. Ці 
студенти мають комунікативні та організа-
торські здібності нижче середнього рівня, 
обмежують свої знайомства, відчувають 
труднощі у встановленні контактів із людь-
ми та у виступі перед аудиторією, погано 
орієнтуються в незнайомій ситуації, не від-
стоюють свою думку, важко переживають 
образи. У багатьох справах вони вважають 
за краще уникати прояву самостійних рі-
шень та ініціативи.

Середній рівень прояву комунікативних 
здібностей мають 17,2% студентів, серед-
ній рівень прояву організаторських здібнос-
тей – 10,8% респондентів. Вони прагнуть 
до контактів із людьми, не обмежують коло 
своїх знайомств, відстоюють власну дум-
ку, планують свою роботу, однак потенціал 
їхніх здібностей не відрізняється високою 
стійкістю. Ця група досліджуваних потре-
бує подальшої планомірної роботи щодо 
формування й розвитку комунікативних та 
організаторських здібностей.

Рівень комунікативних здібностей «вище 
середнього» виявлений у 19% студентів, 
рівень організаторських здібностей «вище 
середнього» – у 21,5% випробуваних. Вони 
не губляться в новій обстановці, швидко 
знаходять друзів, прагнуть розширити коло 
своїх знайомих, допомагають близьким, 
друзям, виявляють ініціативу в спілкуванні, 
беруть участь в організації громадських за-
ходів, здатні приймати самостійне рішення 
у важкій ситуації.

Високий рівень комунікативних здібнос-
тей мають 25,4% досліджуваних, високий 
рівень організаторських здібностей – 16,8% 

опитаних. Ці студенти відчувають потребу 
в комунікативній та організаторській діяль-
ності, швидко орієнтуються у важких ситу-
аціях, невимушено поводять себе в новому 
колективі, це ініціативні люди, які вважають 
за краще у важливій справі або в складній 
ситуації приймати самостійні рішення, від-
стоюють власну думку. Вони можуть внести 
пожвавлення в незнайому компанію, лю-
блять організовувати різні ігри, заходи, 
наполегливі в діяльності, яка їх приваблює, 
і самі шукають такі справи, які задовольня-
ли б їх потребу в комунікації та організа-
торській діяльності.

Нерідко в одного й того ж випробову-
ваного значно відрізнялись рівні комуні-
кативних та організаторських здібностей. 
Середній бал, отриманий за шкалою оці-
нок комунікативних схильностей у всій ви-
бірці, дорівнює 3,2; середній бал, отри-
маний за шкалою оцінок організаторських 
схильностей, дорівнює 2,9. Це означає, що 
середньостатистичний студент у вибірці 
більше схильний до безпосереднього спіл-
кування з іншими людьми, ніж до організа-
ції різних справ і заходів. Результати дослі-
дження комунікативних та організаторських 
здібностей майбутніх психологів представ-
лено на рис. 4.

Дослідження емоційних перешкод 
у спілкуванні за допомогою відповідної 
методики показало, що найбільш вираже-
ною емоційною перешкодою в студентів є 
неадекватний прояв емоцій. Середнє чис-
ло перешкод, отримане у вибірці за цим 
показником, дорівнює 4,6. На формуючому 
етапі експерименту на це необхідно звер-
нути особливу увагу, навчаючи студентів 
правильно висловлювати свої емоції й по-
чуття. Найменш вираженою емоційною пе-
решкодою в спілкуванні є домінування не-
гативних емоцій (середнє число перешкод 
дорівнює 2,8).

У результаті застосування цієї методики 
також виявлено рівні емоційної ефектив-
ності в спілкуванні. Перший рівень емоцій-
ної ефективності в спілкуванні (загальна 
кількість перешкод від 0 до 2) не виявле-
но в жодного випробовуваного. Другий 
рівень (загальна кількість перешкод від  
3 до 5) виявлено в 12,6% студентів. Це 
люди, яким їхні емоційні прояви не ство-
рюють перешкод для спілкування. Тре-
тій рівень (загальна кількість перешкод 
від 6 до 8) характерний для 22,1% май-
бутніх психологів. Вони відчувають труд-
нощі в спілкуванні, пов’язані з емоціями. 
Четвертий рівень емоційної ефективності 
в спілкуванні (загальна кількість перешкод 
від 9 до 12) виявлено в 40,2% піддослідних. 
Їхні емоційні прояви ускладнюють взаємо-

Рис. 5. Результати дослідження емоційної 
ефективності в спілкуванні студентів
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дію з партнерами. П’ятий рівень (загальна 
кількість перешкод більше 13) мають 25,1% 
студентів. Цей рівень характеризується 
тим, що емоції заважають встановлювати 
контакти. Результати дослідження емоцій-
них перешкод у спілкуванні представлено 
на рис. 5.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, логіка констатуючого експе-
рименту полягала в тому, щоб виявити сту-
дентів, які мають найнижчі показники рівня 
сформованості комунікативної компетент-
ності, і потім провести з ними групові й ін-
дивідуальні бесіди про важливість ефектив-
ного спілкування в професійній діяльності 
психолога та запропонувати пройти навчан-
ня із застосуванням комплексу психологіч-
них технологій, розроблених у ході моде-
лювання процесів формування професійної 
комунікативної компетентності.

У зв’язку із цим більш глибокого й де-
тального вивчення потребує питання об-
ґрунтування психологічних умов та загаль-
ної технології формування комунікативної 
компетентності фахівця будь-якої сфери 
діяльності.
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ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ 
ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

Донець С.І., аспірант
кафедри психології
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У статті проаналізовано основні підходи до розуміння феномена духовності особистості. Наголо-
шується на необхідності обґрунтування та систематизації наукових уявлень із цього питання. Пропону-
ються три рівні його (питання) осмислення: релігійний, світський і науковий.

Ключові слова: дух, духовність, релігійна духовність, світська духовність, наукова духовність.

В статье проанализированы основные подходы к пониманию феномена духовности личности. Актуа-
лизируется внимание на необходимости обоснования и систематизации научных представлений по этому 
вопросу. Предлагаются три уровня его (вопроса) осмысления: религиозный, светский и научный.

Ключевые слова: дух, духовность, религиозная духовность, светская духовность, научная духов-
ность.

Donets S.I. SPIRITUALITY OF PERSONALITY: PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF 
THEORETICAL COMPREHENSION

The article is dedicated to analysis the main approaches to understanding phenomenon of spirituality of 
personality. The necessity for substantiation and regimentation scientific views on this issue is paid attention. 
Three levels of its explanation are defined: religious, secular and scientific.

Key words: spirit, spirituality, religious spirituality, secular spirituality, scientific spirituality.

Постановка проблеми. У часи високих 
технологій, стрімкого технічного прогре-
су, відкритого доступу до інформаційних 
ресурсів, значних можливостей для са-
моосвіти, розвитку та самовдосконалення 
особистості світ потерпає від тероризму, 
жорстокості, воєн, збройних конфліктів, 
зниження цінності людського життя, недба-
лого, байдужого ставлення до всього жи-
вого і планети загалом. В умовах урбані-
зованого суспільства спостерігаємо високі 
показники невротизму, стресу й депресії, 
стають статистично значимими самогуб-
ства. Глобальні деструктивні трансформа-
ції настільки взаємопов’язані з негатив-
ними особистісними змінами, що важко 
однозначно стверджувати про першопри-
чини критичного стану людства. 

Вірогідно, що це спричинене зміною цін-
нісних орієнтацій як окремо взятої людини, 
так і суспільства загалом, порушеннями 
гармонії фізичного, психічного та духов-
ного рівнів функціонування. Тому сьогод-
ні проблема духовності як ніколи вимагає 
нових наукових пошуків.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Духовна проблематика все частіше 
постає в працях сучасних науковців-пси-
хологів: В.Ф. Барановський «Духовность 
личности: социальный механизм разви-
тия» (1995), О.М. Олексюк «Формування 
духовного потенціалу студентської молоді» 
(1996), Е.О. Помиткін «Психологія духовно-

го розвитку особистості» (2007), О.П. Ко-
лісник «Психологія духовного саморозвитку 
особистості» (2007), А.І. Корецька «Соці-
ально-освітні чинники духовності» (2009), 
О.І. Климишин «Психологія духовності осо-
бистості: християнсько-орієнтований під-
хід» (2010), М.В. Савчин «Духовний потен-
ціал людини» (2010), М.Й. Боришевський, 
О.В. Шевченко, Н.Д. Володарська та ін.; 
за загальною редакцією М.Й. Боришевсько-
го «Психологічні закономірності розвитку 
духовності особистості» (2011), С.О. Ста-
вицька «Духовна самосвідомість особисто-
сті: становлення і розвиток в юнацькому 
віці» (2011), М.Й. Боришевський «Вихован-
ня духовності особистості» (2013) та ін. 

Безперечно, ця сфера наукового по-
шуку досить суперечлива, неоднозначна і 
складна в теоретико-методологічному пла-
ні. Проте останнім часом спостерігаються 
тенденції до систематизації, упорядкуван-
ня й уніфікації накопиченого теоретичного 
масиву інформації (Я.М. Бугерко, О.Ю. Го-
ловіна, Т.В. Костюк, М. Пірен, І.С. Пічугіна, 
I. Ammondson, D. Geigle, L.W. Fry, D. Lukoff, 
R. Pilato, K.I. Pargament, S. Scammell). 
Водночас прикладні дослідження залиша-
ються менш популярними серед науков-
ців (В.В. Антоненко, Н.Д. Володарська, 
В.В. Козлов, Л.І. Пилипенко, О.І. Пенькова, 
Е.О. Помиткін, С.О. Ставицька, О.В. Шевчен-
ко, В.М. Яблонська, J.J. Exline, J.B. Grubbs, 
K.I. Pargament, J.A. Wilt). Аналіз публіка-
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цій закордонних колег указує на їх біль-
шу зацікавленість прикладними аспектами 
духовності з метою психотерапевтичної 
допомоги, однак вони часто ототожнюють 
духовність і релігійність [7; 8; 9].

Постановка завдання. Незважаючи 
на популярність, що зростає, у психоло-
гічних наукових пошуках означеної про-
блеми, не існує єдиного чітко структуро-
ваного теоретико-методологічного підходу 
до її вивчення і трактування, що є ваго-
мою перешкодою для експериментальних 
і прикладних досліджень. Тому постає по-
треба глибокого аналізу, структурування, 
упорядкування та систематизації наявних 
знань і підходів до проблеми духовності 
особистості (в тому числі в конкретному ві-
ковому періоді).

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Я.М. Бугерко в контексті аналізу 
історичного розгортання наукових знань 
пропонує п’ять підходів до розуміння ду-
ховності: 1) натуралістичний (природа 
розглядалась як єдиний універсальний 
принцип пояснення всього сущого, в тому 
числі й надприродного); 2) метафізичний 
(духовний пошук пов’язували зі спрямо-
ваністю до абсолютних трансцендентних 
цінностей, не пов’язаних безпосередньо 
з предметно-перетворювальною активніс-
тю людини); 3) соціально-філософський 
(людина розглядається в єдності з куль-
турно-історичним світом); 4) духовно-ан-
тропологічний (розглядає людину з позиції 
поєднання з Абсолютом); 5) ноологічний 
(ноосфера людини описується спектром 
розумово-духовних (уява, інтуїція, розум), 
морально-духовних (воля, совість, віра) 
та естетично-духовних понять (любов, ра-
дість, надія)).

Водночас Е.О. Помиткін розглядає два 
основні підходи до вивчення цього питан-
ня: 1) змістовий (духовність визначається 
смислотворчими й ціннісними категоріями 
світського (Краса, Добро, Істина) або ре-
лігійного (віра в Бога, надія на спасіння, 
покаяння тощо) характеру); 2) функціональ-
ний (духовність характеризується ієрар-
хічною домінантністю розвинених вищих 
психічних функцій особистості (свідомість, 
самосвідомість, воля)). 

Схожу точку зору знаходимо в дослі-
дженнях І.М. Ільїчової, де духовність розпо-
діляється на: 1) релігійну (визначальними 
чинниками є віра в Бога, релігійне регулю-
вання людської поведінки, дотримання мо-
ральних основ духовного життя); 2) світську 
(ідеї цінності людського життя, достоїнства, 
честі, мудрості). Їх об’єднує вихід за межі 
егоїстичних інтересів людини (надіндиві-
дуальні цінності). Крім того, пропонуються 

три рівні духовності: 1) загальнофілософ-
ський (духовність як відображення ідеаль-
ного в контексті власної життєдіяльності); 
2) спеціально-психологічний (духовність 
як відображально-інформаційна, сутніс-
но-потенційна та функціонально-динамічна 
якість суб’єкта, що виявляється у відобра-
женні екзистенційних цінностей людства 
в рамках власного життя й реалізує себе 
в пошуках смислу, самоактуалізації та від-
повідальності як життєвої необхідності); 
3) конкретно-психологічний (характеризує 
духовність як усвідомлену потребу самопі-
знання).

На переконання В.В. Знакова, релігійний 
і науковий підходи в пізнанні духовності є 
принципово різними шляхами, бо головні 
джерела духу наука шукає в людині, а релі-
гія – у божественному.

Цікавою є позиція І.М. Бондаревич, згід-
но з якою структурними рівнями світової фі-
лософської думки про духовність варто вва-
жати: 1) духовність людини (особистості);  
2) духовність спільноти (суспільства, народу, 
етносу, людства); 3) духовність екзистенцій-
ну (цінності віри, любові, гуманізму).

Отже, класифікувати чи систематизува-
ти наукові уявлення про духовність досить 
складно. Водночас саме аналіз і виокрем-
лення напрямів розуміння духовності осо-
бистості значно полегшує подальший те-
оретико-методологічний пошук у цьому 
напрямі.

Отже, проведений оглядово-критичний 
аналіз наукових уявлень про духовність 
особистості дав змогу виокремити три 
основні її типи: 1) науковий (пояснення фе-
номена ґрунтується на теоретико-емпірич-
них дослідженнях); 2) світський (розуміння 
явища на рівні повсякденності); 3) релігій-
ний (трактування поняття через призму ві-
росповідання) (рис. 1).

Аналіз духовності як релігійного явища 
найчастіше зводиться до християнських 
уявлень про триєдиність людини як «ті-
ла-душі-духу», які у своїй єдності визнача-
ють її трансцендентальну універсальність і 
доцільність існування одухотвореної істоти.

Релігійне тлумачення духовності просте-
жується в працях філософів, мислителів і 
науковців різних часів. Зокрема, в роботах 
Плотіна «Дух» представлений як особиста 
Воля Творця, духовність – як існування 
духу в людині, а свідомість – як вторинне 
відображення несвідомого життя людини 
в Богові, тобто переживання першого рів-
ня духовного («божественної простоти») 
у психіці людини.

У християнській філософії «Дух» висту-
пає як божественне начало буття всього 
сущого, як Воля Творця, як божественний 
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Абсолют, як вища істина, благо і краса. 
Людина постає тепер не у двох вимірах – 
«тіло» й «душа» («розум» і «почуття»), а в 
трьох – «тіло», «душа», «дух», де останній – 
причетність до Божественного через віру, 
відкритість людини до слова та Божествен-
ної мудрості, набуття нової духовної сили. 
Духовність пов’язують із любов’ю. Вона 
досягалась смиренним серцем і чистотою 
помислів.

У християнському гуманізмі духов-
ність розглядалася як поєднання з Богом 
і відкриття Божественної сутності в надрах 
власної душі. Попри різноманітні підходи 
до цієї проблеми, їх спільною ідеєю стала 
божественність походження людини, вті-
лення в ній Трійці та повернення до Бога 
як до смислу життя. 

Божественне розуміння моральності 
в Київській Русі розкривається в низці тво-
рів: «Києво-Печерський патерик», спад-
щині Феодосія Печерського, «Повчанні» 
Володимира Мономаха тощо. В «Алфавіті 
духовному» І. Копинського наголошується 
на необхідності пізнання людиною свого 
внутрішнього світу задля пізнання Бога і 
єдності з ним. Подальший процес осмис-
лення духовності, зокрема, через Бога 
пов’язаний з іменами М.І. Костомарова, 
П.О. Куліша, Т.Г. Шевченка. 

У «Книзі буття українського народу»  
М.І. Костомарова розкривається ідея реаль-
ного сприйняття найвищого прояву Бога, 
на яке здатний український народ, основою 
якого є істинна віра та внутрішня глибина 
духу українців. На думку П.О. Куліша, люди-

на може спілкуватися з Богом тільки в гли-
бині серця, де панує божественність.

Своєрідне тлумачення духовних прин-
ципів моральності отримало продовження 
у творчості П.Д. Юркевича. Моральні уста-
новки людина сприймає як Божі заповіді, і 
це визначається голосом совісті. Філософ 
зазначає, що людина не завжди здатна про-
будити в собі моральну свідомість і обрати 
найбільш достойний і досконалий спосіб 
життя, який приводить до віри в Бога.

Езотеричні вчення поєднують у собі схід-
ні філософсько-релігійні підходи до розу-
міння змісту речей. Перші уявлення про ма-
теріальну й духовну енергію, про тонкі тіла 
людини, структуру свідомості знаходимо 
у Ведах, де кожна жива істота розглядаєть-
ся як нематеріальна (духовна) субстанція, 
що знаходиться в матеріальній оболонці 
тіла. Воно, у свою чергу, поєднує в собі 
грубе фізичне (складається з п’яти еле-
ментів: землі, води, вогню, повітря, ефіру) 
і тонке (розум, інтелект, несправжнє ЕГО).

На основі Вед в Індії виникла Йога 
як система практичного самовдосконален-
ня тіла, душі та духу людини. Вона базу-
ється на законі всесвітньої гармонії (карми, 
реінкарнації, свободи волі) і поділяється 
на п’ять рівнів залежно від здібностей лю-
дини, рівня її духовного розвитку.

Цікавою із цього приводу є точка зору 
О.П. Блаватської на сенс життя, який 
вона визначала через удосконалення люд-
ського духу шляхом пізнання законів Всес-
віту, а також психічного, фізичного розвитку 
людини, досягнення гармонії божествен-

Рис. 1. Основні підходи до розуміння духовності особистості 
на сучасному етапі
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ного та людського в ній. На переконання 
авторки, на сучасному етапі людина повні-
стю свідома лише у фізичному плані, вод-
ночас астральних і ментальних плодів жит-
тя вона не усвідомлює.

Синтезом мудрості Сходу з науковими 
досягненнями Заходу вважається мораль-
но-духовне учіння – Агні-йога (Жива Ети-
ка) (О.І. Реріх і М.К. Реріх). Його головна 
ідея – це космічна еволюція людства й 
формування енергетичного світобачен-
ня. Людина як усесвітня сутність володіє 
невичерпними запасами космічної енергії 
й несе відповідальність за використання 
цього дару. Нейтральна енергія, проходя-
чи через свідомість людей, які володіють 
здатністю розрізняти добро і зло, набуває 
нової якості – морально-етичної. Люди-
на є частиною космічної енергії, вищого 
розуму. Егоїстичні, низькі думки створю-
ють негативне психоенергетичне поле, 
а високодуховні, альтруїстичні думки та 
прагнення продукують життєтворчу енер-
гетику.

Духовне самовдосконалення починаєть-
ся з покращення якості мислення (очищен-
ня почуттів і думок від негативних психічних 
виявів). Роздратування, смуток, хаотичність 
думок, різні пристрасті (заздрощі, злість, 
ненависть) вичерпують енергетичний по-
тенціал людини й віддаляють свідомість від 
космічних сил та енергії. Саме тому метою 
Агні-йоги є сприяння досягнення людиною 
повної рівноваги духовних і фізичних сил.

На відміну від релігійних, світські погля-
ди на духовність розглядаються як панів-
ні в сучасному суспільстві уявлення лю-
дей про це явище. Варто зазначити, що 
вони (уявлення) досить різні. 

Нами проведене пілотне дослідження, 
спрямоване на з’ясування цих уявлень, 
до якого були залучені студенти та викла-
дачі Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 
вчителі загальноосвітніх шкіл Сумської та 
Чернігівської областей. Усього – 200 осіб. 
Їм надавалися контрольні списки з 143 
прикметників, які так чи інакше могли бути 
синонімічними поняттю «духовність». 

Результати кластерного аналізу показали, 
що на першому рівні схожості знаходяться ті 
якості, які відображають найголовніші уяв-
лення людей про загальнолюдські цінно-
сті: «добро», «щирість», «любов» і «вихова-
ність». На другому рівні до них додаються 
«совість», «відповідальність», «милосердя», 
«моральність», «чесність». І вже на третьо-
му – «вдумливість», «гуманність» і «толе-
рантність». У цьому можна побачити певну 
закономірність: провідну позицію зайняли 
якості, які відповідають почуттям і пережи-
ванням. І лише поступово вони переходять 

до поведінкової сфери особистості, а зго-
дом відзначатимуть її вчинки. До того ж усі 
вони мають яскраве ціннісно-смислове за-
барвлення [3].

Окремо хочемо зауважити на тому, що 
до основних якостей, які характеризують 
«духовність», не увійшло «віросповідання», 
що швидше за все вказує на світський ста-
тус цього явища в суспільстві або на від-
сутність прямої залежності між віруваннями 
(як належністю до певної конфесії) і духов-
ністю в сучасному світі.

Подальше вивчення цього питання 
показало, що різноплановість поняття 
«духовність» зумовлює широкий спектр 
дослідницьких (наукових) підходів до його 
вивчення, а саме: 

1. Потребо-інформаційний (П.М. Єршов, 
А.В. Петровський, П.В. Симонов, Г.М. Яро-
шевський) – оскільки першопричиною й ру-
шійними силами людської поведінки є по-
треби, то духовність і душевність пов’язані 
індивідуальною вираженістю в структурі 
особистості двох фундаментальних основ – 
ідеальної потреби пізнання та соціальної 
потреби жити для інших. Духовність ґрун-
тується на широті поглядів, ерудиції, куль-
турі, загальному розвитку особистості. 

2. Аксіологічний – духовність як «цінніс-
ний зміст свідомості» (М.Й. Боришевський, 
В.Д. Діденко, М.С. Каган, Е.О. Помиткін, 
В.Г. Федотова, Т.В. Холостова, Ж.М. Юзвак 
та ін.).

З позиції ціннісного виміру духовність 
трактується як звернення людини до ви-
щих духовних цінностей, а образ її буття 
визначається сукупністю конкретних норм 
і цінностей, які становлять смисл життя, 
як окремої людини, так і людства загалом, 
пов’язуючи покоління в культурному та іс-
торичному просторі (В.П. Зінченко). Саме 
ціннісний складник духовності є системо-
творчим елементом, через який цей фено-
мен властивий лише людській свідомості. 
Отже, цінність є однією з базових основ для 
виявлення сутнісно-змістового визначення 
духовності. Саме із цієї причини духовність 
є ознакою того, що в людини існує ієрархія 
цінностей, цілей і смислів, виражений ви-
щий рівень освоєння світу.

На думку Л.С. Буєвої, «духовність є ін-
тегральною якістю, що належить до сфери 
смисложиттєвих цінностей, які визначають 
зміст, якість і спрямованість людського 
буття й образ людський у кожному індиві-
ді» [2, с. 5]. 

3. Діяльнісний – духовність як специфіч-
ний вид діяльності (І.А. Гайдученок, Л.І. Ка-
закова, О.І. Мартинова, А. Маслоу, К. Ро-
джерс, В.І. Толстих та ін.). Її сформованість 
виражається у двох аспектах особистісної 
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самореалізації: в самоактуалізації (праг-
ненні виявити і проявити свої ціннісні праг-
нення, здібності, домагання) й самоствер-
дженні.

Згідно з позицією С.Б. Кримського, ду-
ховність – це здатність переводити універ-
сум зовнішнього буття у внутрішній світ осо-
бистості на етичній основі, створювати той 
внутрішній світ, завдяки якому реалізуються 
тотожність людини собі, її свободи від жор-
сткої залежності перед мінливими ситуа-
ціями. Вона (духовність) сприяє своєрідній 
смисловій космогонії, поєднанню образу сві-
ту з моральними законами особистості. Це 
діяльність, яка мотивується потребами, а не 
цінностями: потреби складаються на основі 
відносин зі світом «один на один», цінно-
сті, навпаки, завоюються через взаємодію з 
різними соціальними групами та спільнота-
ми, від сім’ї до людства загалом. Потреби є 
внутрішнім спонуканням до дії, а цінності – 
зовнішнім [4, с. 17]. Тоді психологічна сут-
ність духовності може бути показана через 
основну формулу розвитку особистості: спо-
чатку людина діє, щоб підтримати своє існу-
вання, а потім підтримує своє існування, щоб 
діяти, робити справу свого життя.

На думку Д.О. Леонтьєва, важливо 
не ототожнювати духовність ні з безко-
рисністю, ні з релігійністю. Ключовим по-
няттям у його розумінні є «саморегуляція» 
як система механізмів управління людиною 
своєю поведінкою. Духовність є вищим рів-
нем саморегуляції, який притаманний лише 
зрілій особистості. Невипадково поняття 
духовності співвідноситься з поведінкою, 
що спонукається не потребами, а вищими 
цінностями, які становлять свободу вибо-
ру. Це здатність орієнтуватися на цінності й 
визначатися відносно них [4, с. 18]. 

У цьому розрізі аналізу питання 
Ю.В. Щербатих доходить висновку, що 
будь-яка усвідомлена і творча діяльність, 
яка здійснюється з метою пізнання ново-
го або в інтересах інших людей, може вва-
жатися духовною практикою. Тоді духовне 
життя – це діяльність, пов’язана з вищими 
потребами, потребою самоактуалізації, 
свободи, пізнання, любові тощо;

4. Смислобуттєвий – духовність як орієн-
тованість на вирішення смисложиттєвих про-
блем (Б.С. Братусь, В.І. Слободчиков та ін.). 
Особистісний смисл, як і особистісні цінно-
сті, зароджується в просторі смислів суспіль-
ства, в якому знаходиться суб’єкт. І смисл, і 
культура значною мірою визначають форму-
вання смислової сфери індивіда.

К. Обуховський уважає, що в критичних 
ситуаціях вікового розвитку сприятливий 
перехід до нової фази залежить від смислу 
життя.

Тому пізнання смислу, свого призначення, 
цінності предметів і явищ світу та себе в ньо-
му є важливою частиною духовного станов-
лення. Цей процес пізнання нескінченний: 
смисл предметів може змінюватися, пере-
осмислюватися, розкриватися через нові 
відносини. Отже, духовне становлення від-
бувається завдяки постійному переосмис-
ленню себе, своєї поведінки, якостей, дій, 
вчинків і ставлень.

5. Кризовий – аналізується через понят-
тя «духовної кризи» (Р. Ассаджіолі, К. Гроф, 
С. Гроф, В.Е. Касимова, В.В. Козлов, А. Мас-
лоу, К. Юнг та ін.) і її розуміння як органічної 
частини процесу розвитку особистості, її ду-
ховного зростання.

На думку С. Грофа, стан кризи може бути 
складним і тривожним, але має значний 
еволюційний потенціал, відкриває шляхи 
до більш повного життя. Правильне розумін-
ня духовної кризи як складної стадії природ-
ного розвитку може призвести до спотанного 
зцілення різних емоційних і психосоматичних 
розладів, сприятливих змін особистості, ви-
рішення нею життєвих проблем.

6. Енергоінформаційний (М.С. Гонча-
ренко та ін.). Гармонійний розвиток духо-
вності відбувається поетапно й за умови 
поєднання інформації, речовини, енергії, ге-
нотипу та психотипу. Так, на першому етапі 
в людини формується емоційність як реак-
ція на навколишнє середовище. Емоційність 
через цілі та цінності формує моральність, 
яка в поєднанні з розумовою діяльністю ство-
рює власну інтелектуальність. Через взаємо-
дію моральності, інтелектуальності із совістю 
та знаннями формується духовність особи-
стості. Свідомість (як критерій розвитку ду-
ховності) разом із розумінням через духовну 
діяльність приводять людину до мудрості.  
А останнім етапом становлення духовності  
є святість, яка досягається шляхом служіння 
і творчості.

7. Інтегративний (синергетич-
ний) (М.Й. Боришевський, В.В. Козлов, 
М.В. Савчин, С.О. Ставицька, В. Франкл  
та ін.).

Тут цікавим є інтегративно-психологічний 
підхід В.В. Козлова до розуміння сутності 
особистості. Він виокремлює три глобаль-
ні її підструктури: 1) «Я-матеріальне» (цен-
тром є образ власної тілесності, тілесність 
як така в ставленні до свого тіла; другоряд-
ними характеристиками є стать, вік, якості, 
які відображають ставлення до свого тіла); 
2) «Я-соціальне» (ядром є інтегративний ста-
тус – соціальна структура, з позиції якої осо-
бистість оцінює й будує свої соціальні стосун-
ки. Він має регулятивну функцію: визначає 
спосіб життя, світогляд, ціннісні орієнтації, 
мотивацію тощо); 3) «Я-духовне» (ядро – ба-
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зові екзистенційні, інтимні, сакральні смис-
ли, які стосуються основоположних проблем 
буття. Інтегративним центром «Я-духовного» 
є смисл життя).

Залежно від переважаючої підструкту-
ри особистості людей умовно ділять на: 1) 
«матеріалістів» (акцент на захоплення влас-
ним тілом, речами, грошима, матеріальними 
благами тощо); 2) «соціалістів» (орієнтація 
на кар’єру і статусну значимість тощо); 3) 
«духовників» (переважають цінності особи-
стісного зростання, знань, ментальності, ек-
зистенційні цінності буття).

Оптимальним уважається гармонійне по-
єднання й однакова міра наявності кожної 
підструктури.

В. Франкл, розглядаючи поняття «духов-
ність» як один із базових «екзистенціалів» 
людського буття, вказує на наявність трьох 
еволюційних вимірів дійсності: 1) біологічний, 
тілесний (ним обмежується існування рос-
линного світу); 2) психологічний, душевний 
(функціонує у тваринному світі); 3) духовний 
або ноетичний (характерний лише для людей, 
виявляється в орієнтації на смисли). Людина 
інтегрує всі рівні функціонування.

На думку М.В. Савчина, є необхідність 
переходу до духовної парадигми у вивченні 
особистості, яка ґрунтується на ідеях синер-
гетизму, тобто розгляд духовного має від-
буватися в цілісній природі людини, у його 
взаємодії з душею й тілом. Природу духо-
вності пояснює так: 1) духовне не зводиться 
й не ототожнюється з психічним; 2) «духов-
не є трансцендентним за походженням та 
іманентним за існуванням» [5, с. 97]; 3) ду-
ховне виявляється через сумління, духовну 
рефлексію, трансцендентну любов, свободу 
й відповідальність, ясну свідомість; 4) буду-
чи основною причиною, духовність відкриває 
причинний ряд, який зумовлює в душі голов-
ні переживання, думки та поведінку, а отже, 
надає найвищого сенсу життєдіяльності; 5) 
духовне має фундаментальний вплив на пси-
хосоматичну сферу людини.

Схожу точку зору висловлює М.Й. Бори-
шевський. Згідно з його поглядами, духов-
ність багатовимірна. Це «утворення у свідо-
мості людини, у яких віддзеркалюються її 
найбільш актуальні потреби, інтереси, погля-
ди, ставлення до навколишньої дійсності й 
до себе як соціального індивіда. Специфічною 
ознакою цих утворень, що постають у фор-
мі ціннісних орієнтацій, певних особистісних 
характеристик, є їх поєднання з головними 
життєвими цілями, прямий чи опосередкова-
ний зв’язок із моральністю» [1, с. 144]. 

Варто звернути увагу на те, що більшість 
учених уважає, що духовність є процесом 
і результатом розвитку людини до рівня 
усвідомлення нею своєї буттєвої сутності і 

трансендентування за межі власного життя, 
звернення до досвіду людства та вищих за-
гальнолюдських цінностей [6, с. 27].

Отже, люди мають різну модальність і 
спрямованість власної духовності, рівні її іс-
нування, що залежить від розвитку їхньої са-
мосвідомості й виражає суб’єктивно-непов-
торну індивідуальність кожного [6, с. 37].

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, розуміння духовності пройшло тер-
нистий шлях трансформації через релігійні, 
філософські, власне наукові підходи. Тому 
закономірно, що не існує єдиного пояснення 
цього явища, воно складне й багатогранне. 
Але більшість дослідників сходяться на тому, 
що це внутрішнє складне системне утворен-
ня, яке визначає поведінку та вчинки особи-
стості стосовно навколишнього природного й 
соціального середовища. Духовність властива 
лише людині, вона формується і трансформу-
ється впродовж життя. Цей складний процес 
залежить від внутрішніх мотивів, переконань, 
установок, цінностей, потреби в саморозвит-
ку й самовдосконаленні кожного.
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СОЦІАЛЬНО-ПІДТРИМУЮЧА МЕРЕЖА 
ЯК КОПІНГ-РЕСУРС ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК

Дубиніна М.І., аспірант
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті висвітлено поняття соціально-підтримуючої мережі як важливого копінг-ресурсу профе-
сійної самореалізації жінок. Проаналізовано дослідження науковців, що стосувались необхідності 
наявності ефективної соціально-підтримуючої мережі в процесі становлення жінки як професіонала, 
матері та дружини. Наголошується на тому, що наявність ефективної мережі здійснює позитивний 
вплив на психологічне здоров’я жінки. 

Ключові слова: соціально-підтримуюча мережа, професійна самореалізація, копінг-ресурс, підтри-
муюча комунікація, рольовий конфлікт.

В статье рассмотрено понятие социально-поддерживающей сети как важного копинг-ресурса 
для профессиональной самореализации женщин. Проанализированы исследования учёных, которые 
касались необходимости наличия эффективной социально-поддерживающей сети в процессе станов-
ления женщины как профессионала, матери и жены. Отмечается, что наличие эффективной сети ока-
зывает положительное влияние на психологическое здоровье женщины. 

Ключевые слова: социально-поддерживающая сеть, профессиональная самореализация, копинг-ре-
сурс, поддерживающая коммуникация, ролевой конфликт. 

Dubynina M.I. NETWORK OF SOCIAL SUPPORT AS A COPING RESOURCE OF THE PROFESSIONAL 
SELFACTUALIZATION OF WOMEN

The paper considered the concept of network of social support as an important coping resource of the pro-
fessional selfactualization of women. There are analyzed the scientist`s researches that concerned the necessity 
of effective network of social support in the process of woman`s becoming as a professional, mother and wife. 
It is noted that the presence of an effective network has a positive impact on the women`s psychological health.

Key words: network of social support, professional selfactualization, coping resource, supportive commu-
nication, conflict of roles.

Постановка проблеми. У зв’язку з під-
вищенням темпу життя, швидкості змін 
соціально-економічних умов, а також 
зростанням емоційних та інформаційних 
навантажень і вимог до психічних ресурсів 
людини постає проблема адаптації до умов 
особистісно-середовищної взаємодії, про-
філактики стресу й підтримання необхідно-
го для успішної діяльності рівня психічного 
та фізичного здоров’я. 

З огляду на це, важливим є вивчення 
особливостей професійної самореаліза-
ції жінок, оскільки в процесі становлення 
як професіонала жінка також виконує ролі 
матері і дружини. Варто зазначити, що 
за відсутності ефективної соціально-під-
тримуючої мережі може мати місце рольо-
вий конфлікт, здатний значно погіршити 
якість життя жінки. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. За останні декілька років з’яви-
лось багато досліджень, які присвячені 
вивченню механізмів психологічної адап-
тації, особливо стосовно копінг-поведінки 
та психологічного захисту жінок у процесі 
професійної самореалізації. Також актив-
но ведуться дослідження найбільш необ-
хідних жінкам копінг-ресурсів і формуван-

ня успішної поведінки, що долає стрес.  
Й одним із важливих копінг-ресурсів у жі-
нок у процесі професійної самореалізації 
є наявність соціально-підтримуючої мере-
жі й високий рівень її ефективності. Ви-
вченням особливостей функціонування 
соціально-підтримуючої мережі займалися 
такі науковці, як Є.А. Ашаніна (визначен-
ня поняття соціально-підтримуючої мережі 
як копінг-ресурсу), Р.С. Лазарус (вивчення 
особливостей дії соціально-підтримуючої 
мережі), С. Кобб (визначення елементів 
соціально-підтримуючої мережі), Т. Гілдеа 
(особливості підтримуючої комунікації), 
Е.Л. МакДжордж, Р.А. Кларк, С.І. Джилліан 
(дослідження здатності людини зосереджу-
ватись на інших), E. Гофман (особливості 
інформаційної підтримки), С.А. Севім (до-
слідження рольових конфліктів, що виника-
ють у працюючих жінок), А. Берковітц, 
Х.В. Перкінс (особливості вияву підтримки 
в родині) та інші. 

Що стосується визначення, то соціаль-
но-підтримуюча мережа – це копінг-ресурс 
особистості, що є мікросоціальним і вклю-
чає рідних, друзів і знайомих. 

Постановка завдання. Завданням 
дослідження є аналіз елементів соціаль-
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но-підтримуючої мережі, її показників і ролі 
в процесі професійної самореалізації жінок.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Професійна самореалізація є 
однією з найважливіших сфер діяльності 
людини. При цьому варто зазначити, що 
на шляху реалізації себе в професії жінки 
зустрічають значно більше перепон, ніж 
чоловіки. Це зумовлено наявністю певних 
стереотипів стосовно нездатності жінок 
поєднувати виконання робочих і родинних 
обов’язків. 

Звичайно, певні складності в одночасному 
виконанні робочих і родинних обов’язків є. 
Крім того, при високому рівні психологічного 
напруження в жінок може виникати внутріш-
ньо особистісний рольовий конфлікт. І од-
ним із копінг-ресурсів для його подолання є 
наявність ефективної соціально-підтримую-
чої мережі. Також для успішного розв’язання 
подібного рольового конфлікту необхідним є 
розуміння причин його появи.

Соціально-підтримуюча мережа або 
соціальна мережа, відповідно до струк-
турно-функціональної моделі взаємодії 
копінг-ресурсів і копінг-стратегій Є.А. Аша-
ніної, – це мікросоціальний ресурс осо-
бистості, який включає родину, близьких, 
друзів і колег [1].

Дія соціально-підтримуючої мере-
жі, на думку Р.С. Лазаруса, фокусується 
на певному стилі спілкування, під час якого 
індивід розуміє, що він не один у розв’язан-
ні певної ситуації [2, с. 381–406]. Оточення 
людини, яке входить у соціально-підтриму-
ючу мережу, може запропонувати багато 
варіантів підтримки й допомоги. 

Відповідно до робіт С. Кобба [3, с. 300–
314], у соціально-підтримуючу мережу вхо-
дять такі елементи, як родина, друзі, коле-
ги та керівництво. Чим більше соціальних 
контактів із родиною, друзями й колегами 
має людина, тим більш ефективною є соці-
ально-підтримуюча мережа. 

Важливим є те, що, згідно з останніми 
зарубіжними дослідженнями, наявність 
ефективної соціально-підтримуючої мере-
жі відіграє позитивну роль у формуванні 
фізичного та психологічного здоров’я осо-
бистості. Наприклад, якщо в соціально-під-
тримуючій мережі більшість осіб займаєть-
ся спортом і правильно харчується, то під 
таким впливом через деякий час і сама лю-
дина почне вести здоровий спосіб життя. 

Більше того, якщо людина має ефектив-
ну соціально-підтримуючу мережу, то в неї 
є доступ до відчутної підтримки з боку ото-
чуючих, яка може бути корисною для вихо-
ду з депресивних станів. 

Важливим елементом ефективної соці-
ально-підтримуючої мережі є підтримуюча 

комунікація. Що стосується визначення, 
то, на думку Т. Гілдеа, це вербальна або 
невербальна комунікація, яка має на меті 
надання допомоги іншим, які сприймають-
ся як такі, що її потребують [4]. Отже, ті 
особи, на яких спрямовується підтримую-
ча комунікація, отримують своєрідний бу-
фер, завдяки якому вони можуть подолати 
стрес. Також завдяки цьому так званому 
буферу вони отримують можливість обрати 
більш ефективну копінг-стратегію, яка буде 
сприяти значному зниженню рівня стресу. 

Важливо, щоб підтримуюча комуніка-
ція була зосереджена на особі. Рівень та-
кої зосередженості може коливатися від 
низького до високого. За низького рівня 
зосередженості на особі спостерігається 
неадаптована під потреби людини комуні-
кація. Про високий рівень зосередженості 
на особі під час підтримуючої комунікації 
свідчить побудова діалогу так, що біль-
шість потреб ураховано, а рівень стресу 
в процесі взаємодії значно знижується [5, 
с. 17–28].

За наявності ефективної соціально-під-
тримуючої мережі важливою є й наявність 
емпатії. Для будь-якої людини важливо, 
щоб її запитували про її ставлення до кон-
кретної ситуації [6, с. 338–360]. Також ем-
патійний слухач може вказати на інший бік 
проблеми, який відрізняється від бачення 
самої особи, яка потребує підтримки. У 
цьому випадку з’являється можливість по-
дивитись на кризову ситуацію з іншого боку 
та віднайти правильну стратегію поведінки, 
яка призведе до швидшого й ефективнішо-
го вирішення проблеми. 

Під час вирішення будь-якої життєвої си-
туації важливою є інформаційна підтримка. 
Зокрема, це може виражатися в порадах. 
Проте, на думку E. Гофмана [7], поради 
частіше притаманні неефективній соціаль-
но-підтримуючій мережі. Він уважає, що 
особи, які мають підвищений рівень стре-
су через певні життєві проблеми або ро-
льові конфлікти, насправді не шукають по-
рад. Вони лише хочуть, щоб їх вислухали 
та надали емоційну підтримку. Крім того, 
на думку Е. Гофмана, більша частина по-
рад, яку може отримати людина, є неефек-
тивною та може навіть зашкодити.

Одним із фундаментальних понять під 
час вивчення соціально-підтримуючої ме-
режі є соціальна підтримка. Більше того, 
у деяких наукових дисциплінах, наприклад 
у соціальній психології, соціальна підтрим-
ка вважається основним показником ефек-
тивної соціально-підтримуючої мережі. 

Для отримання достатньої соціальної 
підтримки, на думку С. Стоул, важливим є 
рівень інтеграції в соціально-підтримуючу 
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мережу. Найбільш точним показником такої 
інтеграції вважається щільність мережі [8].

Щільність соціально-підтримуючої мере-
жі – це вимір того, наскільки взаємопов’я-
зані члени мережі між собою. C. Стоул на-
голошував на тому, що наявність великої 
кількості членів у соціально-підтримуючій 
мережі не означає, що особа може отри-
мати достатню соціальну підтримку [8]. 
Оскільки при великому обсязі може спосте-
рігатися низька щільність, тобто учасники 
мережі практично не комунікують один із 
одним. У результаті соціальна підтримка 
практично відсутня й така соціально-під-
тримуюча мережа є неефективною. 

Ще одним показником соціально-підтри-
муючої мережі є взаємодія. За C. Стоулом, 
взаємодія – це рівень обміну ресурсами 
між членами мережі [8]. За наявності ефек-
тивної соціально-підтримуючої мережі об-
мін певними ресурсами відбувається між її 
членами на рівних. 

І третім, найголовнішим, показником 
ефективної соціально-підтримуючої мережі 
є сила зв’язку всередині мережі між її чле-
нами. Такий зв’язок може бути сильним або 
слабким. Сильний зв’язок між членами все-
редині соціально-підтримуючої мережі поля-
гає в наявності постійної взаємної комуніка-
ції між її членами. Прикладом такого зв’язку 
можуть бути батьківсько-дитячі стосунки або 
стосунки між братами та сестрами. 

Що стосується слабкого зв’язку, то сюди 
можна зарахувати співробітників, із якими 
ви не підтримуєте стосунки в позаробочий 
час. У цьому випадку вірогідність отрима-
ти від них соціальну підтримку буде знач-
но менша, ніж від осіб, із якими ви ближче 
спілкуєтесь. 

C. Стоул розрізняє обов’язкові та віль-
ні зв’язки в соціально-підтримуючій ме-
режі. Обов’язкові зв’язки ґрунтуються 
на необхідних відносинах, що базуються 
на структурних особливостях життя люди-
ни [8]. Прикладом таких зв’язків можуть 
бути батьківсько-дитячі стосунки, відно-
сини між співробітниками тощо. Вільні 
зв’язки виникають у тому випадку, якщо 
особа сама обирає, з ким їй підтримувати 
спілкування. Прикладом таких зв’язків мо-
жуть бути дружні стосунки.

З огляду на вище викладене, виникає 
питання: чому наявність ефективної со-
ціально-підтримуючої мережі в процесі 
професійної самореалізації є більш важ-
ливою для жінок, ніж для чоловіків? Пе-
редусім варто зазначити, що необхідність 
ефективної соціально-підтримуючої мережі 
для працюючих жінок зумовлена тим, що 
вони повинні суміщати одразу декілька ро-
лей (дружини, матері та працівника).

У разі недостатньої підтримки з боку 
оточуючих у працюючих жінок може виник-
нути рольовий конфлікт. Причиною його 
виникнення є те, що традиційно вважа-
ється, що жінки мають опікуватися роди-
ною. Проте у світлі економічних і соціаль-
них змін жінки також повинні вносити свою 
частку в матеріальне забезпечення роди-
ни. На думку С.А. Севім [9, с. 77–86], саме 
через те, що зайнятим жінкам доводиться 
виконувати родинні та робочі обов’язки й 
виникають рольові конфлікти. 

Що стосується рівня стресу, то в жінок він 
є у два рази вищий, ніж у чоловіків [10]. Це 
можна пояснити тим, що жінка після важко-
го робочого дня приходить додому й замість 
того, щоб відпочити, починає займатися 
родиною. Відповідно рівень стресу на фоні 
загальної перевантаженості значно зростає. 
Отже, важливою є не тільки підтримка з боку 
родини, а й від колег і керівництва.

Для того щоб більш детально розібра-
тись у тому, чому жінки мають значно вищий 
рівень стресу в процесі професійної само-
реалізації, варто розглянути поняття профе-
сійного стресу. Професійний стрес визнача-
ється як шкідливі психоемоційні реакції, які 
відбуваються в тому випадку, коли постав-
лене завдання не відповідає можливостям і 
ресурсам працівника [11, с. 286–295]. 

Щодо умов, які викликають підвищен-
ня рівня стресу на робочому місці в жінок, 
то до них можна зарахувати:

1. Значний контроль за виконання 
завдань.

2. Погані відносини з колегами та керів-
никами.

3. Відсутність гарантій у забезпеченні 
зайнятості на постійній основі.

4. Монотонна робота.
5. Відсутність автономії.
Проте основним джерелом стресу 

для зайнятих жінок є пошук балансу між 
сім’єю та виконанням робочих завдань. Ем-
піричним дослідженням проблем із пошу-
ком цього балансу займались такі науковці, 
як К. Бернас і Д. Майор. У ході їхніх дослі-
джень надана характеристика конфлікту 
«родина-робота». Це вид рольового кон-
флікту, у якому тиск з боку виконання ро-
бочих і родинних обов’язків є несумісним 
[12, с. 76]. Отже, професійна реалізація 
стає на заваді реалізації жінки себе як ма-
тері та дружини. 

Згідно з дослідженнями К. Бернас і 
Д. Майор, такий конфлікт має дві форми:

1. Робота негативно впливає на стосун-
ки в родині.

2. Виконання родинних обов’язків здійс-
нює негативний вплив на виконання про-
фесійних завдань. 
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У науковій літературі припускають, що 
система соціальної підтримки або соці-
ально підтримуюча мережа зменшує нега-
тивний вплив цього конфлікту на особисте 
життя і професійну самореалізацію жінки.

Соціальна підтримка може виникати в ро-
бочій сфері завдяки колегам і керівникам, 
які сприяють створенню позитивного робо-
чого середовища. Наприклад, підтримую-
чий керівник може зробити робочі ситуації 
менш стресогенними через незначне обго-
ворення складних домашніх ситуацій під час 
перерви й бути більш гнучким у тому випад-
ку, якщо рівень тривоги працівника, пов’я-
заний із тими чи іншими подіями, зростає. 
Відповідно, рівень негативного впливу, який 
можуть здійснювати робочі стосунки на ро-
динні й навпаки, буде знижуватись. 

Це підтверджують дослідження таких 
науковців, як М.К. Маунт та М.Р. Беррік [13, 
с. 153–200]. У ході їхніх досліджень вияв-
лено, що за недостатнього рівня соціальної 
підтримки в робочій сфері рівень конфлікту 
«родина-робота» є значно вищим, ніж у тих 
ситуаціях, коли така підтримка наявна. 

Підтримка з боку родини також може 
відіграти значну роль у зниженні конфлік-
тів, пов’язаних із роботою. Що стосуєть-
ся професійної самореалізації жінок, то, 
відповідно до досліджень таких науковців, 
як А. Верковіц та Н.В. Перкінс, наявність 
позитивної підтримки чоловіка для жінки є 
визначною умовою для зниження рівня ро-
бочого стресу [14, с. 161–165]. 

Також не варто забувати, що в працю-
ючих жінок часто зустрічається почуття 
провини перед родиною, особливо перед 
дітьми. Такі дослідники, як M. Зарра-Не-
зад та A. Моазами-Гудзарзі, на основі сво-
їх досліджень стверджують, що працюючі 
жінки часто думають, що вони «приносять 
у жертву» своїх дітей, намагаючись профе-
сійно самореалізуватись [15, с. 75–81]. 

Крім того, більша частина працюючих жі-
нок сприймає родину як сферу, яка має бути 
на першому місці за будь-яких умов. Але 
в умовах сучасної нестабільної економічної 
ситуації незначна частка жінок може дозво-
лити собі не працювати. Наслідком цього є 
те, що в разі якісного й сумлінного виконан-
ня родинних і робочих обов’язків на жінку 
покладається подвійне навантаження. 

Для розуміння того, як покращити пси-
хологічний стан жінки, що перебуває 
в цьому конфлікті, можна використати те-
орію збереження ресурсів, запропонова-
ну С.Е. Хобфоллом [16, с. 337–421]. Сут-
ність цієї теорії полягає в тому, що люди 
в будь-якому випадку прагнуть зберегти 
власні ресурси. Й оточення може сприяти 
такому збереженню. 

На основі теорії збереження ресурсів 
розроблена W-HR модель, ключовим по-
няттям якої є те, що будь-який особистіс-
ний ресурс не може працювати в ізоляції 
[17]. Із цього можна зробити висновок, що, 
для того щоб знизити рівень напруження, 
який виникає у жінок у процесі професій-
ної самореалізації, необхідною є підтримка 
з боку родини, колег і керівництва. Емо-
ційна підтримка буде підвищувати рівень 
самооцінки та настрій, відповідно, робота 
виконуватиметься швидше та якісніше. Та-
кож якщо жінка після закінчення робочого 
дня вдома відчує підтримку від родини, 
то це спричинить зниження ймовірності 
появи сварок і конфліктів у родині. 

Однак залишається відкритим питання: 
що робити тим жінкам, які не можуть отри-
мати підтримку від родини або співробітни-
ків? Прикладом може бути жінка, яка виховує 
дитину сама. Одним із варіантів вирішення 
такої проблеми є створення так званих груп 
підтримки як штучної соціально-підтримую-
чої мережі, здатної до ефективного функці-
онування. Згідно з визначенням Й.Е. Міллер, 
до таких груп входять особи, які мають спіль-
ні стресори та збираються разом для того, 
щоб забезпечити один одному емоційну й 
інформаційну підтримку [18]. 

Перевагами участі в групах підтримки 
для жінок є [19]:

1. Підвищення самооцінки.
2. Отримування певного досвіду опосе-

редковано. Деякі члени групи можуть ді-
литися своїми способами вирішувати ті чи 
інші проблеми. 

3. Зменшення рівня ізоляції. Жінка, пе-
ребуваючи серед людей, у яких подібні 
до її проблеми, вже не відчуває себе са-
мотньою. 

4. Поява почуття належності.
Отже, використання груп підтримки 

як соціально-підтримуючої мережі має по-
зитивні наслідки для жінки в процесі про-
фесійної самореалізації. На нашу думку, 
подібні групи підтримки можуть бути ко-
рисними й для жінок, які мають ефективну 
соціально-підтримуючу мережу, але іноді 
потребують погляду з боку тих, хто опинив-
ся в подібній ситуації. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Соціально-підтримуюча мережа як ко-
пінг-ресурс професійної самореалізації жі-
нок визначається як необхідний складник 
ефективного функціонування жінки в ролі 
матері, дружини або працівника. Варто 
зауважити, що наявність такої мережі може 
значно знизити рівень стресу та підвищити 
самооцінку. 

За наявності ефективної соціально-під-
тримуючої мережі значно знижується вплив 
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такого стресора, як почуття провини перед 
родиною (особливо перед дітьми). Відпо-
відно, і конфлікт «родина-робота» втрачає 
свою актуальність і стає менш значущим. 

Ефективна соціально-підтримуюча ме-
режа є провідним копінг-ресурсом, зав-
дяки якому відбувається професійне ста-
новлення жінки як особистості. Саме тому 
подальші дослідження цього питання є ак-
туальними та важливими для суспільства. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ: 
ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ

Казібекова В.Ф., к. психол. н., доцент, 
доцент кафедри практичної психології 
Херсонський державний університет 

У статті узагальнено філософсько-психологічний зміст поняття психологічних ресурсів і ресурс-
ності особистості. Розглянуто підходи науковців до визначення рівнів і видів психологічних ресурсів 
особистості. 

Ключові слова: філософський, психологічний підходи до дослідження ресурсів і ресурсності, особи-
стість, стресостійкість, психологічна адаптація. 

В статье обобщено философско-психологическое содержание понятия психологических ресурсов 
и ресурсности личности. Рассмотрены подходы учёных к определению уровней и видов психологиче-
ских ресурсов личности.

Ключевые слова: философский, психологический подходы к исследованию ресурсов и ресурсности, 
личность, стрессоустойчивость, психологическая адаптация. 

Kazibekova V.F. PSYCHOLOGICAL RESOURCES OF PERSONALITY: PHILOSOPHICAL  
AND PSYCHOLOGICAL CONTENT

The article summarizes the philosophical and psychological content of the concept of psychological re-
sources of personality. Approaches of the scientists to determination of the levels and types of psychological 
resources of personality are considered.

Key words: philosophical, psychological approaches to the study of psychological resources, personality, 
psychological adaptation.

Постановка проблеми. Початок XXI 
століття – час надій і розчарувань, пошу-
ку духовних опор та орієнтирів для люд-
ства. Зміни, що відбуваються на межі віків, 
не лише ініціювали соціальні й політичні ко-
лізії в різних країнах світу, викликали хви-
лю демократизації, поклали край ясності 
в галузі світогляду та ідеології, а й потряс-
ли практично всі основи суспільного життя, 
його регулятори і сферу мотивації. 

Як зазначали Л. Бурлачук, О. Коржова, 
поняття життєвих труднощів, важких життє-
вих ситуацій, стресових ситуацій, екстре-
мальних ситуацій широко використовується 
в психологічній науці, але й досі недостат-
ньо операціоналізовані. Під ними розумі-
ється широкий спектр ситуацій і подій, що 
висувають підвищені вимоги до особисто-
сті та її адаптаційних можливостей.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Найчастіше під життєвими трудно-
щами маються на увазі ситуації або події, 
які фруструють ті чи інші потреби людини й 
викликають у неї психологічний стрес. Самі 
по собі значущі життєві події виснажують 
адаптаційні резерви людини. За Ю. Алек-
сандровським, велика кількість таких подій 
знижує «адаптаційний бар’єр», порушує 
баланс, що склався між особистістю й се-
редовищем. 

Розрізняють суб’єктивну та об’єктив-
ну складність ситуації або події. Розмежу-

вання пов’язане з чинником суб’єктивної 
оцінки особистістю певної конкретної події 
або ситуації. Міра негативного впливу події 
на людину визначається тим, наскільки осо-
бистісно значуща для неї ця подія або си-
туація, наскільки зачіпає її життєдіяльність.

Н. Тарабріна виділяє поняття стресо-
вої події або ситуації і травматичної (яка 
психотравмує) події або ситуації. Травма-
тичною є подія або ситуація, що викликає 
в людини психологічну травму. Стресова 
подія визначається як подія або ситуація 
виключно загрозливого або катастрофічно-
го характеру, що здатна викликати дистрес 
майже в будь-якого індивідуума. К. Музди-
баєв класифікує стресори за типом життє-
вих подій або за типом труднощів, за інтен-
сивністю, за величиною втрат або загрози, 
за тривалістю, за мірою керованості подій, 
за рівнем впливу [26]. 

Постановка завдання. Мета статті – 
здійснити огляд поняття психологічних ре-
сурсів особистості й визначити його філо-
софсько-психологічний зміст. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Істотним чинником цілісного про-
цесу адаптації людини до умов середовища 
є психічна адаптація. Психічний стан люди-
ни – вкрай чутливий індикатор змін, що від-
буваються в організмі під впливом несприят-
ливих чинників. Ф. Березін визначає психічну 
адаптацію як динамічний процес установ-



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 121

лення оптимальної відповідності особисто-
сті й довкілля в ході здійснення діяльності, 
яка дає індивідуумові змогу задовольняти 
актуальні потреби та реалізовувати пов’язані 
з ними значущі цілі, забезпечуючи при цьому 
відповідність психічної діяльності людини і її 
поведінки вимогам середовища [5].

Серед чинників, що підвищують вимоги 
до психічної адаптації людини, виділяють-
ся динамічність розгортання подій, дефіцит 
або суперечливість інформації, необхідної 
для ухвалення рішень, ризик, діяльність 
в умовах, що перевищують функціональ-
ні можливості людини за обсягом і мірою 
складності, антиципація загрози для здо-
ров’я й життя.

На думку Ф. Березіна, екстремальні ситу-
ації з погляду адаптації до них ділять на ко-
роткочасні, коли актуалізуються програми 
реагування, які в людині завжди «напого-
тові», і тривалі, що вимагають адаптаційної 
перебудови функціональних систем люди-
ни. Тривалий стрес пов’язаний із поступо-
вою мобілізацією й витрачанням «поверх-
невих» і глибинних адаптаційних резервів. 
Л. Китаєв-Смик додає, що перебіг стресу 
може бути прихованим, тобто відбиватися 
в зміні показників адаптації. 

Необхідною умовою успішної адаптив-
ної поведінки є здатність до запобіжного 
пристосування до змін зовнішнього світу, 
тобто до прогнозування: чи використовує 
людина інформацію про минуле для орга-
нізації процесів у майбутньому. Цей аспект 
адаптації розглядався такими вченими, 
як П. Анохін, М. Бернштейн, Д. Узнадзе, 
К. Прибрам, В. Симонов, У. Ешбі, І. Фей-
генберг, В. Іванніков, Дж. Келлі й ін. У про-
цесі адаптації до нових, особливо складних 
та екстремальних умов у людини створю-
ються суб’єктивні моделі довкілля і свого 
місця в ньому, які пов’язані з особливостя-
ми особистості й психічного стану людини. 

Стресостійкість особистості на соці-
ально-психологічному рівні розглядають 
як збереження здатності до соціальної 
адаптації; збереження значущих міжосо-
бистісних зв’язків; забезпечення успішної 
самореалізації, досягнення життєвих цілей; 
збереження працездатності; збереження 
здоров’я [28]. Збереження або підвищен-
ня стресостійкості особистості пов’яза-
не з пошуком ресурсів, що допомагають 
їй у подоланні негативних наслідків стре-
сових ситуацій. За даними Ю. Щербатих 
[32], до факторів, що впливають на стре-
состійкість особистості, можна зарахувати 
такі: природжені особливості організму та 
ранній дитячий досвід, особистісні власти-
вості, фактори соціального середовища й 
когнітивні фактори. 

Варто зазначити, що в кожної людини 
є свій індивідуальний сценарій стресової 
поведінки. Про це писав Ерік Берн у книгах, 
і життя підтверджує його гіпотезу. Цей сце-
нарій засвоюється в дитинстві, коли бать-
ки, переживаючи стреси, конфліктують 
на очах у дитини, виявляють негативні емо-
ції, висловлюють образи в адресу партнера 
при дитині, тим самим мимоволі втягуючи її 
у свої проблеми. При цьому дитина вбирає 
в себе приклад батьків, а потім не усвідом-
лено копіює їх у своєму дорослому житті. 

Стресостійкість особистості залежить 
від багатьох факторів, а саме: якості стре-
сорів, особистісних властивостей, компе-
тентності в подоланні навантажень і соці-
альних факторів [27]. 

Б. Ананьєв відзначив, що стрес-толе-
рантність особистості й витривалість щодо 
фрустраторів залежить від підтримки, мо-
ральної допомоги, співучасті, співчуття ін-
ших людей, солідарності групи. Розпад 
соціальних зв’язків спричиняє руйнування 
інтраіндивідуальної структури особистості, 
виникнення гострих внутрішніх криз, що 
дезорганізують поведінку [4].

Значну роль у стійкості до стресу відіграє 
соціальна підтримка. Різновидом соціальної 
підтримки є соціально-психологічна підтрим-
ка: емоційна, інформаційна, інструменталь-
на або функціональна. Соціальна й соціаль-
но-психологічна підтримка є певним буфером 
між стресом і його негативними наслідками, 
пом’якшує патогенну дію стресу, що впливає 
на здоров’я. Отже, соціальна підтримка – 
важливий ресурс збереження психологічної 
стійкості особистості в стресових ситуаціях. 
Багато авторів відзначають, що позитивне 
соціальне довкілля (сім’я, друзі, колеги) та-
кож може бути одним із найважливіших чин-
ників збереження стресостійкості особисто-
сті. У зв’язку з цим соціальне довкілля може 
розглядатися як соціально-психологічний 
ресурс подолання стресу.

Наступний ресурс стресостійкості – пси-
хологічна компетентність індивіда, рівень 
його психологічної освіченості й культури. 
Разом із соціальним досвідом вона визна-
чає конкретні форми адаптивних процесів 
у стресостійких ситуаціях. 

Також до найбільш вивчених натепер осо-
бистісних ресурсів можна зарахувати такі:

– активна мотивація подолання, ставлен-
ня до стресів як можливості набуття влас-
ного досвіду й можливостей особистісного 
зростання; 

– сила Я-концепції, самоповага, самоо-
цінка, власна значущість, самодостатність;

– активна життєва установка: чим актив-
ніше ставлення до життя, тим більша пси-
хологічна стійкість у стресових ситуаціях;
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– позитивність і раціональність мислення;
– емоційно-вольові якості;
– фізичні ресурси (стан здоров’я і став-

лення до нього як до цінності).
До інформаційних та інструментальних 

ресурсів належать такі:
– здатність контролювати ситуацію (сту-

пінь її впливу на людину оцінюється адек-
ватно);

– використання методів або способів 
досягнення бажаних цілей (майстерність, 
здібності, успішність);

– здатність до адаптації, інтерактивні 
техніки змінювання себе й навколишньої 
ситуації, інформаційна й діяльнісна актив-
ність щодо перетворення ситуації взаємо-
дії особистості і стрес-ситуації;

– матеріальні ресурси: високий рівень 
матеріального доходу й матеріальних умов, 
що дають змогу відновлювати первинні фі-
зіологічні потреби, безпека життя, стабіль-
ність оплати праці тощо [4].

Г. Сельє виділив два види адаптаційних 
ресурсів людського організму при стресі: 
поверхнева адаптаційна енергія і глибока 
адаптаційна енергія. Поверхневі ресурси 
організму активізуються за першою вимо-
гою, вони легко відновлюються. Поверх-
нева адаптаційна енергія відновлюється 
за рахунок глибокої, яка мобілізується шля-
хом адаптаційної перебудови гомеостатич-
них механізмів організму. Активація глибо-
кої адаптаційної енергії відбувається тоді, 
коли людина довго перебуває в стресовій 
ситуації й виснажує поверхневі ресурси. 
Виснаження глибоких ресурсів призводить 
до передчасного старіння та навіть смерті 
організму.

Отже, збереження або підвищення стре-
состійкості особистості пов’язане з пошу-
ком ресурсів, що допомагають їй у подолан-
ні негативних наслідків стресових ситуацій. 
Під ресурсами мають на увазі внутрішні та 
зовнішні зміни, що сприяють психологічній 
стійкості в стресогенних ситуаціях.

Особливу категорію ресурсів стресо-
стійкості становлять характер, способи, 
стратегії й моделі поведінки, спрямованої 
на подолання стрес-ситуацій. Копінг-пове-
дінка залежить від життєвої позиції, актив-
ності особистості, від потреб у самореалі-
зації своїх потенціалів і здібностей.

Стресостійкість характеризує стан фі-
зичного, емоційного і психічного висна-
ження, викликаного тривалим включенням 
в емоційно-напружені та значущі ситуації.

У межах психології посттравматичного 
стресу серед загальних порушень, пов’я-
заних із реакцією на стрес, виділяють емо-
ційні, когнітивні, біологічні і психосоціальні. 
Серед діагностичних критеріїв посттравма-

тичного стресового розладу виокремлюють 
небажання планувати майбутнє, зниження 
інтересу до раніше значущої діяльності, 
уникнення стимулів, пов’язаних із трав-
мою. Чинниками, що впливають на адап-
тацію до стресу, є дія агресора (тяжкість, 
частота, тривалість); сприймана й реальна 
безпека членів сім’ї або значущих інших; 
характеристики поновлювального довкілля; 
сприйманий рівень підготовленості; рівень 
психологічного функціонування до лиха, 
передуюча схильність дії стресорів. У плані 
управління стресом велике значення нада-
ється готовності до лиха [1; 2; 3].

У зв’язку з ризиком виникнення пост-
травматичних стресових розладів досліджу-
валися також такі чинники: 1) етнокультурні 
традиції; 2) система переконань і система 
цінностей; 3) ресурси і традиції регіону; 
4) сімейна спадщина й динаміка; 5) інди-
відуальні, соціальні, професійні ресурси й 
обмеження; 6) індивідуальні біопсихосоці-
альні ресурси й уразливість; 7) попередня 
чутливість до впливу травмувальних подій; 
8) специфічний стресовий або потенційно 
травматичний досвід під час або після лиха.

У зарубіжній психології для опису, ана-
лізу та дослідження поведінки людини 
у важких і екстремальних ситуаціях широ-
ко застосовується концепція владнання 
Р. Лазаруса. “Coping” визначається як ін-
дивідуальний спосіб взаємодії із ситуацією 
відповідно до логіки самої ситуації, її зна-
чущості в житті людини та її особистих пси-
хологічних можливостей. Він має на увазі 
ввесь спектр взаємодії людини із завдан-
нями внутрішнього й зовнішнього характе-
ру. Адекватність стратегій поведінки в зна-
чущих ситуаціях визначається адаптивними 
можливостями особистості, особливостя-
ми сприйняття й оцінювання нею значущої 
для неї ситуації. Владнання із життєвими 
труднощами, за Р. Лазарусом і С. Фолкма-
ном, – це когнітивні та поведінкові зусилля 
індивіда, що «постійно змінюються, спря-
мовані на управління специфічними зо-
внішніми й (чи) внутрішніми вимогами, які 
оцінюються ним як такі, що піддають його 
випробуванню або перевищують його ре-
сурси» [14, с. 49]. Поняття «владнання із 
життєвими труднощами» деякі зарубіжні 
психологи прямо пов’язують з індивідуаль-
ними відмінностями та ґендерною специ-
фікою.

Проблема психологічної стійкості лю-
дини до психотравмувальних подій відо-
бражена в психологічній теорії особисто-
сті, що центрується на подоланні. Теорія 
С. Мадді про особливу особистісну якість 
“hardiness” виникла у зв’язку з розробкою 
ним проблем творчого потенціалу особи-
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стості й регулювання стресу. У вітчизняній 
літературі Д. Леонтьєв, замість “hardiness”, 
уводить поняття «стійкість» або «життєстій-
кість». Через поглиблення аттитюдів вклю-
ченості, контролю і прийняття виклику жит-
тя, позначених як “hardiness”, людина може 
одночасно розвиватися, збагачувати свій 
потенціал та упоратися зі стресами, що зу-
стрічаються на її життєвому шляху. 

У сучасній вітчизняній психології також 
робляться спроби цілісного осмислення 
особистісних характеристик, відповідаль-
них за успішну адаптацію і владнання із 
життєвими труднощами. Адаптаційні здіб-
ності людини оцінюються О. Маклаковим 
через сформованість «особистісного адап-
таційного потенціалу» (далі – ОАП), рівень 
розвитку психологічних характеристик, 
найбільш значущих для регуляції психічної 
діяльності й самого процесу адаптації. Чим 
він вищий, тим вища вірогідність успішної 
адаптації людини й тим ширший діапазон 
чинників зовнішнього середовища, до яких 
вона може пристосуватися. Рівень роз-
витку ОАП є значущим під час оцінюван-
ня та прогнозу успішності адаптації люди-
ни до складних і екстремальних ситуацій, 
під час оцінювання швидкості відновлення 
психічної рівноваги [17].

Д. Леонтьев [15] уводить поняття «осо-
бистісний потенціал» як психологічний ана-
лог поняття життєвого стрижня особистості. 
Феноменологію, що відбиває ефекти осо-
бистісного потенціалу або його недоліки, 
в різних підходах у психології означали та-
кими поняттями, як воля, сила Его, внутріш-
ня опора, локус контролю, орієнтація на дію 
й деякі інші. Краще за все, мабуть, йому 
відповідає поняття «життєстійкість», уве-
дене С. Мадді як операціональний аналог 
«мужності бути», за П. Тиллихом. Однією зі 
специфічних форм вияву особистісного по-
тенціалу є проблематика подолання особою 
несприятливих умов її розвитку, у тому чис-
лі завданих природним середовищем [16]. 

Однією з важливих характеристик осо-
бистості, що забезпечує професійне ста-
новлення майбутнього фахівця, є її осо-
бистісно-професійні якості. У психології 
вони доволі часто позначаються терміном 
«ресурси». Ресурси людини утворюють 
реальний потенціал для успішної адап-
тації до несприятливих життєвих подій. 
К. Муздибаєв розрізняє два великі кла-
си ресурсів: особистісні й середовищні. 
Психологічні ресурси включають навички 
і здібності індивіда, а середовищні – від-
бивають доступність інструментальної, мо-
ральної й емоційної допомоги з боку соці-
ального довкілля. На основі аналізу різних 
теоретичних підходів до проблеми адапта-

ції та владнання виділяють власне психоло-
гічні характеристики, що підвищують стій-
кість людини до дії психотравмувальних 
чинників, вмикальні механізми інтрапсихіч-
ної адаптації та власне психологічні ресур-
си адаптації, що належать до особистісно-
го, суб’єктного рівня. 

Серед найчастіше згадуваних у дослі-
дженнях рис особистості, відповідальних 
за успішність подолання нею важких життє-
вих ситуацій, виділяють локус контролю осо-
бистості, або інтернальність-екстерналь-
ність. (Анциферова, 1994, Maddi, 1996), що 
виявляється в упевненості людини у власній 
здатності здолати важкі обставини життя. 
Прийняття відповідальності й упевненість 
у своїх здібностях впливати на те, що від-
бувається, і є тими чинниками, які істотно 
впливають на процес владнання із життєви-
ми труднощами, будучи невід’ємною части-
ною особистісної якості “hardiness”.

Е. Фромм виділив три психологічні ре-
сурси, що допомагають людині в подоланні 
важких життєвих ситуацій:

– Надія – психологічна категорія, що 
сприяє життю і зростанню. Це активне очі-
кування й готовність зустрітися з тим, що 
може з’явитися; 

– Раціональна віра – переконаність 
у тому, що існує велика кількість реальних 
можливостей і потрібно вчасно виявити ці 
можливості;

– Душевна сила – мужність, здатність 
чинити опір ударам долі [8].

Позиція В. Франкла полягає в тому, 
що якщо людина знає «навіщо», то вона 
може витримати будь-яке «як». Дж. Крамбо 
(Crumbaugh, 1973) також указує, що ті, хто 
мав сенс і мету в житті, успішніше долали 
важкі життєві обставини. Наявність у лю-
дини усвідомлюваних цілей і сенсу життя 
підвищує стійкість до впливу несприятли-
вих обставин, а «екзистенціальний вакуум», 
навпаки, підвищує уразливість людини, 
позбавляючи її життя вектору й цінності.

Міра психологічної зрілості особистості, 
що виражається в понятті «психологічний 
вік», також впливає на здатність ефектив-
но справлятися із життєвими труднощами 
(O. Кроник, 1993). Зріле ставлення до свого 
життя, розумний баланс оцінок, що дають-
ся минулому, майбутньому та сьогоденню, 
створюють умови для успішної інтеграції 
психотравмувальної події, є результатом 
такої інтеграції.

Плани на майбутнє також відіграють 
важливу роль у підвищенні стійкості люди-
ни до дії стресів. Згідно з Н. Тарабріною, 
відсутність бажання планувати своє май-
бутнє є одним із виявів посттравматичного 
стресу [26].
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Як уважав К. Муздибаєв, включення події 
в контекст життя, винесення уроків, здат-
ність до переосмислення його в позитив-
них термінах є однією з основних стратегій 
владнання. Уміння відшукати сенс ситуації, 
що склалася, інтегрувати його в суб’єктив-
ну картину світу дає можливість сприймати 
події як більш передбачувані.

Розуміння закономірностей процесів, 
що відбуваються, знання правил поведін-
ки в екстремальних ситуаціях є когнітив-
ним ресурсом подолання, що ґрунтується 
на знаннях людини про механізми й законо-
мірності тих або інших явищ, а також віро-
гідність їх виникнення. Самі ці екстремальні 
явища перестають у її очах виглядати ірра-
ціональними. 

Акумулюючи вдалий конструктивний 
досвід виходу з кризи, особистість навча-
ється жити, перемагаючи себе й перемага-
ючи обставини. Але не завжди особистість 
здатна швидко адаптуватися до абсолютно 
нової життєвої ситуації, яка вимагає від неї 
розвитку нових властивостей і рис.

Сьогодні в психотерапії та психологічному 
консультуванні все частіше використовують 
термін «ресурс», під котрим розуміють комп-
лекс особистісних властивостей, що дають 
людині змогу зберігати відчуття щастя й 
упевненості [18], мудрість і життєвий досвід 
подолання труднощів [23], внутрішні сили, 
необхідні людині, щоб конструктивно подо-
лати життєві кризи [22]. Характеризуючи лю-
дину як перспективну, зі значним творчим 
чи особистісним потенціалом, дослідники 
схильні позиціонувати її як ресурсну. Отже, 
«ресурсність» є поняттям ширшим за «ре-
сурс», імовірно, може визначати якісні й кіль-
кісні особливості ресурсів людини [31].

У наукових джерелах поняття «ресурс-
ність» уживають значно рідше, ніж понят-
тя «ресурс». Уважаємо, що це пов’язано 
з контекстуальною і змістовою невизна-
ченістю поняття ресурсності особистості. 
Так, Л. Завалкевич тлумачить ресурсність 
як один із показників психологічної гнуч-
кості людини, що полягає в умінні особи-
стості знаходити максимальні можливості 
в будь-якій ситуації. Автор характеризує 
ресурсність як головний показник здатно-
сті особистості повноцінно й ефективно 
застосовувати власні внутрішні резерви, 
тобто реалізовувати мотивацію можливо-
стей. Дослідник виокремив такі принципи 
ресурсності: розкутість, що характеризує 
вільний обмін ресурсами між елементами 
системи (на думку Л. Завалкевича, людина 
є адаптивною, керуючою, ресурсною сис-
темою); досвід і відкритість, тобто здатність 
приймати, накопичувати та використову-
вати ресурси; конгруентність, цілісність, 

гармонійність, що вказують на ресурсну 
узгодженість [13, с. 23–25]. 

Поняття ресурсності контекстуально фі-
гурує як еквівалент успішної соціальної 
адаптації людини в дослідженнях психо-
логічного здоров’я. Зокрема, І. Галецька 
аргументує: «Психологічне здоров’я … ві-
дображає рівень здатності людини до ре-
алізації та розвитку власного потенціалу, 
а також потенціал і ресурсність соціальної 
адаптації» [10, с. 97]. Дослідниця вважає, 
що успішність адаптації особистості знач-
но зумовлена особливостями й наявніс-
тю індивідуальних ресурсів, адекватністю 
й ефективністю стратегій їх застосування 
[10, с. 95]. 

Ідея теоретичного пояснення залежності 
саморегуляції поведінки людини від її ре-
сурсів є ключовою в моделі сили ресурсів 
Р. Бауместейстера, Б. Шмейчеля та К. Вогс. 
Основні положення моделі такі: ресурси 
людини обмежені, тому, коли вони вичерпу-
ються, особистість стає менш ефективною 
в саморегулюванні; ресурси можна віднови-
ти; людина здатна передбачати міру вико-
ристання ресурсів і регулювати рівень їх ви-
черпаності, за О. Сергієнко [25]. 

С. Хобфолл до ресурсів зараховує мате-
ріальні об’єкти (дохід, будинок, транспорт, 
одяг, об’єктні фетиші) й нематеріальні (ба-
жання, цілі); зовнішні (соціальна підтримка, 
сім’я, друзі, робота, соціальний статус) і 
внутрішні інтраперсональні змінні (самопо-
вага, професійні вміння, оптимізм, самокон-
троль, життєві цінності, система вірувань 
тощо); психічні та фізичні стани; вольові, 
емоційні й енергетичні характеристики, які 
потрібні (прямо або побічно) для виживання 
або збереження здоров’я у важких життєвих 
ситуаціях або слугують засобами досягнен-
ня особисто значущих цілей.

Однією з основ ресурсного підходу є 
принцип «консервації» ресурсів, який при-
пускає можливість людини отримувати, 
зберігати, відновлювати, примножувати 
та перерозподіляти ресурси відповідно 
до власних цінностей. За допомогою та-
кого розподілу ресурсів людина має мож-
ливість адаптуватися до варіативного ряду 
умов життєвого середовища. У концепції 
С. Хобфолла втрата ресурсів розгляда-
ється як первинний механізм, що запускає 
стресові реакції. Коли відбувається втрата 
ресурсів, інші ресурси виконують функ-
цію обмеження інструментальної, психо-
логічної й соціальної дії ситуації. Утрата 
внутрішніх і зовнішніх ресурсів спричиняє 
втрату суб’єктивного благополуччя, пере-
живається як стан психологічного стресу, 
негативно позначається на стані здоров’я 
особистості [33].
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Дотепер найбільш обґрунтованим є по-
няття персональної ресурсності, сформу-
льоване Н. Водоп’яновою та М. Штейном 
на основі концепції «консервування ресур-
сів» С. Хобфолла [9, с. 305–309]. Н. Во-
доп’янова дає таке визначення ресурсів: 
ресурси – це «внутрішні й зовнішні змінні, 
які сприяють психологічній стійкості в стре-
согенних ситуаціях; це емоційні, мотива-
ційно-вольові, когнітивні й поведінкові кон-
структи, які людина актуалізує для адаптації 
до стресогенних/стресових трудових і жит-
тєвих ситуацій», це «засоби (інструменти), 
використані нею для трансформації взаємо-
дії зі стресогенною ситуацією» [9, с. 290].

У сучасній психології зміст поняття «ре-
сурси» розробляється в межах розвитку 
теорії психологічного стресу. В. Бодров 
визначає його так: «Ресурси є тими фізич-
ними й духовними можливостями людини, 
мобілізація яких забезпечує виконання її 
програми і способів (стратегій) поведін-
ки для запобігання або подолання стресу»  
[7, с. 115–116]. К. Муздибаєв визначає ре-
сурси як засоби для існування, можливості 
людей і суспільства; як усе те, що люди-
на використовує, щоб відповідати вимогам 
середовища; як життєві цінності, які утво-
рюють реальний потенціал для владнання з 
несприятливими життєвими подіями.

У дослідженні О. Рогозяна поняття ресур-
сності вживається в контексті неконструк-
тивності застосування особами з високим 
рівнем стресостійкості таких копінг-страте-
гій, як уникнення й конфронтація [21]. 

Л. Найдьонова виводить ресурсність 
як один із вимірів авторської моделі віртуаль-
ності територіальних спільнот. Дослідниця ха-
рактеризує ресурсність як «потенцію надання 
ресурсів, які можуть бути використані кому-
нікантом, відображає здатність до замикання 
рефлексії віртуальності» [20, с. 19]. 

У дослідженні В. Горбунової поняття ре-
сурсності вживається в значенні «ресурс-
ність розвитку», визначається як феномен 
суб’єктності поряд із життєстійкістю й осо-
бистісним потенціалом та окреслює один 
зі структурно-змістових феноменів сві-
домості, вивчення яких важливе для про-
гностичного аналізу успішності особистості 
в діяльності [11, с. 57]. 

Отже, поняття «ресурсність» найчастіше 
вживають у контексті співвідношення вну-
трішніх ресурсів людини і стресової ситу-
ації. Власне ресурси дослідники виокрем-
люють теоретичним шляхом, а ресурсність 
постає як операціоналізоване поняття. 
Ресурсність у психологічному тлумачен-
ні виявляється як ефект завершеності й 
успішності особистості. Ресурсність можна 
інтерпретувати як показник збалансовано-

сті та конструктивності проживання люди-
ною стресових ситуацій, а також як ознаку 
потенційності людини, яка здатна стави-
тись до життєвих ситуацій як до певних 
можливостей саморозвитку. Важливо, що 
науковці вказують на те, що ресурсність 
розкриває здатність особистості оперувати 
власними ресурсами, а саме: вичерпувати 
їх, відновлювати, використовувати, при-
ймати, накопичувати, вкладати, зберігати, 
застосовувати [31].

Виокремлюють особистісні, персональ-
ні та психологічні ресурси. Особистісни-
ми ресурсами найчастіше називають пев-
ні яскраві риси людини або ті властивості, 
які людина зараховує до власних сильних 
сторін [6]. До особистісних ресурсів І. Риб-
кін зараховує високу самооцінку, емоційну 
врівноваженість, упевненість і лідерство, 
автономність та інтернальність, відпові-
дальність, цілеспрямованість, адаптивність 
і психологічну гнучкість [24, с. 55]. Персо-
нальні ресурси описав С. Хобфолл, поді-
ливши їх на зовнішні (соціальні) та внутріш-
ні («душевні», психологічні»). Психологічні 
ресурси особистості О. Штепа розглядає 
як індивідуальні екзистенційні можливо-
сті людини, що виявляються в її прагненні 
до самовизначення. Серед таких – упевне-
ність у собі, доброта до людей, допомога 
іншим, успіх, любов, творчість, віра в до-
бро, прагнення до мудрості, робота над со-
бою, самореалізація у професії, відпові-
дальність тощо [29].

У найбільш широкому розумінні особи-
стісні ресурси В. Марков тлумачить як усе 
те, що належить особистості: риси харак-
теру, здібності, цінності тощо. властиво-
сті, які є цілісною системою, що постійно 
оновлюється та розвивається [19]. А. Дер-
кач до внутрішніх ресурсів особистості 
зарахував психічні стани, здібності, осо-
бистісні якості, що можуть забезпечува-
ти оптимізацію діяльності, підвищувати її 
ефективність. Цим феноменам дослідник 
надав значення психотехнології саморегу-
ляції та самокерування діяльністю людини 
[12]. В. Бодров визначив внутрішні ресур-
си людини як «функціональний потенціал, 
що забезпечує високий рівень реалізації 
її активності, виконання трудових завдань, 
досягнення завданих показників протягом 
певного часу». А до особистісних ресурсів 
зараховано «особистісні якості й установ-
ки, які впливають на регуляцію поведінки» 
[12, с. 116–117]. Також виділяються й такі 
ресурси подолання кризи, як толерантність 
до невизначеності, життєстійкість, кон-
структивна копінг-поведінка, самоповага, 
професійні вміння, самоконтроль, життє-
ві цінності. Водночас В. Розенберг ресурс 
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визначає і як стан, і як засіб досягнен-
ня мети, і як внутрішні сили, які необхідні 
людині для конструктивного долання жит-
тєвих криз, тому атрибутами ресурсності 
вбачають ініціативність, відповідальність, 
прагнення сенсу [30].

Ресурси особистості – це всі ті життє-
ві опори, які є в розпорядженні людини й 
дають їй змогу забезпечувати свої основні 
потреби: 1) виживання, 2) фізичний ком-
форт, 3) безпеку, 4) залученість у соціум, 
5) повагу з боку соціуму, 6) самореалізацію 
в соціумі.

Також ресурси ділять на соціальні та осо-
бисті, інакше кажучи, зовнішні й внутрішні.

Зовнішні ресурси – це матеріальні цін-
ності, соціальні статуси (ролі) та соціальні 
зв’язки, які забезпечують підтримку соціуму, 
допомагають людині зовні. Внутрішні ресур-
си – це психологічний особистісний потен-
ціал, характер і навички людини, які допома-
гають їй зсередини. Однак поділ на зовнішні 
і внутрішні ресурси досить умовний. Ті й 
інші ресурси тісно пов’язані, і в разі втрати 
зовнішніх ресурсів поступово відбувається 
втрата ресурсів внутрішніх. Надійні зовнішні 
ресурси забезпечують збереження ресурсів 
внутрішніх, але тільки в тому випадку, якщо 
ці внутрішні ресурси вже є.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, виходячи з вищенаведеного, 
можемо констатувати, що психологічні ре-
сурси особистості в подоланні кризи мож-
на вважати багатовимірним феноменом, 
що визначається певними особистісними 
якостями людини, які сприяють досягненню 
значущих життєвих цілей у важких кризо-
вих ситуаціях, актуалізуючись за необхідно-
сті задля вирішення тих чи інших завдань.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Александрова Л.А. К концепции жизнестойкости 

в психологии / Л.А. Александрова // Сибирская психо-
логия сегодня : сборник научных трудов. – Вып. 2. – Ке-
мерово : Кузбассвузиздат, 2003. – С. 82–90.

2. Александрова Л.А. Психологические ресурсы 
адаптации личности к условиям повышенного риска 
природных катастроф : автореф. дисс. … канд. психол. 
наук : спец. 19.00.01 / Л.А. Александрова. – М., 2004. – 
24 с. 

3. Личностные ресурсы преодоления затрудненных 
условий развития / [Л.А. Александрова, А.А. Лебедева, 
Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова] // Личностный потен-
циал: структура и диагностика / под ред. Д.А. Леонтье-
ва. – М. : МГУ, 2011. – С. 579–610. 

4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / 
Б.Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 338 с.

5. Березин Ф.Б. Методика многостороннего исс-
ледования личности (структура, основы интерпрета-
ции, некоторые области применения) / Ф.Б. Березин, 
М.П. Мирошников, Е.Д. Соколова. – 3-е изд., испр. 

и дополн. – М. : Консультант плюс – новые технологии, 
2011. – 320с.

6. Бишоф А. Самоменеджмент / А. Бишоф, К. Би-
шоф ; пер. с нем. Д.А. Пергамент. – М. : СмартБук, 
2012. – 123 с.

7. Бодров В.А. Проблема преодоления стресса. 
Часть 2. Процессы и ресурсы преодоления стрес-
са / В.А. Бодров // Психологический журнал. – 2006.  
Т. 27. – № 2. – С. 113–123.

8. Быкова С.В. Психологические ресурсы, обеспе-
чивающие устойчивость к стрессу / С.В. Быкова, 
И.А. Кадиевская // Культура народов Причерноморья. – 
2014. – № 276. – С. 156–159. 

9. Васютинський В.О. Психологічні виміри спільно-
ти : [монографія] / В.О. Васютинський ; НАПН Украї-
ни, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Золоті ворота, 
2010. – 119 с.

10. Галецька І. Психологія здоров’я: теорія і практи-
ка / І. Галецька, Т. Сосновський. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 338с.

11. Горбунова В.В. Психологія командотворення: цін-
нісно-рольова парадигма : дис. … докт. психол. наук : 
спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціаль-
ної роботи» / В.В. Горбунова. – К. : НАПН України, Ін-
ститут соціальної та політичної психології, 2014. – 376 с. 

12. Деркач А.А. Акмеологические основы развития 
профессионала / А.А. Деркач. – М. : Издательство Мос-
ковского психолого-социального института ; Воронеж : 
НПО МОДЭК, 2004. – 752с. 

13. Завалкевич Л.Е. Развитие психологической гиб-
кости как фактор эффективности менеджерской дея-
тельности / Л.Е. Завалкевич // Практична психологія та 
соціальна робота. – 2004. – № 1. – С. 15–29. 

14. Лазарус Р. Эмоция как процесс защиты / Р. Ла-
зарус // Психология эмоций : [хрестоматия] / отв. ред. 
В. Вилюнас. – СПб. : Питер, 2004. – С. 7–29.

15. Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личност-
ный потенциал как основа самодетерминации / Д.А. Леон-
тьев // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова / под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леон-
тьева. – Вып. 1. – М. : Смысл, 2002. – С. 56–65. 

16. Мадди С. Теории личности. Сравнительный 
анализ / С. Мадди. – М. : Речь, 2002. – 539 с. 

17. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный по-
тенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстре-
мальных условиях / А.Г. Маклаков // Психологический 
журнал. – 2001. – Т. 22. – № 1. – С. 16–24. 

18. Майленова Ф. Выбор и ответственность в пси-
хологическом консультировании / Ф. Майленова. – М. : 
КСП+, 2002. – 416 с. 

19. Марков В.Н. Личностно-профессиональный 
потенциал кадров управления: психолого-акмеологи-
ческая оценка и оптимизация : дисс. ... докт. психол. 
наук : спец. 19.00.13 / В.Н. Марков. – М., 2004. – 453 c. 

20. Найдьонова Л.А. Психологічні закономірності 
розвитку рефлексивних властивостей територіальної 
спільноти : автореф. дис. … докт. психол. наук : спец. 
19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
роботи» / Л.А. Найдьонова ; НАПН України ; Інститут 
психології імені Г.С. Костюка. – К., 2013. – 38 с. 

21. Рогозян А.Б. Психологические ресурсы инди-
видуального стиля преодоления стресса (на примере 
личности медицинского работника) : автореф. дисс. …  
канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психоло-



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 127

гия, психология личности и история психологии» /  
А.Б. Рогозян [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.dissers.ru/1psihologiya. 

22. Розенберг В. Как найти достойный выход / В. Ро-
зенберг // Psychologies. – 2012. – № 72. – С. 124.

23. Рубштейн Н. Полный тренинг по развитию 
уверенности в себе. 73 упражнения, которые сделают 
вас абсолютно уверенным человеком / Н. Рубштейн. – 
М. : Эксмо, 2009. – 224 с. 

24. Рыбкин И.В. Коучинг Социального Успеха / 
И.В. Рыбкин. – М. : Институт общегуманитарных исс-
ледований, 2005. – 224 с. 

25. Сергиенко Е.А. Контроль поведения: индивиду-
альные ресурсы субъектной регуляции / Е.А. Сергиенко 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psystudy.
ru/ index.php/num/2009n5-7/223-sergienko7.html.

26. Тарабрина Н.В. Психология посттравматическо-
го стресса / Н.В. Тарабрина. – М. : Институт психоло-
гии РАН, 2009. – 304 с.

27. Татенко В.О. Соціальна психологія впливу : [мо-
нографія] / В.О. Татенко. – К. : Міленіум, 2008. – 214 с.

28. Титаренко Т.М. Испытание кризисом. Одис-
сея преодоления : [монография] / Т.М. Титаренко. –  
2-е изд. – М. : Когито-центр, 2010. – 304 с. 

29. Штепа О.С. Психологічні ресурси як унікальні 
якості майбутніх психологів / О.С. Штепа // Гуманітар-

ний вісник. – К. : Гнозис, 2012. – Додаток 1 до вип. 27. – 
Том V (38) : Тематичний випуск «Вища освіта Украї-
ни у контексті інтеграції до європейського освітнього 
простору». – 2012. – С. 536–542. 

30. Штепа О.С. Особливості зв’язку психологічної 
та персональної ресурсності особистості / О. Ште-
па // Проблеми сучасної психології : збірник наук. 
праць Кам’янець-Подільського національного універ-
ситету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН. – Вип. 21. – Кам’янець-Поділь-
ський : Аксіома, 2013. – С. 782–791.

31. Штепа О.С. Аналіз та інтерпретація емпірич-
ної багатофакторної моделі психологічної ресурсності 
особистості / О.С. Штепа // Проблеми сучасної пси-
хології : збірник наук. праць Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка, Інсти-
туту психології імені Г.С. Костюка НАПН. – Вип. 28. – 
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 670–682.

32. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы 
коррекции / Ю.В. Щербатых. – СПБ. : Питер, 2006. – 
256 с.

33. Hobfoll S. The influence of culture, community, 
and the nest-self in the stress process: Advancing 
conservation of re- sources theory / S. Hobfoll // Applied 
Psychology: An International Review. – 2001. – № 50. – 
Р. 337–421.



128 Серія Психологічні науки

Випуск 2. Том 1. 2017

УДК 159.964.2

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ 
ОСОБИСТІСНИХ ДЕФОРМАЦІЙ МОЛОДІ 

В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Камінська О.В., д. психол. н., професор
 кафедри загальної психології та психодіагностики
Рівненський державний гуманітарний університет

У статті проаналізовано психологічні детермінанти особистісних деформацій в умовах соціаль-
но-політичної нестабільності. Визначено вплив соціально-політичної кризи на формування особисто-
сті, висвітлено зміни, до яких вона призводить. Підкреслено небезпечність особистісних деформацій 
для подальшого становлення та розвитку молодої людини.

Ключові слова: особистісні деформації, соціально-політична нестабільність, молодь, становлення 
особистості.

В статье проанализированы психологические детерминанты личностных деформаций в условиях 
социально-политической нестабильности. Определено влияние социально-политического кризиса 
на формирование личности, освещены изменения, к которым он приводит. Подчеркнута опасность лич-
ностных деформаций для дальнейшего становления и развития молодого человека.

Ключевые слова: личностные деформации, социально-политическая нестабильность, молодежь, 
становление личности.

Kaminska O.V. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE PERSONALITY DEFORMATIONS YOUTH 
IN SOCIAL AND POLITICAL INSTABILITY 

The article analyzes the psychological determinants of personal strain in terms of socio-political insta-
bility. The influence of the socio-political crisis in identity formation, highlights the changes to which it 
leads. Emphasized the danger of personal deformations for further formation and development of young 
people.

Key words: personal strain, social and political instability, youth identity formation.

Постановка проблеми. Особливос-
ті особистісних деформацій активно 
досліджувались багатьма представниками 
як вітчизняної, так і зарубіжної науки, були 
предметом аналізу психологів і представ-
ників суміжних галузей. Це зумовлено їх 
важливістю та значущим впливом на всі 
сфери життя людини, що страждає від 
появи особистісних деформацій, успіш-
ність її навчальної та професійної діяль-
ності, самореалізованість у суспільному й 
особистому житті тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сучасне суспільство перебуває у фазі 
реформації і становлення, що зумовлює 
появу різноманітних кризових явищ, серед 
яких особливе місце посідає соціально-по-
літична криза, що має особливо значний 
вплив на формування й розвиток особи-
стості, зокрема на студентську молодь. 
Нестабільна ситуація, що склалася сьо-
годні в державі, породжує в особистості 
внутрішнє напруження, змушує її відчува-
ти невпевненість у завтрашньому дні, що 
може призводити до появи особистісних 
деформацій. Якщо особистість дорослої 
людини є сформованою та зазвичай ха-
рактеризується стійкістю, то особистість 
молодої людини значною мірою підвладна 

негативним впливам і піддається рекон-
струкції.

Проблема особистісних деформа-
цій вивчалась М.М. Герасименко [1], 
Л.В. Помиткіною [3] та іншими. Найбільший 
внесок у розкриття психологічних основ і 
детермінант особистісних деформацій зро-
били Л.С. Комашко [2] та Л.В. Хитрош [4]. 

Постановка завдання. Однак, не-
зважаючи на наявні розробки, недостат-
ньо дослідженим залишається вплив 
нестабільних соціально-політичних умов 
на формування молодої людини, чому і 
присвячене наше дослідження, метою яко-
го є виявлення психологічних детермінант 
особистісних деформацій молоді в умовах 
соціально-політичної нестабільності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Особистісна деформація є 
складним психологічним феноменом, який 
натепер недостатньо вивчений у науці. 
Утворення особистісних деформацій вар-
то розглядати в тісному взаємозв’язку з 
такими явищами, як дисгармонізація осо-
бистості, професійна деформація, невро-
тизація, порушення структури особистості. 
Аналіз цієї проблеми варто здійснювати з 
урахуванням тих умов, що сприяють гар-
монійному розвитку особистості. Особли-
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во важливими фактором, здатним призве-
сти до особистісної деформації молоді, є 
соціально-політичне становище, що скла-
лось сьогодні в країні. Зокрема, неста-
більна ситуація є тією передумовою, що 
негативно впливає на молоду людину і 
призводить до її дисгармонізації.

Під час проведення експериментального 
дослідження ми використали низку мето-
дик, які дали змогу визначити взаємозв’язок 
появи в студентської молоді особистісних 
деформацій із життям в умовах соціаль-
но-політичної кризи. Використовувалась 
методика «Оцінювання нервово-психічного 
напруження» (Т.А. Немчин), що дала можли-
вість виявити, наскільки гармонійно особи-
стість почувається в умовах кризи, що допо-
могло виділити групу респондентів, схильних 
до формування особистісних деформацій, 
і групу людей із гармонійним особистіс-
ним розвитком. Для визначення цільової 
групи, а саме осіб, особистісні зміни яких 
пов’язані з новими соціально-політичними 
умовами, використана Міссісіпська шкала 
для оцінювання посттравматичних реакцій 
в адаптації Н.В. Тарабриної (МS, Mississippi 
Scale, Keane et al.). Під час застосування 
цієї методики додатково проводилась бесі-
да, що дало змогу відділити респондентів, 
які сприймають соціально-політичну кризу 
як стресову і психотравмувальну ситуацію, 
від інших. На основі цього вибірка поділе-
на на дві групи, перша з яких складалась 
із осіб, для яких соціально-політична криза 
не є значущим чинником, що здатен призве-
сти до особистісних змін, а друга – з осіб, 
які сприймають зміну соціально-політичного 
становища як значущий фактор, що призво-
дить до появи особистісних деформацій. 
Надалі відбувалось порівняння показників 
цих груп з метою виділення специфічних 
зрушень у структурі особистості представ-
ників другої підгрупи відповідно до цілей 
дослідження. 

Результати методики «Оцінювання нер-
вово-психічного напруження» (Т.А. Нем-
чин) подано в таблиці 1.

Таблиця 1
Виявлення схильності 

до появи особистісних деформацій 
за методикою «Оцінювання нервово-
психічного напруження» (Т.А. Немчин)

Рівні 
Респон- 
денти

Слабке 
напру-
ження

Інтенсив-
не напру-

ження

Екстен-
сивне на-
пруження

Усі 
респонденти 51,7 37,8 10,5

хлопці 40,4 46 13,7

дівчата 62,7 30,5 6,8

Узагальнюючи отримані дані, помітили, 
що більшості респондентів (51,7%) прита-
манне слабко виражене нервово-психічне 
напруження, що виникає через соціаль-
но-політичну нестабільність. Вони зберіга-
ють активну життєву позицію, не відчувають 
значного страху й дискомфорту, уявляючи 
своє майбутнє, очікують поліпшення соці-
ально-політичного становища. Такі оптан-
ти не схильні до появи особистісних де-
формацій, оскільки соціально-політичний 
устрій не є для них тим фактором, що зда-
тен порушити їхню емоційну стабільність і 
викликати хвилювання щодо майбутнього.

У 37,8% оптантів спостерігається ін-
тенсивне нервово-психічне напруження, 
джерелом якого є існування в умовах со-
ціально-політичної кризи. Такі респонденти 
відчувають невпевненість у завтрашньому 
дні, оцінюють майбутнє працевлаштуван-
ня як значущу проблему через зростання 
рівня безробіття, тенденцію до скорочень 
штату, що спостерігається на фірмах і під-
приємствах, складність пошуку роботи, що 
відповідала б фаху, тощо. Такі респонденти 
перебувають у групі ризику щодо появи осо-
бистісних деформацій, оскільки відчувають 
нестабільність свого становища, не бачать 
позитивних перспектив для розвитку й са-
мореалізації в майбутньому.

Екстенсивне напруження притаманне 
19,5% опитуваних, які сприймають жит-
тя в умовах соціально-політичної кризи 
як довготривалу психотравмувальну ситуа-
цію, що провокує появу різноманітних нега-
тивних психічних станів, може призводити 
до виникнення депресії, зниження актив-
ності особистості й мотивації до отримання 
вищої освіти, оскільки індивід переконаний 
у тому, що все одно не зможе знайти ро-
боту за фахом. Відповідно, саме ця катего-
рія респондентів найбільшою мірою схиль-
на до розвитку особистісних деформацій, 
оскільки вони перебувають у пригніченому 
стані, не здатні отримувати задоволення 
від життя, не мають ресурсів, необхідних 
для адаптації до наявних соціально-еконо-
мічних умов. 

Під час подальшого аналізу отриманих 
показників порівнювалися дані юнаків і ді-
вчат з метою виявлення гендерних відмін-
ностей. Достовірність відмінностей підтвер-
джує критерій χ2 – Пірсона, коефіцієнт якого 
становив 10,98, тобто перевищує критичне 
значення (χ2  = 5,99), що свідчить про ста-
тистично значущі гендерні відмінності.

Показники, що вказують на слабке нер-
вово-психічне напруження, спостерігають-
ся у 40,4% хлопців і 62,7% дівчат. Показ-
ник дівчат більший, що вказує на їх меншу 
включеність у соціально-політичне стано-
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вище соціуму загалом, оскільки, згідно з 
усталеними гендерними стереотипами, 
у свідомості жінок зберігається орієнтація 
на побудову сім’ї, тоді як у чоловіків пе-
реважає спрямованість на самореалізацію 
в професійному житті, що змушує їх біль-
шою мірою перейматися пошуком роботи 
й необхідністю забезпечувати майбутню 
сім’ю. Це призводить до того, що юнаки 
демонструють більший інтерес до змін со-
ціально-економічного устрою та більш го-
стро реагують на існування в умовах кризи.

Інтенсивне напруження спостерігаєть-
ся в 46% хлопців і 30,5% дівчат. Показ-
ник хлопців дещо вищий, що підтверджує 
виявлену тенденцію. Вони більш критично 
оцінюють соціально-політичну ситуацію, 
більшою мірою усвідомлюють наслідки 
економічної кризи для суспільства загалом 
і для них особисто, здатні краще прогнозу-
вати зміну соціально-економічного стано-
вища в майбутньому.

Екстенсивне напруження притаманне 
13,7% хлопців і 6,8% дівчат. Показник хлоп-
ців також переважає, що вказує на те, що 
вони відчувають більший неспокій, оцінюю-
чи свої можливості для розвитку та само-
реалізації в професійній сфері, відчувають 
хвилювання, думаючи про майбутнє, й оці-
нюючи свої перспективи в плані фінансово-
го забезпечення.

Наступною методикою, що використо-
вувалась у дослідженні, була Міссісіпська 
шкала для оцінювання посттравматичних 
реакцій (адаптація Н.В. Тарабриної) (МS, 
Mississippi Scale, Keane et al.), узагальнені 
результати за якою подано в таблиці 2.

Таблиця 2
Виявлення схильності до появи 

особистісних деформацій за шкалою 
для оцінювання посттравматичних 

реакцій (адаптація Н.В. Тарабриної) 
(%)

Рівні 
Шкали Високий Середній Низький

Вторгнення 20,5 62,8 16,7

Уникнення 6,3 46,3 47,4

Фізіологічна 
збудливість 9,5 50,3 40,2

Почуття 
провини 4,7 38 57,3

Суїцидальність 0,4 14,3 85,3

За шкалою «Вторгнення» високий рі-
вень спостерігається у 20,5% оптантів, які 
сприймають соціально-політичну кризу 
як значущу подію, що вплинула на їхнє жит-
тя. Вони пов’язують із кризовими умовами 

нестабільність фінансового становища своїх 
батьків, не впевнені в тому, що після закін-
чення вишу зможуть знайти роботу, бояться 
стати фінансово неспроможними, допуска-
ють, що їм доведеться невизначену кількість 
часу жити за рахунок батьків, що їх пригні-
чує, призводить до зниження самооцінки та 
провокує появу особистісних деформацій. 

Середній рівень за цією шкалою спосте-
рігається в 62,8% осіб, які відчувають на собі 
вплив соціально-політичної кризи, однак 
він не набуває особливої вираженості й 
не змінює значною мірою стиль життя рес-
пондента. Такі оптанти відчувають неспокій 
і невпевненість у завтрашньому дні, однак 
розраховують на підтримку батьків чи збіг 
обставин, що дасть їм можливість створити 
для себе гідні матеріальні умови.

Низький рівень притаманний 16,7% оп-
тантів, на життя яких соціально-політич-
на криза практично не вплинула. Вони з 
оптимізмом дивляться в майбутнє, вірять 
у те, що зможуть знайти роботу, яка буде 
для них цікавою й дасть змогу підтримува-
ти звичний спосіб життя.

За шкалою «Уникнення» високий рівень 
притаманний 6,3% осіб, які уникають роз-
мов і думок про вплив на своє життя соці-
ально-політичної кризи, оскільки для них ця 
тема є болісною, що пов’язано зі знижен-
ням рівня життя особистості через занепад 
економіки.

Середній рівень спостерігається 
в 46,3% оптантів, які схильні уникати ду-
мок про майбутнє, оскільки не бачать пер-
спектив для професійної самореалізації, 
покращення свого матеріального добро-
буту, сприймаючи економічний занепад 
як передумову зниження власного рівня 
життя.

Низький рівень властивий 47,4% рес-
пондентів, які не схильні уникати розмов і 
думок про соціально-політичну кризу. Вони 
мають активну життєву позицію, намага-
ються знайти вихід зі скрутного матеріаль-
ного становища, розглядають різноманітні 
варіанти трудової діяльності, що допоможе 
забезпечити матеріальний достаток. 

За шкалою «Фізіологічна збудливість» 
високий рівень характерний для 9,5% 
осіб, котрі відчувають наслідки соціаль-
но-політичної кризи як психотравмуваль-
ної ситуації на психофізіологічному рівні, 
що виявляється в емоційній нестабільнос-
ті, постійному почутті неспокою і тривоги. 
Така особистість страждає від головного 
болю, відчуває погіршення самопочуття, 
викликане довготривалою стресовою ситу-
ацію, втрачає працездатність. 

Середній рівень спостерігається в 50,3% 
осіб, які також відчувають на собі наслід-
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ки довготривалої стресової ситуації, якою 
для них стала соціально-політична криза. 
Нестабільність фінансового становища й 
невпевненість у майбутньому зумовлюють 
появу психосоматичних розладів, що зни-
жують якість життя людини, призводять 
до підвищення дратівливості, тривожності, 
появи песимістичної установки, що, у свою 
чергу, стає основою виникнення стійких 
особистісних деформацій.

Низький рівень притаманний 40,2% оп-
тантів, які не відчувають впливу соціаль-
но-політичної кризи як психотравмувальної 
ситуації на власне самопочуття й актив-
ність. Вони зберігають звичний ритм діяль-
ності, ведуть усталений спосіб життя.

За шкалою «Почуття провини» високий 
рівень характерний для 4,7% респонден-
тів, які відчувають власну відповідальність 
за зниження рівня свого життя чи жит-
тя всієї родини. Вони відчувають провину 
за значні фінансові витрати, звинувачують 
себе в недостатній економії коштів тощо.

Середній рівень спостерігається в 38% 
оптантів, у яких час від часу виникає почут-
тя провини щодо витрат коштів. Зокрема, 
студент може відчувати провину за те, що 
не зміг вступити на державну форму нав-
чання і його батьки, перебуваючи в скрут-
ному матеріальному становищі, змушені 
оплачувати його освіту тощо.

Низький рівень властивий 57,3% осіб, яким 
не притаманне почуття провини стосовно 
зниження рівня їхнього життя у зв’язку із 
соціально-політичною кризою. Вони вважа-
ють, що ситуація їм не підвладна й варто 
прийняти її такою, яка вона є.

За шкалою «Суїцидальність» високий 
рівень характерний для 0,4% респонден-
тів, які важко переживають вплив соціаль-
но-політичної кризи на власне життя. Ця 
подія сприймається як психотравмувальна 
й супроводжується суїцидальними думка-
ми через нездатність побачити перспекти-
ви для розвитку та виправлення ситуації. 
Зазвичай така реакція притаманна осо-
бам, яким немає на кого розраховувати, 
які не отримують фінансової й моральної 
підтримки з боку близьких людей і залиша-
ються з проблемою один на один.

Середній рівень притаманний 14,3% 
респондентів, у яких час від часу виника-
ють суїцидальні думки, що, однак, не набу-
вають свого розвитку. Викликана така емо-
ційна реакція песимістичною установкою 
на майбутнє, невірою у власні сили, невпе-
вненістю та недостатньою стресостійкістю.

Низький рівень властивий 85,3% оптан-
тів, у яких не виникають суїцидальні думки 
й наміри у відповідь на переживання пси-
хотравмувальної події. Вони намагаються 

знайти конструктивне рішення проблеми, 
вихід зі складної ситуації.

Під час подальшого аналізу порівнюва-
лись показники хлопців і дівчат. Отримані 
результати подано в таблиці 3.

Таблиця 3
Виявлення схильності до появи 

особистісних деформацій за шкалою 
оцінювання посттравматичних реакцій 

(адаптація Н.В. Тарабриної)  
з урахуванням статі оптантів (%)

Шкали Високий 
рівень

Середній 
рівень

Низький 
рівень

Вторгнення
х д х д х д

27,8 13,2 58,7 67 13,5 19,7

Уникнення 7,8 5,4 47 45 45,3 49,5

Фізіологіч-
на збуд-
ливість

10,4 8,7 51,3 49 38,3 42,4

Почуття 
провини 6,2 3,4 43,2 32,4 50,6 64,2

Суїци-
дальність 0,4 0,4 15,4 12,2 84,2 87,4

Примітка: х – хлопці, д – дівчата.

Аналіз даних за шкалою «Вторгнення» 
вказує на наявність гендерних відмінностей, 
що підтверджує показник χ2 = 9,67. Висо-
кий рівень спостерігається в 27,8% хлопців 
і 13,3% дівчат. Показник хлопців вищий, що 
пов’язано з більш болісним переживанням 
ними наслідків соціально-політичної кризи 
через нездатність самореалізуватися в про-
фесійній сфері, створити гідні умови, необ-
хідні для створення майбутньої сім’ї, тощо. 

Середній рівень притаманний 58,7% 
хлопців і 67% дівчат. Ці респонденти від-
чувають на собі вплив соціально-політичної 
кризи, однак реагують на ці зміни не дуже 
гостро, сприймаючи їх як тимчасові та спо-
діваючись на покращення становища.

Низький рівень властивий 13,5% хлопців 
і 19,7% дівчат. Показник дівчат дещо біль-
ший, що вказує на їхню емоційну та психо-
логічну відгородженість від соціально-полі-
тичних змін, які відбуваються в країні. Вони 
демонструють значно меншу зацікавле-
ність політичним життям порівняно з хлоп-
цями, що не дає їм змоги будувати прогно-
зи щодо подальшого розвитку соціального 
устрою та адекватно оцінити перспективи 
власного фінансового благополуччя.

За шкалою «Уникнення» не було виявле-
но гендерних відмінностей, на що вказує 
показник χ2 = 5,27. Високий рівень прита-
манний 7,8% хлопців і 5,4% дівчат. Ці рес-
понденти прагнуть не думати про наслідки 
кризи та їх вплив на їхнє життя, намагаю-
чись так захистити себе від негативних емо-
цій, відчаю, зневіри й депресивних станів.
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Середній рівень спостерігається в 47% 
хлопців і 45% дівчат, які демонструють 
схильність до ухиляння сприйняття низки мо-
ментів, пов’язаних із впливом кризи, оскіль-
ки їх усвідомлення призводить до зниження 
настрою та переважання пригніченого емо-
ційного фону.

Низький рівень властивий 45,3% хлопців і 
49,5% дівчат, які не прагнуть відгородитися 
від соціально-політичної реальності, не бо-
яться зіткнення з проблемами і труднощами 
й докладають зусиль, щоб їх подолати.

За шкалою «Фізіологічна збудливість» та-
кож не виявлено статистично значущих ген-
дерних відмінностей, на що вказує показник χ2 
= 4,98, що не перевищує критичне значення. 
Високий рівень за цією шкалою притаманний 
10,4% хлопців і 8,7% дівчат. Ці респонденти 
відчувають вплив соціально-політичної кризи 
як психотравмувальної ситуації через утра-
ту працездатності, відчуття хронічної втоми, 
зниження рівня активності тощо.

Середній рівень властивий 51,3% хлопців 
і 49% дівчат, що демонструють певні змі-
ни механізмів саморегуляції та підтримання 
емоційної стабільності через перебуван-
ня в довготривалій стресовій ситуації, якою 
для них є переживання соціально-політичної 
кризи.

Низький рівень притаманний 38,3% хлоп-
ців і 42,4% дівчат, які не відчувають змін 
на психосоматичному рівні через вплив кри-
зи як стресогенної ситуації. Вони продовжу-
ють демонструвати активну життєву позицію 
й вірять у зміни на краще.

За шкалою «Почуття провини» поміт-
ні гендерні відмінності в отриманих показ-
никах, на що вказує χ2 = 8,23. Високий рі-
вень за цією шкалою спостерігається в 6,2% 
хлопців і 3,4% дівчат. Показник хлопців дещо 
більший, що пов’язано з тим, що вони схиль-
ні брати на себе відповідальність за власне 
фінансове становище, а деколи й за доста-
ток усієї родини, що й призводить до запус-
ку механізму самозвинувачення. Дівчата ж 
часто не вважають, що підтримання мате-
ріального добробуту родини – це виключно 
їхній обов’язок, і можуть перекладати відпо-
відальність за власне фінансове становище 
на батьків, чоловіка або ж партнера.

Середній рівень властивий 43,2% хлоп-
ців і 32,4% дівчат. Такі оптанти відчувають 
відповідальність за добробут власної або ж 
батьківської родини, тому намагаються кон-
тролювати свої матеріальні витрати, а за не-
здатності це зробити відчувають провину і 
страждають від появи негативних емоційних 
станів.

Низький рівень характерний для 50,6% 
хлопців і 64,2% дівчат. Останній показник 
вищий, що свідчить про меншу схильність 

дівчат відчувати почуття провини за дії, які 
призводять до погіршення наслідків кризи. 

За шкалою «Суїцидальність» не виявлено 
гендерних відмінностей, на що вказує показ-
ник χ2 = 4,67, що не перевищує критичне 
значення. Високий рівень притаманний 0,4% 
хлопців і дівчат, які сприймають соціаль-
но-політичну кризу як значущу для себе пси-
хотравмувальну ситуацію, оскільки гостро 
відчувають її наслідки, що зумовлює появу су-
їцидальних думок і намірів. 

Середній рівень властивий 15,4% хлопців 
і 12,2% дівчат, які відчувають значне психічне 
напруження через вплив соціально-політич-
ної кризи, що зумовлює виникнення депре-
сивних станів, апатії, підвищення тривоги, 
на фоні чого в особистості можуть з’являти-
ся суїцидальні думки.

Низький рівень притаманний 84,2% хлоп-
ців і 87,4% дівчат, яким не властива поява су-
їцидальних думок, оскільки вони зберігають 
оптимістичне ставлення до життя й очікують 
покращення становища в майбутньому.

Висновки з проведеного дослідження. 
Особистісні деформації студентської моло-
ді, зумовлені впливом соціально-політичної 
кризи, є досить поширеним явищем, оскіль-
ки молода людина, перебуваючи в умовах 
нестабільності, не впевнена в майбутньому 
працевлаштуванні та здатності самостійно 
забезпечувати себе у фінансовому плані, що 
не може не впливати на її психічний стан і 
цілісність її особистості загалом. Тривогу 
викликають також нестабільна політична си-
туація й можливість ведення відкритих воєн-
них дій. 

Перспективним напрямом дослідження є 
здійснення подальших наукових розвідок, що 
дадуть змогу виявити шляхи профілактики та 
психокорекції особистісних деформацій.
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Національної академії педагогічних наук України

Конвенціональна мудрість соціуму приписує певні патерни поведінки людини в різні періоди онто-
генезу. Результати нашого дослідження доводять, що цей феномен є ефективнім інструментом дефор-
мації інтелектуального розвитку людини в завершальній період життя. Ідеї конвенціональної мудрості 
викривляють уявлення про інтелектуальний потенціал людини у старості і не дають можливість вико-
ристовувати його в повному обсязі. Рішення цієї проблеми є актуальним для подальших досліджень 
з метою будови суспільства оптимального співіснування для представників усіх періодів онтогенезу.

Ключові слова: конвенціональна мудрість соціуму, деформація інтелектуального розвитку людини, 
геронтогенез.

Конвенциональная мудрость социума определяет паттерны поведения человека в разные периоды 
онтогенеза. Результаты нашего исследования доказывают, что данный феномен является эффективным 
инструментом для деформации интеллектуального развития человека в заключительный период жиз-
ни. Идеи конвенциональной мудрости способствуют искажению представлений об интеллектуальном 
потенциале у человека в старости и не позволяют использовать его в полной мере. Решение данной 
проблемы является актуальным для дальнейших исследований с целью построения общества опти-
мального сосуществования для представителей всех периодов онтогенеза.

Ключевые слова: конвенциональная мудрость социума, деформация интеллектуального развития 
человека, геронтогенез.

Kovalenko-Kobylanska I.G. CONVENTIONAL WISDOM OF SOCIETY AS AN INSTRUMENT  
OF DEFORMATION OF INTELLECTUAL HUMAN ABILITIES IN A PERIOD OF GERONTOGENESIS

Conventional wisdom of society defines patterns of human behavior in different periods of ontogenesis. 
Results of our research demonstrate that this phenomenon is an effective instrument of deformation of human 
intellectual development in a final period of life. Concepts of conventional wisdom favor the distortion of ideas 
of intellectual human potential at the old age and do not allow using it at full extent. Solution of this problem 
is relevant for the further researches in order to build society of the optimal existence for the representatives 
of all ontogenesis periods.

Key words: conventional wisdom of society, deformation of human intellectual development, gerontogenes.

Постановка проблеми. Наявність де-
термінант, що визначають рівень інтелек-
туального розвитку в кожному віковому 
періоді, потребує дослідження їхніх осо-
бливостей і ступеня впливу на оптимізацію 
когнітивного розвитку людини. Збільшення 
частки представників постпенсійного віку 
до 1/4 і більше від загальної популяції со-
ціуму робить доцільним використання інте-
лектуального потенціалу всіх його членів, 
включаючи і представників геронтогенезу.

Конвенціональна мудрість соціуму при-
писує певні патерни поведінки людини 
в різні періоди онтогенезу і проблема поля-
гає в тому, що конвенціональні ідеї сприй-
маються членами соціуму як апріорні і такі, 
що не потребують перевірки. Загалом сте-
реотипізація особливостей процесу жит-
тєдіяльності в пізньому віці має негативну 
конотацію і часто чинить деструктивний 

вплив на психологічний стан старіючої і 
старої людини, що не дає можливості їй 
максимально використовувати свій інте-
лектуальний потенціал. 

Усвідомлення недостатньої реалізації по-
тенційних можливостей спричинює руйнів-
ний вплив на весь процес життєдіяльності 
старіючої людини і, як наслідок, впливає 
на міжособистісні стосунки з представни-
ками інших вікових когорт. Наявність фе-
номена конвенціональної мудрості соціуму 
дає можливість розглядати його як детер-
мінанту інтелектуального розвитку людини 
в період старіння і старості, коли реаль-
ний рівень інтелектуальної активності може 
значною мірою перевищувати рівень вимог 
соціуму до старіючого члена суспільства. 

Економічні умови сучасного суспільства, 
надавши можливість збільшити тривалість 
життя, не є конгруентними соціальним змі-
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нам у сприйнятті старіючих членів суспіль-
ства. У результаті наші сучасники серед-
нього віку (45–50 років) вважають себе 
молодими, а конвенціональна мудрість со-
ціуму, як і раніше, розглядає представни-
ків цієї вікової групи у контексті неперспек-
тивних членів суспільства. Це, безперечно, 
ілюструється, наприклад, віковими обме-
женнями під час прийняття на роботу тощо. 
Соціальну цінність для суспільства можуть 
представляти окремі видатні особистості, 
що не вирішує проблему включення інте-
лектуального потенціалу представників ге-
ронтогенезу до загального інтелектуально-
го потенціалу соціуму.

Аналіз останніх публікацій і дослі-
джень. Дослідження особливостей інте-
лектуального розвитку людини в період 
геронтогенезу є важливою проблемою 
для сучасного суспільства, ряд дослідників 
вивчали і вивчають специфічні особливості 
інтелектуального розвитку людини у завер-
шальний період онтогенезу (Л. Анциферо-
ва, П. Балтес, Е. Голдберг, М. Смульсон, 
М. Холодна). За час дослідження зазначе-
ної проблеми було створено різні наукові 
напрями, які дають можливість вести про-
фесійну дискусію з цієї проблематики. 

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у дослідженні 
вплив конвенціональної мудрості соціу-
му на інтелектуальний розвиток людини 
у період геронтогенезу і визначити ступінь 
впливу цього феномена на проблему пози-
тивного інтелектуального старіння.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Досліджуючи проблему інтелекту-
ального розвитку людини у завершально-
му періоді онтогенезу, ми визначили низку 
детермінант ефективності цього процесу, 
одна з яких – конвенціональна мудрість со-
ціуму. Визначення ступеня впливу зазначе-
ної детермінанти на трансформацію когні-
тивної сфери у період геронтогенезу стало 
наступним етапом роботи.

У дослідженні взяли участь дві групи 
респондентів. Перша – представлена учас-
никами віком від 56 до 97 років, 65% дослі-
джуваних – жінки, 35 – чоловіки. Ця група 
одержала умовну назву «люди похилого 
віку». Частина респондентів, з яких склада-
ється ця група, постійно проживають у спе-
ціалізованих інтернатах для ветеранів пра-
ці, частина – самостійно або з сім’єю, але 
відчувають потребу у професійних послугах 
соціальних служб територіальних центрів 
з надання допомоги людям похилого віку. 
Друга група респондентів – співробітники 
зазначених вище територіальних центрів, 
працівники будинків для ветеранів праці та 

волонтери, які надають соціальну допомо-
гу людям пізнього віку. Цю групу умовно 
названо «ті, що надають соціальні послу-
ги». Вік респондентів другої групи від 23 
до 62 років, 85% з них – жінки. Стаж ро-
боти учасників другої групи у сфері надан-
ня соціальних послуг людям пізнього віку 
від одного року до 14 років. У дослідженні 
взяли участь співробітники, які були заці-
кавлені у підвищенні якості своєї роботи 
і звернулися із запитом про психологічну 
допомогу для зниження рівня професійно-
го вигорання. 

Умовою одного з перших завдань 
для досліджуваних обох груп було продов-
жити асоціативний ряд слова «старість». 
Нижче представлено результати отрима-
них асоціацій:

– немає свого життя; агресія; заздрість; 
хвороби; шукають, кому насолити; против-
ні, злі, прискіпливі, нікому не потрібні – 
цей асоціативний ряд належить тим спів-
робітникам, які безпосередньо соціально 
супроводжують процес життєдіяльності 
старих людей, які мають різний ступінь фі-
зичних обмежень і потребують сторонньої 
допомоги;

– довголіття, хвороби, самотність, віль-
ний час, зміни, мудрість, егоїзм – асоціатив-
ний ряд, який характерний для волонтерів 
та працівників центрів денного перебуван-
ня. Цікаво зазначити, що слово «мудрість» 
було використано лише одним із респон-
дентів. Дослідник попросив розповісти 
учасника експерименту про приклад му-
дрого старіння з досвіду особистого спіл-
кування з такою людиною. Досліджуваний 
відповів, що особистий досвід у нього від-
сутній, але він вважає, що старість має 
асоціюватись із мудрістю. 

Результати дослідження дали можли-
вість дійти висновку про те, що лексичне 
наповнення професійного дискурсу праців-
ників сфери соціальних послуг для людей 
похилого і старечого віку є відображенням 
соціальних норм, які формують «суспіль-
ство для молодих». Домінують такі лексе-
ми: «підопічні», «старенькі», «безпорадні» 
та ін. Хоча ступінь емоційно негативно за-
барвлених виразів перебуває у прямій за-
лежності від рівня професійного вигорання 
респондента (що було визначено в резуль-
таті попереднього тестування), відзначено 
загальну тенденцію до зневажливого або 
поблажливого ставлення до старості як пе-
ріоду життя. Деяку відмінність у дискур-
сі соціальних працівників можна пояснити 
тим, що респонденти, які дали менш екс-
пресивні асоціації, спілкуються переважно 
з представниками пізнього віку, яких можна 
класифікувати як соціально адаптованих.
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Асоціації на тему «старість» у представ-
ників групи «люди похилого віку» пред-
ставлені такими визначеннями: втома, са-
мотність, бідність, хвороби, непотрібність, 
байдужість до людей похилого віку, завер-
шення життя, смерть. 

Резюмуючи загальні результати виконан-
ня цього завдання, можна стверджувати, 
що установки та стереотипи суспільства 
стосовно людей пізнього віку не дають 
можливості представникам різних вікових 
когорт сприймати старіння як задовільний 
життєвий період. 

Одним з етапів визначення ступеня не-
гативної стереотипізації представників се-
реднього періоду онтогенезу було завдан-
ня для умовної групи респондентів «ті, що 
надають соціальні послуги» на визначення 
перспектив для власного старіння. Дослі-
джуваним було запропоновано визначити 
бажану тривалість життя і описати остан-
нє десятиліття свого життя (чим займаєть-
ся, що цікавить, хто перебуває поруч і т. 
ін.). Ніхто з тих, хто брав участь в експе-
рименті, навіть гіпотетично не програмував 
себе на активне інтелектуальне довголіття. 
Завдання поєднати бажану тривалість жит-
тя й описати в подробицях останні 10 років 
викликали сильні негативні емоції дослі-
джуваних групи «ті, що надають соціальні 
послуги». Дисонанс у багатьох досліджу-
ваних виник через неможливість узгодити 
бажання жити якомога довше зі впевнені-
стю у беззаперечному зниженні інтелекту-
альних здібностей у старості. На запитання 
про те, чи обов’язково старість супрово-
джується інтелектуальною деформацією, 
всі учасники групи відповідали ствердно, 
посилаючись на негативний досвід рідних 
або знайомих людей пізнього віку. Най-
складнішим завданням для досліджува-
них виявилася необхідність сформулювати 
мету свого життя в старості. У кращому разі 
респонденти визначали для себе перспек-
тиву в старості бути помічниками дітям й 
онукам. Досліджувана Н., 42 роки, сказала, 
що хоче прожити років до 60, а далі – ні 
для чого. Уточнююче запитання дослідника 
«Ви справді вважаєте, що через 18 років 
повністю вичерпаєте свій особистісний по-
тенціал таким чином, що захочете помер-
ти?» викликало яскраві негативні емоції у Н.

Протягом останніх десятиліть у суспіль-
стві відзначається тяжіння до специфічної 
форми оптимізації сприйняття старості. 
Соціум приймає прояв зовнішньої актив-
ності літніх людей у вигляді участі у показах 
мод, заняття танцями або видами спорту, 
доступними для людей похилого віку, але 
відмовляє в розвитку висхідного інтелекту-
ального довголіття. Важливо зазначити, що 

збереження фізичних і психічних функцій 
організму в соціумі сприймається як кон-
груентне, що робить можливим, у кращому 
разі, поблажливо-покровительське став-
лення до людей пізнього віку. Результати 
дослідження експериментально підтвер-
джують: конвенціональна мудрість соціуму 
не дає можливості людині (навіть гіпоте-
тично) уявити для себе інтелектуальну ак-
тивність вище за необхідну в завершально-
му періоді свого життя.

Для учасників групи «ті, що надають соці-
альні послуги» було запропоновано повто-
рити експеримент, який вперше було 
проведено у 70-х рр. ХХ ст. в Америці. 
Суть його полягала в підвищенні емпатії 
до представників пізнього віку. З метою 
психологічного заглиблення в ситуацію 
було спроектовано середовище, специфі-
ка якого відповідала повсякденним про-
блемам, з якими мають справу старі люди 
і відчувають складнощі у зв’язку з низкою 
можливих фізичних вікових обмежень. До-
сліджуваним було запропоновано надягти 
цупкі рукавички заради зниження рівня чут-
ливості пальців рук, вставити у вуха беруші, 
окуляри, які спотворюють чіткість зорового 
сприйняття, у взуття їм помістили гранули 
пінопласту дрібної фракції заради збіль-
шення дискомфорту під час ходіння. Як 
завдання було запропоновано виконати дії, 
необхідні в повсякденному житті: всилити 
нитку в голку з великим вушком, накапа-
ти потрібну кількість лікарських крапель, 
почистити фрукт і таке інше. Під час обго-
ворення результатів експерименту респон-
дент молодого віку К. сказав: «Я, звичай-
но, розумів, що вони погано бачать і таке 
інше, але це просто неможливо». Учас-
ниця експерименту 40-річна О. твердила: 
«Це справді нестерпно, і окуляри в них такі 
самі, я бачила. Боже, а як болять ноги!» 
Важливо відзначити, що цей експеримент 
дав можливість підвищити рівень емпатій-
ного розуміння вікових особливостей лю-
дей похилого віку. На запитання про те, чи 
помітили вони у себе під час експеримен-
ту зниження рівня мислення і чи обов’яз-
ково зниження фізичних можливостей має 
супроводжуватись мінімізацією інтелекту-
альних здібностей, відповіли заперечливо. 

У процесі роботи соціальним працівни-
кам було запропоновано змінити профе-
сійну термінологію, замінивши слово «пі-
допічні» на «клієнти». Така пропозиція була 
сприйнята неоднозначно. У процесі обго-
ворення було звернуто увагу на той факт, 
що зміна риторики дає можливість інакше 
подивитися на виконання своїх професій-
них обов’язків. Згодом кілька учасників екс-
перименту змінили риторику, використову-
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ючи термін «клієнт», що, за їхніми словами, 
дало змогу ставитися до старої людини, 
яка потребує соціальної допомоги, інакше. 

Виконання наступного завдан-
ня – знайти позитивні властивості старо-
сті – стало можливим тільки після перегля-
ду запропонованої дослідником презентації 
про інтелектуально активних людей віку 
80+. Реакцію представників різних груп 
на переглянутий матеріал загалом було 
охарактеризовано як оптимістичну, хоча рі-
вень оптимізму у представників групи «ті, 
що надають соціальні послуги» значною мі-
рою перевищував рівень оптимізму групи 
респондентів «клієнти». Досліджуваний В., 
89 років, сказав: «Якби мені це сказали ро-
ків 10 тому, я вчепився б у цю можливість 
двома руками! Тепер вже пізно!»

Черговим етапом роботи було прове-
дення інтелектуального тренінгу для дослі-
джуваних групи «клієнти». Цю групу умовно 
поділили на дві підгрупи. З представниками 
обох підгруп було проведено цикл ідентич-
них завдань, час проведення занять та їхня 
частота були ідентичними в обох групах. 
Відмінності в роботі груп полягали у манері 
спілкування дослідника з учасниками про-
екту пізнього віку. 

У роботі з досліджуваними першої під-
групи дослідник використовував ритори-
ку, прийняту в соціумі щодо старих людей: 
«ці завдання підготовлені для людей 50+», 
«ймовірно, це не так просто, можливо, 
ви відчуваєте втому», «дозвольте, я допо-
можу», «можливо, варто робити більш 
тривалі перерви між виконанням завдань» 
тощо. У другій підгрупі риторика дослід-
ника мала характер безумовної впевне-
ності в достатньому рівні інтелектуаль-
них здібностей досліджуваних. Завдання 
для учасників обох груп були пов’язані з 
умінням працювати з комп’ютером. Таким 
чином, першим етапом завдання було ово-
лодіння елементарними навичками роботи 
з цією технікою.

Так, наприклад, один із досліджуваних 
другої підгрупи П., 79 років, зауважив, що 
не вважає за доцільне даремно витрачати 
час, оскільки онук намагався навчити його 
роботи на комп’ютері, але в нього нічого 
не вийшло. Дослідник ствердно сказав, 
що будь-який новий вид діяльності потре-
бує докладання певних зусиль і вік не є 
визначальним фактором. Далі поцікавився, 
скільки часу онук витратив, щоб навчити-
ся письма в першому класі. Цей аргумент 
виявився вирішальним, і старий чоловік по-
годився продовжити участь у проекті. Вже 
після першого заняття він освоїв особли-
вості поводження з комп’ютерною миш-
кою, і далі процес його адаптації до занять 

із комп’ютером був продуктивним. Інша 
досліджувана цієї підгрупи А., 72 років, піс-
ля серії занять сказала: «Вони вважають, 
що я вже нічого не розумію, а, виявляється, 
я можу ще дізнатися щось нове». Результа-
ти динаміки інтелектуального розвитку дру-
гої підгрупи значною мірою перевершували 
першу. У респондентів лідируючої підгрупи 
було відзначено поліпшення психоемоцій-
ного і, як наслідок, соматичного стану (нор-
малізація артеріального тиску), підвищення 
вітальності. 

Тезу «чим кращий інтелектуальний роз-
виток у попередні періоди, тим кращий він 
у старості», можна розглядати, коли соці-
умом затребувані знання та вміння пред-
ставників пізнього віку, що в реальній прак-
тиці є винятком. Під час дослідження ми 
визначили, що інтелектуальний розвиток 
тих представників геронтогенезу, розви-
ток яких можна охарактеризувати як більш 
високий, процес деградації має стрімку 
форму порівняно з тими, чиї інтелектуальні 
здібності використовувалися соціумом мі-
німально. 

На стику вікових періодів розвитку люди-
ни відбувається розуміння того, що очікує 
від неї соціум і якими є її реальні можли-
вості для реалізації свого потенціалу. На 
кожному етапі розвитку особистості соціум 
пропонує певний набір патернів поведінки, 
в які член суспільства вписує свої перед-
бачувані можливості. Не маючи вичерпно-
го уявлення про власний інтелектуальний 
потенціал, людина в пізньому віці отримує 
модель, яка спочатку знижує рівень вимог 
до потенційних можливостей людини, тим 
самим ставить можливість її висхідного 
розвитку  старості під сумнів. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Результати проведеного досліджен-
ня доводять, що конвенціональна му-
дрість соціуму є ефективним інструментом 
для деформації інтелектуального розвитку 
людини в завершальний період життя. За-
значений феномен сприяє спотворенню 
уявлень людини про свій інтелектуальний 
потенціал у старості і не дає можливості 
використовувати його повною мірою. При-
рода стереотипізації соціальних явищ точ-
но визначена у висловлюванні Ф. Бекона, 
який стверджував, що є три найгірших, 
але безпрограшних аргументи в супереч-
ці про проблеми соціальних особливостей 
життя суспільства: це передано нам від 
предків; це звично; це загальноприйнято. 

Теорія нейропластичності дає змогу 
по-новому подивитися на взаємозалеж-
ність фізіологічного старіння та інтелек-
туального згасання особистості і апріорі 
не ототожнювати вікові прояви фізичного 
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згасання у вигляді зниження гостроти слуху 
або зору зі згасанням інтелектуальних зді-
бностей людини в старості. 

Старість у сучасному соціумі можна 
розглядати в контексті психологічної або 
іншої дефіцитарності, коли життєвий кон-
тинуум перебуває між фрустраціями і де-
приваціями різної етіології (емоційної, 
соціальної, інтелектуальної). Людина похи-
лого віку може змиритись із неможливістю 
задовольнити ряд потреб, які визначають 
задовільний процес життєдіяльності. Не-
зважаючи на спроби соціуму змінити своє 
ставлення до представників пізнього віку, 
в реальності вони мають декоративний 
характер і ексклюзія людей похилого віку 
в суспільстві є звичним явищем. Вирішення 
цих проблем є актуальним для подальших 
досліджень із метою побудови суспільства 
оптимального співіснування для представ-
ників усіх періодів онтогенезу.
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Постановка проблемы. Психоанализ 
как воплощение «неклассической психологии» 
возникает в условиях эпистемологического 
кризиса, в атмосфере общетеоретических 
споров о природе психического и на основе 
научного детерминизма. Пройдя путь от чисто 
биологической концепции (З. Фрейд), пси-
хоанализ трансформируется в культурологи-
ческую (К. Юнг) и собственно философскую 
версию (Ж. Лакан). Эволюция психоанали-
за и широкий спектр понятий и толкований 
его основных постулатов позволяет говорить 
о психоанализе как о теории, которая требует 
уточнения ее научного статуса.

Актуальность темы исследования 
определяется несколькими позициями: 
важностью критического исследования 
проблемы сознания в психоанализе; необ-
ходимостью адекватного включения пси-
хоаналитических идей в общую картину 
психологических и философских представ-
лений о человеческой природе; возраста-
ющим интересом к психоанализу в совре-
менном обществе.

Постановка задания. Цель статьи – 
рассмотреть вопрос о методологической 

состоятельности психоаналитических кон-
цепций.

Изложение основного материала 
исследования. Размышления З. Фрейда 
о научности психоанализа нашли свое от-
ражение в работе «Сопротивление психо-
анализу». Непринятие его теории научным 
и философским сообществом вызывало 
определенное беспокойство и тревогу за ее 
будущее. В указанной работе находим сле-
дующее: «… психоанализ только страдает 
от того, что оказался между медициной 
и философией. Медики считают его пустым 
измышлением и не желают верить в то, 
что он, подобно любой другой естествен-
ной науке, основан на тщательном и тру-
доемком анализе эмпирических фактов; 
философы, соразмеряющие его со своими 
мудреными умственными построениями, 
считают неверными его исходные тезисы 
и придираются к тому, что основным пси-
хоаналитическим понятиям, – которые еще 
только складываются, – недостает ясности 
и четкости» [19, с. 199–200].

Среди исследований, посвящённых 
психоанализу, можно выделить несколь-
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ко основных направлений, в той или иной 
мере освещающих отношение психоанали-
тического учения к философии.

Л. Витгенштейн в исследованиях ран-
него периода, предложив концепцию фи-
лософии как аналитической деятельности 
по прояснению логической структуры язы-
ка, не просто предвосхитил антиметафизи-
ческий пафос неопозитивистов. Одно вре-
мя он был своего рода гуру для венских 
ниспровергателей метафизики, которая 
была мнима и бессмысленна (Р. Карнап). 
Достоверно известно, что Л. Витгенштейн 
был хорошо знаком с работами З. Фрей-
да «Психопатология обыденной жизни» 
и «Исследования истерии», критически 
относился к психоаналитическим иде-
ям, называя их «абсурдными» и «неудов-
летворительными». В заметке «Культура 
и ценность» Л. Витгенштейн сравнивал 
психоаналитическую процедуру с вкуше-
нием плодов от древа познания: знания, 
которые при этом приобретаются, ставят 
перед нами новые этические проблемы, 
ничего не давая для их решения [3, с. 444]. 
Весьма любопытно и неожиданно сравне-
ние собственной оригинальности с ори-
гинальностью З. Фрейда. Как оказалось, 
она одного сорта – «оригинальность не се-
мени, а почвы, при отсутствии каких-либо 
собственных семян» [3, с. 445–446]. 

Л. Витгенштейн критиковал психологов 
по тем же причинам, что и математиков. 
Он утверждал, что психология бесплод-
на из-за своей концептуальной путаницы. 
Но Л. Витгенштейн говорил об экспери-
ментальных психологах, которые отталки-
ваются от мифологического видения при-
роды психических процессов, взятого 
из обыденного языка, от видения, кото-
рое они принимают за экспериментальную 
основу своего исследования. Так в «Голу-
бой и коричневой книге» он пишет: «Пси-
хоаналитики <…> введены в заблуждение 
своим собственным способом выражения, 
поскольку считают, что они сделали гораз-
до большее, нежели открытие новых пси-
хологических реакций» [4, с. 95]. 

С другой стороны, Л. Витгенштейн под-
верг суровой критике за мифологизм пони-
мания математики своих учителей, Г. Фреге 
и Б. Рассела. Он критикует их платонизм, 
идею, согласно которой математика явля-
ется объективной наукой. Для «платони-
ков» числа и их взаимоотношения – реаль-
ные объекты, несмотря на то, что объекты 
эти не чувственные, а умопостигаемые. 
Л. Витгенштейн разработал конструктиви-
стскую концепцию математики. Согласно 
ей числа являются конструкциями, свое-
го рода результатами применения правил 

и процедур, придуманных и установленных 
людьми. Математик не открывает законы 
математики, но и не изобретает их в уго-
ду своему капризу. Он «играет» согласно 
определенным правилам, которые кон-
струирует. Законы математики – это при-
нятые последствия человеческой свободы 
конструирования. Для Л. Витгенштейна 
применение вычислений означает, что «ис-
числение применяется так, чтобы образо-
вывать грамматику языка», подобно тому, 
как устанавливаются правила в игре. Сле-
довательно, математика – это всегда ис-
числение. А исчисление ничего не опи-
сывает. Вычисление – это игра, которая 
следует определенным правилам, его 
контуры – это позиции в игре. Значит, нет 
необходимости в логическом или матема-
тическом обосновании вычисления. Пра-
вила математической игры должны быть 
оправданы лишь применением («поступать 
именно так»). Л. Витгенштейн описал тео-
рию З. Фрейда в терминах, близких к тем, 
в которых он описывал математику. Психо-
аналитик, интерпретируя сновидения, фак-
тически конструирует особую игру. Эта де-
ятельность не нуждается в «обосновании» 
научным методом. Она выражает свои соб-
ственные правила. Обнаруживается четкая 
параллель между двумя понятиями пси-
хоанализа – «объяснительным» и «кон-
структивным» «исчислением» и «вычисле-
нием» в математике. Некоторые реформы 
в психоанализе развиваются параллельно 
преобразованиям, разработанным Л. Вит-
генштейном для математики: «конструк-
тивная» программа против «реалистской» 
и «платоновской» программ бессознатель-
ного [2, с. 127–130]. 

С точки зрения логического позитивиз-
ма, психоаналитическая теория не отвеча-
ет принципу верификации – процессу уста-
новления истинности научных утверждений 
посредством их эмпирической проверки 
в ходе наблюдения, измерения или экспе-
римента. С точки зрения этого принципа 
нет оснований считать, что психоанализ 
удовлетворяет требованиям верификации. 
Но многие представители логического по-
зитивизма (О. Нейрат, Р. Карнап и некото-
рые другие) положительно относились 
к психоанализу, рассматривая теоретиче-
ские положения З. Фрейда не в качестве 
«бессмысленной метафизики», а как есте-
ственную науку [6, с. 64]. Так, Ф. Франк 
(преемник А. Эйнштейна на кафедре те-
оретической физики Немецкого универ-
ситета в Праге) настаивал на том, что с 
точки зрения логического позитивизма нет 
оснований опровергать психоаналитиче-
ские теории. В фундаментальной работе 
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«Философия науки. Связь между наукой 
и философией» Ф. Франк рассуждает 
о философии науки как о «потерянном 
связующем звене» между философией 
и наукой. Он стремится дать философ-
скую интерпретацию научным дисципли-
нам и установить их связи с различными 
направлениями в философии: «Как пример 
<…> научной психологии мы можем взять 
«глубинную психологию» <…>, основанную 
на теории Зигмунда Фрейда и известную 
под именем «психоанализа» [18, с. 391].

Впечатления молодого К. Поппера 
от психоанализа сыграли огромную, если 
не сказать решающую, роль в становлении 
собственной концепции критического ра-
ционализма. Как известно, К. Поппер, изу-
чая математику, физику, историю музыки 
в Венском университете (1919–1924 гг.) 
увлекся психоаналитическими теориями 
и даже принимал участие в клинической 
работе А. Адлера. Показателен значи-
тельно более поздний пассаж К. Поппера, 
крайне иронично назвавшего К. Маркса, 
З. Фрейда и А. Адлера тремя великими 
создателями философии современного 
человека. Эти слова вложены в уста неко-
его «среднестатистического вульгарного 
марксиста». Если для К. Поппера К. Маркс 
был лжепророком, то два психоаналитика 
в компании с ним если и не дотягивают 
до статуса пророков, то уж явно – лже-
цы. Ирония К. Поппера неожиданно пе-
рекликается с иронией истории: сегодня 
без него трудно представить философию 
современного человека, даже если знания 
последнего ограничены знанием перво-
го из этой троицы. Находясь под воздей-
ствием неопозитивистских идей, К. Поппер 
разочаровывается в психоаналитическом 
учении, что оказалось одной из причин 
поиска критерия для определения научно-
го статуса различных теорий. Обращение 
к психоанализу для К. Поппера послужило 
отправной точкой для обоснования своих 
личных представлений о критериях науки и 
псевдонауки [9, с. 342–343].

По мнению К. Поппера, З. Фрейдом 
были выдвинуты гипотезы, которые не от-
вечают требованиям фальсифицируемости 
как критерия научности эмпирической те-
ории. Теория, по мнению К. Поппера, бу-
дет фальсифицируемой и соответственно 
научной, если существует методологиче-
ская возможность ее опровержения с помо-
щью постановки эксперимента, даже если 
такой эксперимент еще не был поставлен. 
Согласно этому критерию высказывания 
или системы высказываний содержат ин-
формацию об эмпирическом мире только 
в том случае, если их можно систематиче-

ски подвергать процедуре проверки, ре-
зультатом которой и будет их опроверже-
ние. Таким образом, любая научная теория 
не может быть принципиально неопровер-
жимой. Тем самым решается проблема де-
маркации, т. е. отделения научного знания 
от псевдонаучного – метафизического. 

К. Поппер считал, что факты, которые 
находились в очевидном противоречии 
с фундаментальными положениями психоа-
налитической теории, вынуждали З. Фрей-
да выдвигать дополнительные гипотезы 
для сохранения первоначальных положе-
ний теории. Он ставил под сомнение науч-
ный статус таких дополнительных гипо-
тез. Эти гипотезы, по мнению К. Поппера, 
заведомо не могут быть фальсифициро-
ваны эмпирически, что создает проблемы 
для эмпирической теории. Следовательно, 
исключается ситуация, при которой мог-
ла бы быть фальсифицирована первона-
чальная гипотеза. Таким образом, такти-
ка выдвижения дополнительных гипотез 
для защиты фундаментальных положений 
психоанализа находится в противоречии 
с требованиями возможной фальсифика-
ции. Этот вывод является основным ар-
гументом в рассмотрении психоанализа 
как псевдонаучной теории.

З. Фрейд подчеркивает, что психоанализ 
основан на «клинических наблюдениях», 
а это, стоит на своем К. Поппер, не отве-
чает действительности, ибо «клинические 
наблюдения, которые, как наивно полагают 
психоаналитики, подтверждают их теорию, 
делают это не в большей степени, чем еже-
дневные подтверждения, обнаруживаемые 
астрологами в своей практике» [13, с. 247]. 
Для К. Поппера клинические наблюдения 
могут выступать лишь интерпретациями 
в свете теорий или гипотез. В работе «Зна-
ние и психофизическая проблема. В защиту 
взаимодействия» К. Поппер снова обраща-
ется к психоанализу: «Невозможно прове-
рить его (З. Фрейда – А. В., Е. П.) теорию 
путем наблюдений, поскольку она объяс-
няет поведение человека в терминах бес-
сознательных вытесненных желаний, а это 
можно совместить с чем угодно, что можно 
наблюдать» [14, с. 120]. Это является еще 
одним важным моментом критики психоа-
нализа К. Поппером.

К. Поппер настаивает на том, 
что З. Фрейд выстроил теорию таким об-
разом, что она в конечном счете оказалась 
нефальсифицируемой. Давая психоана-
лизу шанс в будущем, он предполагает:  
«Я не сомневаюсь в том, что многое 
из того, что они (психоаналитики – А. В., 
Е. П.) говорили, имеет серьезное значение 
и вполне может со временем сыграть свою 
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роль в психологической науке, которая 
будет проверяемой» [13, с. 247]. Иными 
словами, психоанализ содержит интерес-
ные положения, заслуживающие внимания, 
но в форме, которая не является проверя-
емой, – в форме ненаучного, «метафизи-
ческого» учения. Психоанализ перестанет 
быть псевдонаукой только в том случае, 
когда его теория станет проверяемой. 

Вряд ли К. Поппера можно обвинить 
в каком-то преднамеренном лукавстве 
при систематическом отстаивании им соб-
ственных идей в контексте проблемы де-
маркации науки и метафизики. Однако 
в примечаниях ко второму тому «Открытого 
общества» он безо всякого намека на иро-
нию вынужден признаться, что в «борь-
бе с метафизикой» мало толку, а многие 
метафизические системы привели к важ-
ным научным результатам. В этой связи 
он называет системы Демокрита, Платона, 
Н. Мальбранша и А. Шопенгауэра (весьма 
напоминающие систему З. Фрейда), пред-
ставляющие собой прекрасные структу-
ры мышления [12, с. 348]. На наш взгляд, 
в устах поборника чистоты науки и защит-
ника рационализма это достойная похвала 
психоанализу. 

Точку зрения К. Поппера в отношении 
интеллектуальной нечестности психоа-
нализа поддерживал и другой предста-
витель постпозитивизма И. Лакатос. Так, 
в работе «История науки и ее рациональ-
ные реконструкции» он, в частности, пи-
шет: «Что касается психоанализа, Поппер 
был, безусловно, прав <…>. С точки зре-
ния фундаментального попперовского тре-
бования строгости фрейдисты оказались 
в тупике, так как отказались уточнить те 
экспериментальные условия, при которых 
они отвергли бы свои базисные допуще-
ния» [8, с. 247–248]. Теорию психоанали-
за И. Лакатос называл исследовательской 
программой с «защитным поясом» и выра-
ботанным алгоритмом решения проблем. 
Он также подчеркивал, что психоанализ 
на любой стадии своего развития имеет 
нерешенные проблемы и невскрытые ано-
малии. 

Так, например, философ науки А. Грюн-
баум не соглашается с выводами, сделан-
ными К. Поппером. Он считал, что З. Фрейд 
сделал предположения, которые могут 
быть фальсифицированы, самым важным 
из которых А. Грюнбауму представляется 
«аргумент совпадения». З. Фрейд предло-
жил считать доказательством в пользу пси-
хоанализа терапевтический успех, утверж-
дая, что лишь психоанализ может принести 
реальное излечение неврозов, поскольку 
только психоанализ находит глубинные 

желания и мысли, которые «совпадают» 
с симптомами. По мере того как терапия 
вскрывает и уничтожает бессознательные 
желания, симптомы исчезают до тех пор, 
пока не пропадает сам невроз. З. Фрейд 
утверждал, что остальные терапевты могут 
добиться лишь частичного и временного 
успеха, поскольку не доходят до причины 
неврозов, принося незначительное облег-
чение посредством внушения. 

А. Грюнбаум считает, что «аргумент соот-
ветствия» опровергает заявление К. Поп-
пера о том, что психоанализ не является 
наукой, поскольку «аргумент соответствия» 
фальсифицируем. Следовательно, психо-
анализ можно считать наукой, и остается 
лишь вопрос о ложности или истинности 
его заявлений. Для того чтобы получить 
признание истинности согласно своим же 
собственным критериям, психоанализ дол-
жен продемонстрировать уникальный те-
рапевтический эффект. Уникальный успех 
жизненно важен для аргумента соответ-
ствия, поскольку (если остальные психо-
терапевтические системы работают так 
же хорошо, как психоанализ) нет никаких 
оснований предпочесть сложный психо-
анализ более простым теориям. Окон-
чательные выводы в решении проблемы 
научного статуса психоанализа сформули-
рованы А. Грюнбаумом в статье «Теория 
Фрейда и философия науки». Он подчерки-
вает: «… подтверждение главных гипотез 
Фрейда возможно <…> преимущественно 
в ходе хорошо организованных внеклини-
ческих исследований» [5, с. 106].

Поскольку психоанализ невозможно 
эмпирически проверить с помощью науч-
но-теоретического критерия, его следует 
отнести скорее к искусству интерпретации 
или герменевтическим методам. Можно 
указать три критерия проверки психоана-
литических интерпретаций:

1) критерий соответствия: содержа-
ние сознания и его вербальное описание 
должны соответствовать друг другу;

2) критерий когерентности (связности): 
интерпретация должна быть когерентной 
сама по себе;

3) критерий практики: интерпретация 
должна подтверждаться жизненной прак-
тикой [7, с. 62].

Впрочем, и сам постпозитивизм, пре-
тендовавший на создание общепри-
знанной теории, описывающей строение 
и развитие (изменение) научного знания, 
оказался в подобном положении: кто се-
годня может с полной ответственностью 
заявить, что проблемы, поставленные 
в рамках постпозитивизма, окончательно 
решены? Того постпозитивизма, который 
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от «научной чистоты» прародителя-неопо-
зитивизма пришел к плюралистическому, 
мозаичному видению мира, науки и чело-
века, к всегда спасительной междисципли-
нарности – последнему прибежищу разо-
чарованных и уставших. К собственному 
концу. 

Психоанализ, несмотря на критику, вы-
шел сухим из воды. Это случилось, как ни 
парадоксально, благодаря фальсифика-
ционизму того же К. Поппера, поскольку 
рациональное обсуждение теорий состоит 
в критике, а не в доказательствах или по-
пытках делать их вероятными: «Развивай-
те ваши идеи так, чтобы их можно было 
критиковать». И случилось это вопреки 
К. Попперу, но теперь уже через П. Фей-
ерабенда, отбросившего идею демарка-
ции и догматический фальсификационизм 
попперианцев, уверенных в том, что «за-
коны природы лежат на поверхности, а не 
скрыты под толщей разнообразных помех» 
[17, с. 296]. Анархист П. Фейерабенд убе-
жден (и нам кажется обоснованным это его 
убеждение) в том, что ненаучные методы 
и результаты всегда обогащали науку, в то 
время как процедуры, считавшиеся суще-
ственными элементами науки, незаметно 
отмирали или отбрасывались. Он приво-
дит примеры с новаторским опытом Па-
рацельса и критикой китайской медицины 
некоторыми «рыцарями попперианства», 
предсказывавшими ей скорую гибель  
[17, с. 307]. В подобном незавидном по-
ложении оказался и классический психо-
анализ, воспринимаемый позитивизмом 
в качестве способа, не обладающего науч-
ной методологией, что можно квалифици-
ровать как триумф именно сциентистского 
духа, правообладателями которого счита-
ли себя позитивисты.

Интересным является и отноше-
ние М. Полани к новым концепциям 
в философии и науке. М. Полани вполне 
обосновано можно считать основателем 
эпистемологической концепции «неявного 
знания», которая основана на осмыслении 
обыденно-практического знания и вклю-
чает в себя опыт зрительного восприя-
тия и опыт инструментальной деятель-
ности, а также опыт социогуманитарного 
и художественного познания. В частности, 
в работе «Личностное знание» он пишет: 
«Враждебная аудитория фактически может 
даже сознательно отказаться рассматри-
вать новые концепции (такие, например, 
как те, которые были введены Фрейдом, 
Эддингтоном или Райлом) именно потому, 
что ее представители опасаются, что эти 
концепции приведут их к выводам, которые 
для них неприемлемы» [11, с. 218].

Следует заметить, что выводы, сде-
ланные позитивистами, не являются об-
щепринятыми в полемике относительно 
психоанализа (и науки в целом). Многие 
теоретики считают требование фальсифи-
кации слишком строгим и таким, которое 
уничтожает любую новую теорию, прежде 
чем она реализует возможность своего 
развития. 

Подобного мнения придерживается 
А. Уемов. Он пишет: «С тем, что критику-
емые системы (A. Адлера, З. Фрейда –  
А. В., Е. П.) не фальсифицируемы 
в момент критики, можно согласиться. Но 
как доказать, исходя только из логической 
формы, если это не тавтология, что они 
не фальсифицируемы в принципе, т. е. 
в любой будущий момент времени? Поп-
пер должен был бы в этом плане анали-
зировать различные логические формы, 
но он этого не делает» [16, с. 92]. А. Уёмов 
считает, что провести четкую демаркаци-
онную линию между наукой и псевдонаукой 
не представляется возможным, поскольку 
наука возникает путем постепенного (плав-
ного) перехода от псевдонауки. Критерий 
демаркации, предложенный К. Поппером, 
практически не применим, поскольку отсе-
кает от науки ее важные составные части.

Наиболее распространена точка зре-
ния, согласно которой психоанализ яв-
ляется исключительно научной теорией, 
возникшей вследствие изучения конкрет-
ных опытных данных на стыке нескольких 
естественных наук. По мнению А. Белкина, 
психоанализ – это вполне зрелая наука, 
и уж во всяком случае «наука не в меньшей 
степени, чем физика» [1, с. 6]. Слово «фи-
лософия» по отношению к психоанализу 
этими авторами вообще не употребляется.

Следующий подход объединяет сугубо 
научную детерминанту и «метафизичную» 
(«псевдофилософскую»). Эти обобщения 
не могут объединиться в единую после-
довательную систему, а существуют лишь 
в виде разрозненных замечаний. Как счита-
ет А. Руткевич, стратегии приспособления 
психоанализа (к естественным или к со-
циальным наукам) приводят к разрушению 
всего воздвигнутого Фрейдом строения. 
Поэтому большинство аналитиков избира-
ет «страусову политику» и просто игнори-
рует все то, что пишут нейрофизиологи, 
этнографы или социологи. Но тем самым 
они неизбежно загоняют себя в своеобраз-
ное «гетто» даже в рамках медицинской 
корпорации, не говоря уж о более широком 
научном сообществе [15, с. 13]. 

Следует заметить: то, что психоанализ 
не является ни естественной, ни социаль-
ной наукой, еще не означает, что он ли-
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шен всякого содержания и может быть 
просто отброшен как некая мифология. 
Психоанализ напоминает те древние уче-
ния, которые соединяли философскую 
спекуляцию с той или иной практикой пси-
хической саморегуляции [15, с. 13]. 

В противовес первым двум направле-
ниям в исследовании психоанализа пред-
ставители третьего подхода исходят из той 
предпосылки, что любая научная теория 
невозможна без изначально подведённо-
го под неё философского базиса. Руко-
водствуясь подобными рассуждениями, 
они выявляют некую основополагающую 
философскую идею, на которую опирается 
психоанализ. Однако здесь также сохра-
няется доминанта научности, и пробле-
ма заключается уже не в том, являются 
или не являются философами З. Фрейд 
и его последователи. Философами они яв-
ляются уже потому, что при подобном рас-
смотрении наука оказывается неразрывно 
связанной с философией, а не опреде-
ляются как философы по тому, какой ми-
ровоззренческий базис («приемлемый» 
или же «неприемлемый») они подводят 
под свои научные теории. Целью авторов 
подобных изысканий чаще всего являет-
ся не беспристрастное описание психо-
аналитической философии, а полемика 
с положениями психоанализа, ведущаяся 
с мировоззренческих позиций, противо-
положных тем, которые предполагаются 
психоаналитическим учением. В силу этого 
в большинстве случаев психоанализ опять 
же обвиняется либо в неполноте, либо же 
в непоследовательности. Следующее на-
правление представлено гораздо меньшим 
количеством работ по сравнению с теми, 
которые приведены выше. К этому направ-
лению мы относим тех авторов, которые 
изначально рассматривают психоанализ 
вне декларируемой сциентистской опре-
делённости (В. Краус, М. Мамардашвили). 
Эти исследователи не оспаривают научно-
сти психоаналитической теории, но в то же 
время дают понять, что психоанализ ценен 
и вне поля приложения научных теорий. 
По мнению М. Мамардашвили, «психоана-
лиз был действительно революцией в ин-
теллектуальном инструментарии, которым 
мы располагали к началу XX века. Есть ряд 
особенностей этой революции, которые 
роднят психоанализ в плане онтологиче-
ских или философских проблем с анало-
гичными сдвигами и смещениями вообще 
в науке и способе мышления в XX веке» 
[10, с. 124]. 

Анализируя эти работы, можно сде-
лать вывод, что психоанализ – мировоз-
зренческая позиция, которая является 

одной из сугубо научных концепций и под-
тверждает философскую идею. Психоана-
лиз в данном случае не рассматривается 
ни как чистая наука, ни как наука на службе 
у философии. Он сам становится филосо-
фией. 

Ещё одно направление в исследова-
нии психоаналитической традиции мож-
но полностью отнести к десциентизации 
психоаналитического учения. Авторы, ра-
ботающие в этом направлении (Р. Дадун 
и В. Лейбин), не просто рассматривают 
психоанализ в качестве философско-ми-
ровоззренческой концепции, но и дела-
ют попытки более полного описания всех 
элементов этого учения. Они производят 
реконструкцию проблемного поля психо-
аналитической философии, вписывая её 
в историко-философский процесс как одну 
из неотъемлемых его частей. Другое дело, 
что подобных работ ещё слишком мало, 
чтобы выражаемое в них мнение могло 
быть услышано всеми без исключения, тем 
самым потеснив господствующее на дан-
ный момент времени, навязанное исследо-
ваниями сциентистского толка представ-
ление о психоанализе, который не имеет 
никакого отношения к философии. 

Выводы из проведенного исследова-
ния. На основании вышесказанного мож-
но сделать вывод, что взаимоотношения 
между психоанализом и философией весь-
ма устойчивы и многогранны. Во-первых, 
философские идеи мыслителей прошлого 
оказали существенное влияние на станов-
ление и формирование психоаналитическо-
го учения З. Фрейда о человеке и культуре. 
Во-вторых, в своем органическом единстве 
фрейдовские представления о психической 
реальности и бытии человека в мире об-
разуют психоаналитическую философию, 
оказывающую не меньшее влияние на об-
щественное сознание, нежели другие фи-
лософские течения. В-третьих, психоана-
литические идеи все активнее вторгаются 
в различные направления современной 
философии. Можно с полным основани-
ем говорить о том, что в ближайшем буду-
щем психоаналитическое учение З. Фрейда 
о человеке и культуре не только не утра-
тит своего влияния на развитие западной 
философской мысли, но и сохранит свою 
значимость в условиях сближения различ-
ных философских школ. Главное состоит 
в том, что психоаналитические концепции 
оказываются центром притяжения филосо-
фов различных мировоззренческих ориен-
таций, независимо от того, насколько остро 
и принципиально они критикуют отдельные 
психоаналитические положения или, нао-
борот, некритически заимствуют основопо-
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лагающие идеи З. Фрейда. Психоанализ 
будет продолжать обеспечивать самое 
исчерпывающее и ясное проникновение 
в душу человека, стимулировать исследо-
вания и понимание во многих областях че-
ловеческой деятельности. В связи с этим 
одной из важнейших задач является даль-
нейшее осмысление богатейшего корпуса 
психоаналитических идей.
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У статті проаналізовано сучасний стан осмислення психологічного спадку видатного літературознав-
ця, мовознавця, психолога, санскритолога, міфолога, історика культури, публіциста Д.М. Овсянико-Кули-
ковського, яке сьогодні в Україні має розрізнений характер у різних галузях соціогуманітарного знання. 
Визначено перспективи подальших досліджень, що полягають у мультидисциплінарному підході.

Ключові слова: психологія літературної обдарованості, «теорія позасвідомого», харківська школа 
психології творчості, психологія художньої творчості, мультидисциплінарний підхід.

В статье проанализировано современное состояние осмысления психологического наследия выда-
ющегося литературоведа, языковеда, психолога, санскритолога, мифолога, историка культуры, публи-
циста Д. Н. Овсянико-Куликовского, которое сегодня в Украине носит разрозненный характер в раз-
личных отраслях социогуманитарного знания. Определены перспективы дальнейших исследований, 
которые заключаются в мультидисциплинарном подходе.

Ключевые слова: психология литературной одаренности, «теория бессознательного», харьковская 
школа психологии творчества, психология художественного творчества, мультидисциплинарный под-
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Zagurska E.V. PSYCHOLOGICAL LEGACY OF D. M. OVSYANYKO-KULYKOVSKYI: THE 
IMPORTANCE OF A MULTIDISCIPLINARY APPROACH

The article analyzes the current state of understanding of the psychological heritage of outstanding liter-
ary critic, linguist, psychologist, Sanskrit scholar, mythologist, cultural historian, publicist D.М. Ovsyanyko- 
Kulykovskyi. Today in the Ukraine D.М. Ovsyanyko-Kulykovskyi’s legacy is fragmented in various branches of so-
cial Sciences and Humanities. The author identifies a perspective of further studies in the multidisciplinary approach.

Key words: psychology of literary giftedness, “the theory of the unconscious”, Kharkov school of psychology 
of creativity, psychology of art, multidisciplinary approach.

Постановка проблеми. Сучасні дослі-
дження психологічного спадку Д.М. Овся-
нико-Куликовського більшою або меншою 
мірою розкривають особливості його пси-
хологічних поглядів, проте вивчення кон-
цепцій вченого має розрізнений характер, 
усталеної думки щодо них немає. Д.М. Ов-
сянико-Куликовського вважають одним із 
засновників харківської лінгвістичної шко-
ли, психологічного напряму в рамках куль-
турно-історичного літературознавства, 
психологічної школи в літературознавстві, 
культурно-історичної школи в літературоз-
навстві, в рамках якої розвивалася психо-
логія художньої творчості, естетико-психо-
логічної школи тощо. На думку В. Роменця, 
який визначив Д.М. Овсянико-Куликов-
ського як одного із засновників харківської 
школи психології творчості, погляди вче-
ного відповідали концепції культурно-гу-
маністичної психології й, відповідно, вче-
ний багато в чому випередив свій час. Сам 
Д.М. Овсянико-Куликовський стверджу-
вав, що до 90-х рр. ХІХ ст. в нього фор-
мується система ідей, почуттів і настроїв, 
яку він назвав «своїм комплексом»; нада-

лі «до складу цієї системи стали входити 
нові елементи, характер і значення яких 
визначається поняттям «культу гуманності»  
[15, с. 346].

Нині найбільш дослідженим є його 
внесок у становлення та розвиток філо-
логічних наук; на думку Я. Голобородька, 
він був «одним із провідних філологів-мис-
лителів свого часу, науковцем із масш-
табним поглядом на літературний процес 
та духовно-історичні тенденції» [4, с. 52]. 
Більшість дослідників, сходячись на тому, 
що ґрунтовний аналіз психологічного спад-
ку видатного психолога є необхідним, що 
«Дмитро Миколайович заслуговує на те, 
щоб його ім’я пам’ятали, а його спадщи-
на знову стала об’єктом досліджень»  
[10, с. 25], аналізують її з позиції профіль-
ної для них діяльності. Отже, психологіч-
ні погляди Д.М. Овсянико-Куликовського 
стають «точкою золотого перетину» різних 
наук, що є логічним наслідком багаторічної 
діяльності Д.М. Овсянико-Куликовського 
в різних галузях гуманітарного знання.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. До наукового спадку Д.М. Овсяни-



146 Серія Психологічні науки

Випуск 2. Том 1. 2017

ко-Куликовського в різний час зверталися 
А. Горнфельд, Т. Райнов, С. Ольденбург, 
Я. Голобородько, М. Анікін, М. Бойко, 
М. Осьмаков, В. Багацький, І. Вернудіна, 
Я. Грицак, І. Гуржій, Л. Дабло, Ю. Кальниць-
ка, О. Ладига, А. Лискова, М. Мацейків, 
І. Ілюхін, П. Усенко, Л. Блінова, В. Сарбей, 
Л. Чувпило, Ю. Манн, В. Крутоус, Н. Нікіті-
на, В. Свищо, Л. Гусельцева й інші. Про-
те систематичного аналізу психологічного 
спадку видатного вченого-енциклопедиста 
досі не було здійснено.

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження:

1. Здійснити системний аналіз поглядів 
сучасних науковців із різних галузей соціо-
гуманітарного знання на особливості пси-
хологічного спадку Д.М. Овсянико-Кули-
ковського.

2. Визначити основні напрями дослі-
джень психологічних поглядів ученого.

3. Довести важливість мультидисциплі-
нарного підходу до вивчення психологічних 
поглядів Д.М. Овсянико-Куликовського.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Д.М. Овсянико-Куликовський 
у численних роздумах про психологіч-
ні особливості літературно обдарованої 
особистості, особливості психологічної 
норми й патології, складники психоло-
гії національності тощо оперує філософ-
ськими поняттями, виводячи висновки на 
рівень філософського узагальнення. Так, 
наприклад, учений стверджує, що мисте-
цтво є пізнанням і розробкою ідеї безкі-
нечного в його людському вираженні; що 
образні елементи мислення для талано-
витих людей «звільнюються від служіння 
найближчим потребам думки і, отримуючи 
самостійне значення та особливу розроб-
ку, пристосовуються до пізнання життя та 
психіки людської» [14, с. 90] тощо. Це дає 
підстави звернути увагу на його психологіч-
ний спадок ученим, які досліджують галузі 
філософії. Так, І. Вернудіна зазначає, що 
теоретичний доробок Д.М. Овсянико-Кули-
ковського став результатом «лінгвістичних, 
психологічних, філософсько-культурологіч-
них узагальнень та ідей кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. в українській і європейській науковій 
думці» [3, с. 25], а його спадок становить 
«непересічний інтерес з огляду на сучас-
ний рівень естетико-психологічних дослі-
джень і слугує подальшому «прирощенню 
знань» у цій царині» [3, с. 22].

У рамках парадигми культурфілософії 
творчість ученого досліджує В. Крутоус, 
приділяючи особливу увагу явищам пато-
логічного характеру, які становили об’єкт 
окремого інтересу Д.М. Овсянико-Кули-

ковського в пізній період його досліджень. 
В. Крутоус зазначає, що «душевні явища, 
які знаходяться в проміжку між історично 
обумовленою нормою та явною психопато-
логією, здатні відігравати позитивну, більшу 
того, провідну роль у становленні й розвит-
ку людини та її обдарованості» [8]. Особли-
во наочно, на думку вченого, Д.М. Овсяни-
ко-Куликовський показав це на прикладах 
історичних модифікацій людського почуття.

Деякі дослідники трактують погляди 
науковця в руслі філософсько-лінгвістично-
го вчення, вважаючи, що воно було націле-
не на «визначення сутності й природи живої 
людської мови, вивчення проблеми її похо-
дження, дослідження ролі в пізнавальній і 
творчій діяльності індивіда й народу загалом, 
утілювало оригінальні підходи до вивчення 
співвідношення думки і слова» [16, с. 85].

У контексті сучасного мовознавства зде-
більшого досліджують думки Д.М. Овся-
нико-Куликовського в ближньому зарубіж-
жі. Так, К. Штайн і Д. Петренко вважають, 
що вчений поділяв думку свого вчителя 
О. Потебні про те, що теорія словесності 
повинна мати одну основу з теорією мови, 
опиратися на дані сучасного мовознав-
ства. Пропагуючи основні теоретичні по-
ложення О. Потебні, на думку дослідників, 
Д.М. Овсянико-Куликовський розвивав їх 
щодо творчості видатних російських пись-
менників, дослідження історико-літератур-
ного процесу Росії XIX ст. Роблячи уста-
новку на вивчення психології художньої 
творчості, «весь розвиток російської літе-
ратури вчений бачив як боротьбу й різно-
манітне поєднання двох начал: пушкінсько-
го та гоголівського, органічний синтез яких 
передбачається десь у віддаленому май-
бутньому» [18, с. 57]. 

«Розширює» напрями зазначених дослі-
джень М. Гусельцева, стверджуючи, що 
вченого цікавили не лише питання психо-
логії мови й мислення, а і творчості в ши-
рокому сенсі слова. Звертаючись від мо-
вознавства до літературознавства, а потім 
до історії культури, на думку М. Гусельце-
вої, Д.М. Овсянико-Куликовський поділяв 
ідеї В. Тена, що «сліди» культурно-історич-
ної епохи та особистості (історичну психо-
логію) можна осягнути за допомогою ана-
лізу літературних творів (пам’яток). Однак 
до культурно-історичного методу Д.М. Ов-
сянико-Куликовський додав методи пси-
хологічного аналізу особистості та її твор-
чості. «У логіці культурно-психологічного 
аналізу й синтезу він намагався осмисли-
ти взаємозв’язок: психологічний склад → 
художня творчість → твір. Лірику в цьому 
ключі він розглядав як художнє вираження 
емоційних станів. Згідно з Д.М. Овсяни-
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ко-Куликовським, визначна творчість є од-
ночасно явищем психологічним і культур-
ним (тобто культурно-психологічним» [5, с. 
396].

Деякі вчені розглядають особливості 
психологічного спадку Д.М. Овсянико-Ку-
ликовського в контексті психоаналізу; 
показовим є те, що цей аспект стає «точ-
кою перетину» філософії та літератури. 
І. Вернудіна визначає погляди дослідника 
як «теорію позасвідомого» [3]. М. Наєнко 
вважає, що позиція дослідника, за якою 
літературна творчість є «авторським уті-
ленням особистих морально-психологічних 
задатків, які існують у підсвідомості кожної 
творчої особистості» [12, с. 28], по суті, 
є відображенням фройдівської концепції, 
де «творчість є символічним вираженням 
психічних імпульсів і пристрастей, які від-
кидаються реальністю, але існують у люд-
ській підсвідомості й виражаються шляхом 
фантазії художника-творця» [12, с. 29]. На 
переконання літературознавця Л. Крупча-
нова, Д.М. Овсянико-Куликовський, неза-
лежно від З. Фройда, виходить на поняття 
«психічна сила», яка «накопичується і збе-
рігається в абстрактних процесах думки й 
витрачається в живій діяльності конкретних 
почуттів» [7, с. 109]. Учений пропонує кла-
сифікувати погляди Д.М. Овсянико-Кули-
ковського на почуття так: 1) органічні (бі-
ологічні) почуття (спрага, голод, статевий 
почуття), 2) надорганічні (любов), 3) соці-
альні (сімейні, правові, політичні), 4) надсо-
ціальні (релігійні та моральні, тобто творчі, 
соціальне походження)» [7, с. 110]. 

Варто окремо зауважити, що однією з 
найменш досліджених ділянок психологіч-
ного спадку Д.М. Овсянико-Куликовсько-
го є його концепція психології літератур-
ної творчості, в якій чільне місце посідає 
літературно обдарована особистість. Про 
необхідність ґрунтовного вивчення психо-
логії літературної творчості зазначає І. Но-
гачевська. На її думку, поетична творчість 
традиційно вивчається філологічними ме-
тодами, проте «психологічні дисципліни 
нагромаджують певний науковий потенці-
ал, який може прислужитись не лише лі-
тературознавцям і педагогам, а й психо-
терапевтам, бібліотерапевтам. Ось чому 
варто позбутись упередження, що психо-
логія не здатна серйозно вдосконалити та 
допомогти в аналізі й розумінні поетичного 
твору» [13, с. 153]. У певному розумінні 
психологію художньої творчості віддзерка-
лює психологія художнього сприймання, і 
підтвердженням цієї тези є те, що Д.М. Ов-
сянико-Куликовський «розглядає художню 
творчість і сприймання як процеси пережи-
вання, творення смислу й розуміння його» 

[13, с. 154]. Виходячи із цієї логіки, з пози-
ції сприймання доцільно розглядати поети-
ку; в цьому процесі необхідно з’ясувати, «в 
чому полягають секрети того чи іншого тек-
сту, який наділений винятковою здатністю 
викликати яскраві образні уявлення, що 
супроводжуються відповідними емоціями 
та механізмами навіювання, якими наділені 
поетичні твори» [13, с. 153].

Л. Блінова, досліджуючи погляди 
Д.М. Овсянико-Куликовського на психоло-
гію художньої творчості, зазначає, що се-
ред елементів психології ліризму вчений 
виділяє ліричне почуття, яке бере участь 
у створенні художніх образів і в художньому 
спогляданні дійсності є «пружиною, супут-
ником творчості» [1, с. 65], тобто натхнен-
ням. Свого змісту натхнення не має, але 
має зміст процесу (образи, думки, почуття) 
і ліричний настрій. Також науковець зазна-
чає, що митець, створюючи свій твір, вико-
ристовує художню індукцію, тобто йде від 
індивідуального образу до типу, а від типу 
до ідеї. Такий само шлях проходить звичай-
на людина, яка хоче зрозуміти витвір мис-
тецтва, тобто повторює процес творчості, 
але у спрощеному вигляді. Д.М. Овсяни-
ко-Куликовський із цього приводу зазна-
чав, що розуміння художнього твору, тобто 
повторення творчості, ніколи не може бути 
повним, точним: обидва процеси (творчос-
ті й розуміння) не можуть бути адекватни-
ми [1, с. 65]. Аналізуючи процес розуміння 
художнього твору, Д.М. Овсянико-Куликов-
ський, як зазначає Л. Блінова, підкреслює 
той факт, що «людина прагне зрозуміти 
художній твір передусім для себе, «в ін-
тересах своєї думки». І художник творить 
насамперед для себе» [1, с. 66].

Деякі дослідники психології літератур-
ної творчості Д.М. Овсянико-Куликовсько-
го ставили на карб останньому те, що він 
займався не психологією, а психологізмом, 
що може ставити під сумнів результати 
його досліджень із позиції досягнень сучас-
ної психології. Проте сучасні вчені зазнача-
ють, що «психологізм оприявнює важливі 
риси авторської свідомості. Він може вияв-
лятись у різних формах, прийомах і засо-
бах зображення, але важливою є проблема 
авторської самоідентифікації» [2, с. 3].

Одним із важливих складників психо-
логії літературно обдарованої особисто-
сті, на думку Д.М. Овсянико-Куликовсько-
го, є духовність. У контексті релігійності, 
яка, у свою чергу, є складником духовної 
обдарованості, він розглядає психологічні 
основи релігійності, психологію релігійно-
го почуття, психологічний стрій релігійного 
почуття і свідомості. Важливість його пошу-
ків засвідчує той факт, що сучасні науков-
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ці, зокрема О. Музика, надають поняттю 
духовності особливого значення для ста-
новлення обдарованої особистості. Так, 
на переконання дослідника, «незважаючи 
на те, що поняття «духовність» є загальним 
і межовим, очевидно, що його науковий 
аналіз має робитися винятково у межах 
об’єкт-предметного співвідношення тієї чи 
іншої науки. Відтак постає питання про ви-
раження цього поняття через психологічні 
категорії та терміни, про його операціона-
лізацію і, водночас, про відмежування від 
категоріально-термінологічного апарату 
та методів дослідження, іманентних іншим 
наукам, філософії та теології» [11, с. 358].

Нині видається особливо важливим 
переосмислення критики психологічних 
поглядів Д.М. Овсянико-Куликовського, 
яка була здійснена здебільшого впродовж 
першої половини ХХ ст., але перебуває 
в науковому обігу. Так, важко погодитись 
як і з тим, що в рамках психології худож-
ньої творчості праці вченого є «еклектич-
ними та перед лицем сучасності неповно-
цінними» [19], так і з тим, що психологія 
художньої творчості зможе успішно розв’я-
зати надзвичайно складні й важкі завдан-
ня лише за тієї умови, якщо вона цілком 
базуватиметься на «класовому аналізі ху-
дожніх явищ» [19]. Як зазначає О. Лади-
га – автор однієї з найґрунтовніших роз-
відок про Д. М. Овсянико-Куликовського 
в контексті історичної науки, дослідження 
вченого щодо психологічного пояснен-
ня революційних подій привело його «в 
стан ворогів радянської історичної науки»  
[9, с. 154]; значення його творчості вбача-
лося лише в галузі теорії літератури, що є 
«прикладом ставлення радянської наукової 
думки до визначних учених, які не поділя-
ли повністю позиції марксизму» [9, с. 19]. 
У контексті зазначеного варто відмітити 
конструктивну критику сучасної дослідниці 
психологічного спадку Д.М. Овсянико-Ку-
ликовського Л. Дабло, яка підходить до по-
зиції вченого про психологію творчості й 
обдарованості з погляду естетики. На дум-
ку дослідниці, саме психологія творчості 
(зокрема літературної) спрямовує інтерес 
Д.М. Овсянико-Куликовського до ширших 
за обсягом проблем: «співвідношення ка-
тегорій «краса» та «істина», специфіка ху-
дожнього мислення, естетична насолода, 
міра розумового (інтелектуального) в ес-
тетичному почутті», проте «перелік зазна-
чених проблем не тільки засвідчує розу-
міння теоретиком обсягу і спрямованості 
естетичної теорії, а й, можливо, не зовсім 
послідовно питань «художність», «засіб ви-
раження» тощо» [6, с. 61]. Аналізуючи пра-
цю вченого «Психологія думки і почуття. Ху-

дожня творчість», дослідниця зауважує, що 
«сто років тому розвиток наук, що інтегру-
валися, потребував корекції, мав пошуко-
вий характер. Унаслідок цього інтегративні 
процеси відбувалися на хистких засадах. 
Найуразливішими були спроби теоретиків 
(Овсянико-Куликовський належить до них) 
спиратися на філософську методологію і 
трансформувати філософські підходи в ес-
тетику, філологію чи мистецтвознавство. 
Суб’єктивізм позиції Д.М. Овсянико-Кули-
ковського очевидний так само, як і його 
упередженість (…). Але зовсім не випад-
ково вважається, що теоретик може бути 
цікавий і своїми помилками» [6, с. 62].

Варто окремо наголосити на перспек-
тивності досліджень проблеми сприйняття 
художнього твору читачем, адже провідною 
ідеєю харківської школи психології твор-
чості, до якої, як зазначалося, належав 
Д.М. Овсянико-Куликовський, було те, що 
розуміння художнього твору є своєрідним 
відновленням творчого процесу в душі того, 
хто сприймає цей твір. Думка не переда-
ється, а тільки збуджується через слово. 
Н. Чепелєва, розглядаючи діалогічність 
тексту як чинник впливу на свідомість чита-
ча, зауважує, що «діалогічний текст містить 
апеляції до реципієнта, його потреб, запи-
тів, інтересів, він орієнтований на певний 
рівень знань» [17, с. 23]. Аналізуючи психо-
логічні особливості розуміння тексту, автор 
зазначає, що «розуміння може відбуватися 
на двох рівнях: структурному (значеннє-
вому), основною характеристикою якого є 
відновлення смислу, закладеного в текст 
його автором, і смисловому, який можна 
розглядати як процес трансформації змі-
сту вихідного тексту в іншу знаково-смис-
лову систему, тобто його переосмислення 
реципієнтом» [17, с. 53]. Розвідки Д.М. Ов-
сянико-Куликовського з питань психоло-
гії літературної обдарованості («М.В. Го-
голь», «Етюди про творчість А.П. Чехова», 
«Л.М. Толстой як митець», «О.С. Пушкін. 
Дослід психологічного вивчення його твор-
чості», «І.С. Тургенєв» тощо) містять чис-
ленні роздуми із зазначеного питання, що 
потребує сучасного переосмислення.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. З наведеного вище можна зробити такі 
висновки:

1. Здійснено системний аналіз поглядів 
сучасних науковців із різних галузей соціо-
гуманітарного знання на особливості пси-
хологічного спадку Д.М. Овсянико-Кули-
ковського. 

2. Доведено важливість мультидисциплі-
нарного підходу до вивчення психологічних 
поглядів Д.М. Овсянико-Куликовського. 
Нині звернення до психологічного спад-
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ку Д.М. Овсянико-Куликовського є спора-
дичним і потребує одночасного вивчення 
в різних галузях науки для проведення за-
гального аналітичного синтезу та надання 
висновків.

3. Визначено основні напрями дослі-
джень психологічних поглядів вченого: 
власне психологічний (у руслі психології 
обдарованості й соціальної психології), фі-
лософський (у т. ч. естетичний), літерату-
рознавчий, історичний.

4. Запропоновано шляхи подальшого 
дослідження психологічного спадку вчено-
го, які, зокрема, полягають у переосмис-
ленні його критики з позиції досягнень су-
часної науки та його поглядів на психологію 
літературної обдарованості.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Блинова Л.В. Взгляды Д.Н. Овсянико-Куликовс-

кого на психологию художественного творчества / 
Л.В. Блинова // Известия Российского государственно-
го педагогического университета им. А.И. Герцена. – 
2008. – № 88. – С. 63–67.

2. Брега Л.О. Гендерна природа психологізму у тво-
рах О. Забужко та О. Токарчук : автореф. дис. ... канд. 
філол. наук : спец. 10.01.05 «Порівняльне літературоз-
навство» / Л.О. Брега. – Бердянськ : Бердянський держ. 
пед. ун-т, 2016. – 20 с. 

3. Вернудіна І.В. Теоретичні засади Харківської ес-
тетико-психологічної школи / І.В. Вернудіна // Гумані-
тарний часопис. – 2012. – № 3. – С. 22–29.

4. Голобородько Я. Аристократ філологічної думки / 
Я. Голобородько // Вісник НАНУ. – 2003. – № 1. – 47–54.

5. Гусельцева М.С. Культурно-аналитический под-
ход к изучению эволюции психологического знания :  
автореф. дисс. … докт. психол. наук : спец. 19.00.01 «Об-
щая психология, психология личности, история психоло-
гии» / М.С. Гусельцева. – М. : ФГБНУ «Психологический 
институт РАО», 2015. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.pirao.ru/images/thesis-presentations/
GuseltsevaMS/GuseltsevaMS-thesis.pdf.

6. Дабло Л.Г. Культуротворчі пошуки Д.М. Овся-
нико-Куликовського / Л.Г. Дабло // Вісник Маріуполь-
ського державного університету. Серія «Філософія, 
культурологія, соціологія» : збірник наукових праць. – 
Маріуполь : МДУ, 2011. – Вип. 1. – С. 58–63.

7. Крупчанов Л.М. Теория литературы / Л.М. Круп-
чанов. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 360 с.

8. Крутоус В.П. Д.Н. Овсянико-Куликовский о связи 
психической нормы и патологии / В.П. Крутоус // Ве-

стник Московского университета. Серия 7 «Филосо-
фия». – 2005. – № 3. – С. 27–38.

9. Ладига О.І. Суспільно-політична думка в Росій-
ській імперії другої половини ХІХ – на початку ХХ сто-
ліття. Д.М. Овсянико-Куликовський : дис. ... канд. іст. 
наук : спец. 07.00.02 / О.І. Ладига; Луганський держ. 
педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 
2003. – 185 с.

10. Лискова К.А. Наукова спадщина академіка Д.М. Ов-
сянико-Куликовського (1853–1920) / К.А. Лискова // Збір-
ник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. 
нац. пед. ун-т. – Х. : Майдан, 2008. – Вип. 32. – С. 18–25.

11. Музика О.Л. Духовність обдарованої особи-
стості: суб’єктно-ціннісний підхід до дослідження / 
О.Л. Музика // Актуальні проблеми психології : збірник 
наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костю-
ка НАПН України. – Вип. 9. – К. : Талком, 2016. – Том 
ІХ : Загальна психологія. Історична психологія. Етніч-
на психологія. – 2016. – С. 357–367.

12. Наєнко М.К. Тисячоліття українського літера-
турознавства (стаття друга) / М.К. Наєнко // Науковий 
вісник Ізмаїльського державного гуманітарного універ-
ситету. Серія «Філологічні науки». – 2013. – Вип. 35. – 
С. 22–38. 

13. Ногачевська І.О. Асоціативне сприймання 
поетичного тексту як особливий сугестивний вплив 
на читача / І.О. Ногачевська // Збірник наукових праць 
РДГУ. – 2016. – Вип. 6. – С. 152–157.

14. Овсянико-Куликовский Д.Н. Наблюдательный 
и экспериментальный метод в искусстве / Д.Н. Овся-
нико-Куликовский // Вопросы теории и психологии 
творчества / изд.-составитель Б.А. Лезин. – Х., 1907. –  
С. 83–117.

15. Овсянико-Куликовский Д.Н. Литературно-кри-
тические работы : в 2 т. / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – 
М. : Художественная литература, 1989. – Т. 2. – 1989. – 
526 с.

16. Свищо В. Особливості позитивістської кон-
цепції філософії мови Д. Овсянико-Куликовського / 
В. Свищо // Філософські обрії: Науково-теоретичний 
журнал. – Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 82–90.

17. Чепелєва Н.В. Текст і читач : [посібник] / 
Н.В. Чепелєва. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 
2015. – 124 с.

18. Штайн К.Э. Филология: История. Методоло-
гия. Современные проблемы : [учебное пособие] / 
К.Э. Штайн, Д.И. Петренко ; под ред. д-ра социол. наук, 
проф. В.А. Шаповалова. – Ставрополь : Изд-во Ставро-
польского гос. ун-та, 2011. – 916 с.

19. Якобсон Л. Овсянико-Куликовский Дмитрий 
Николаевич / Л. Якобсон [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://feb-web.ru/feben/litenc/encyclop/
le8/le8-2221.htm.



150 Серія Психологічні науки

Випуск 2. Том 1. 2017

УДК [37.015.3+159.922.7](477) “19”

ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТІВ У ГАЛУЗІ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ (20-30-ті рр. ХХ ст.)

Панасенко Е.А., д. пед. н., професор,
завідувач кафедри практичної психології

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

У статті вивчено та проаналізовано зміст програм і методик проведення експериментів у галузі пе-
дагогічної психології в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. Підкреслено значення експерименту як провідно-
го емпіричного методу дослідження у педагогічній психології досліджуваного періоду. Акцентовано 
на широкому колі експериментів із різних проблем педагогічної психології, зокрема раціоналізації ре-
жиму дня школярів, вивчення ефективності зорового (бланкового) та слухового (безбланкового) спосо-
бів тестування успішності учнів, дослідження ступеня об’єктивності оцінок тощо. 

Ключові слова: педагогічна психологія, експеримент, програма експерименту, методика експери-
менту. 

В статье изучено и проанализировано содержание программ и методик проведения экспериментов 
в области педагогической психологии в Украине в 20–30-е гг. ХХ в. Подчеркнуто значение экспери-
мента как ведущего эмпирического метода исследования в педагогической психологии исследуемого 
периода. Акцентировано внимание на широком круге экспериментов по различным проблемам педаго-
гической психологии, в частности рационализации режима дня школьников, изучение эффективности 
зрительного (бланкового) и слухового (безбланкового) способов тестирования успеваемости учащихся, 
исследование степени объективности оценок и т. д.

Ключевые слова: педагогическая психология, эксперимент, программа эксперимента, методика 
эксперимента.

Panasenko E.A. CONTENT AND METHODS OF EXPERIMENTS IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
IN UKRAINE (20–30 YEARS OF THE ХХ CENTURY)

The article deals with the content of programs and methods of conducting of experiments in educational 
psychology in Ukraine in 20–30 years of the ХХ century. The importance of the experiment as a leading meth-
od of empirical research in educational psychology of studied period is underlined. The attention is focused on 
a wide range of experiments with various problems of educational psychology, including the rationalization 
of day regime of students, studying of efficiency of visual and auditory ways of student achievement’s testing, 
research the degree of assessments objectivity etc.

Key words: educational psychology, experiment, program of experiment, experiment method.

Постановка проблеми. Вивчення істо-
рії як засобу самопізнання людства, наро-
ду, держави та передачі культурної, етніч-
ної і соціальної пам’яті формує історичну 
свідомість українців. Загальне осмислення, 
об’єктивне оцінювання, використання бага-
тющої теоретичної та практичної спадщини 
минулого перетворює історію психології 
на найважливішу ланку наукового знання. 
Отже, успішне розв’язання багатьох сучас-
них проблем психології стає неможливим 
без глибокого та неупередженого вивчен-
ня історико-психологічної спадщини, її 
критичної оцінки, творчого та конструктив-
ного використання. Саме історичний аналіз 
психологічних теорій, концепцій, феноме-
нів дасть змогу усвідомити та узагальнити 
науковий доробок учених попередніх поко-
лінь, а також звернути увагу на ще не вирі-
шені питання.

Ретроспективний аналіз наукових дже-
рел свідчить, що метод експерименту вже 
понад сто років є предметом широких дис-

кусій серед психологів, фізіологів, психі-
атрів. У різні історичні періоди ставлення 
до експерименту кардинально змінюва-
лося: від схвалення та широкого викори-
стання у практиці до різкої критики та за-
борони. У зв’язку з цим значний інтерес 
викликає період 20–30-х рр. ХХ ст., який є 
надзвичайно важливим в історії вітчизняної 
психологічної думки.

Незадовільний стан освітньої сфе-
ри змушував вітчизняних дослідників  
20–30-х рр. ХХ ст. звертатись до експе-
риментів, спрямованих на комплексне 
вивчення особистості та колективу, пошук 
найбільш ефективних методів та прийомів 
навчання, критичне переосмислення ви-
ховної та соціальної роботи з учнями, ра-
ціоналізацію всієї шкільної справи. Перед 
психологами-дослідниками було постав-
лено завдання виховувати «нову соціаліс-
тичну людину». У центрі їхньої діяльності 
стояли питання щодо перспективи розвит-
ку нової особистості, шляхів формування 
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людей XX ст., пошуку засобів для розв’я-
зання найбільш гострих освітніх проблем. Їх 
вирішення набуло пріоритетного значення 
для побудови психологічних теорій і розро-
блення нових психологічних експериментів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Історичні традиції становлення екс-
перименту як емпіричного методу психо-
логічного дослідження розкрито в роботах 
В. Бехтерева, О. Лазурського, М. Ланге, 
О. Нечаєва, І. Сікорського та ін. Вагомий 
внесок у розвиток експерименту зробле-
но такими видатними вітчизняними пси-
хологами, педологами та рефлексологами 
20–30-х рр. ХХ ст., як С. Ананьїн, В. Арте-
мов, О. Залужний, Г. Костюк, А. Мандрика, 
В. Протопопов, М. Тарасевич та ін. Основи 
теорії й практики сучасного психологічно-
го експерименту розробляли Б. Ананьєв, 
Л. Божович, Л. Виготський, П. Гальпе-
рін, О. Леонтьєв, Б. Ломов, Т. Корнилова, 
С. Максименко, В. Нікандров, К. Рамуль, 
С. Рубінштейн та ін.

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у вивченні та ана-
лізі змісту програм й методик проведення 
експериментів у вітчизняній педагогічній 
психології у 20–30-ті роки ХХ ст.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Експериментальна психологія, пе-
дагогічна психологія, педологія та рефлек-
сологія стали провідними прогресивними 
течіями вітчизняної психологічної думки 
першої третини ХХ ст., головним методом 
в яких визнавався дослід і експеримент. Усі 
факти розвитку дітей, проблеми навчання, 
виховання представники цих течій праг-
нули пояснити за допомогою спеціальних 
спостережень і експериментів із метою 
надання вітчизняній психології статусу точ-
ної і раціональної науки, що об’єктивно ві-
дображає потреби суспільства.

Експеримент як метод наукового дослі-
дження в означений період набув принци-
пово важливого значення для психології. 
Саме з ним психологи-експериментатори, 
педологи та рефлексологи пов’язували 
надії щодо перевірки і пояснення зв’язку 
традиційних принципів, прийомів, методів 
та форм навчально-виховного процесу, які 
формувалися протягом століть, із наявни-
ми на той час психологічною теорією і 
практикою. Об’єктивність експериментів 
забезпечувалася використанням у процесі 
досліджень досягнень точних наук, зокре-
ма широко застосовувалися кількісні мате-
матичні методи вимірювання.

В означений період була проведена се-
рія експериментів щодо вивчення розпо-
ділу учнем часу упродовж робочого дня з 

погляду раціоналізації та нормалізації пе-
дагогічного процесу школи: Г. Костюк «Бю-
джет часу та режим праці й відпочинку уч-
нів старшого концентрату трудової школи», 
1927 р., «Ще про бюджет часу, режим праці 
й відпочинку учнів та заходи школи в справі 
їх раціоналізації», 1929 р. [5], В. Альтшулер 
«До питання про методи обслідування бю-
джету часу учнів», 1928 р. [1], «Наслідки 
вивчення бюджету часу учнів», 1928 р. [2].

У контексті досліджуваної проблеми вар-
то звернути увагу на експеримент видатно-
го науковця Г. Костюка, проведений у V–VІІ 
класах Київської дослідно-трудової школи 
імені Івана Франка у 1926/1927 та 1927/1928 
навчальних роках [5]. У 1926 р. в експери-
менті брав участь 141 учень, у 1927 р. –  
114 учнів, у 1928 р. – 103 учні. Мета експери-
менту полягала в тому, щоб вивчити робочий 
день старшокласників для аналізу наванта-
ження учнів, його змісту, розподілу протягом 
доби, з’ясувати недоліки в організації режи-
му праці та відпочинку учнів, визначити захо-
ди щодо їх усунення та раціоналізації різних 
видів навантаження учнів [5, с. 78].

Облік бюджету часу учнів відбувався 
на основі вивчення індивідуальних щоден-
ників, в яких діти фіксували вид праці та її 
тривалість у хронологічній послідовності. 
Навантаження школяра складалося з та-
ких основних видів праці: навчальна праця 
у школі, робота в піонерській організації, 
виконання вдома шкільних завдань, читан-
ня, праця по дому. До неосновного (дріб-
ного) навантаження учений відносить такі 
види праці: гігієнічні процедури, харчуван-
ня, ходьба до школи та зі школи тощо.

Аналіз учнівських щоденників дав змогу 
Г. Костюку виокремити як позитивні, так і 
негативні тенденції щодо побудови режиму 
праці та відпочинку учнів.

1. Позитивними тенденціями є:
– мінливість загального навантаження 

в межах кожного дитячого колективу з ро-
ками зменшувалась, навантаження більш 
рівномірно розподілялося серед членів ко-
лективів, що свідчить про їхню кращу орга-
нізованість;

– елементи упорядкованості, «режимі-
зації» дитячого побуту стали наслідком за-
гального упорядкування суспільного життя, 
підвищення рівня культури та зміцнення 
родинного добробуту;

– проблема перевантаженості учнів гро-
мадською роботою (в піонерській організа-
ції) вже не була такою гострою.

2. Негативними тенденціями є:
– перевантаження учнів навчальною пра-

цею у школі та вдома;
– недостатня індивідуалізація робочого 

навантаження учнів та його пристосування 
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до індивідуальних особливостей кожної ди-
тини;

– у режимі дня більшості учнів не забез-
печувалося необхідного чергування праці 
та відпочинку (наприклад, був зафіксова-
ний недостатній час на відпочинок після 
шкільної праці, неналежно організоване 
дозвілля дитини, трохи менший за норму 
сон тощо) [5, с. 89–90].

Отже, результати експерименту під-
твердили необхідність здійснення в шко-
лі конкретних заходів щодо раціоналізації 
навантаження учнів. Складність цієї робо-
ти, на думку Г. Костюка, полягала в тому, 
що значна її частина виходить за «межі 
можливостей самої школи, тісно переплі-
тається з життям та обов’язками родини, 
суспільств» [5, с. 91]. Систематизуючи на-
прями подальшої роботи, учений запропо-
нував такі рекомендації:

1. Школа має більше уваги приділяти 
вивченню навантаженості учнів, врахову-
ючи умови їхнього життя та праці, психо-
фізичний стан та працездатність (вивчення 
медичних даних, психологічних характе-
ристик на учнів, даних анкетування та опи-
тування батьків і учнів, що допомагають 
з’ясувати кількісне та якісне навантаження 
дітей поза школою тощо).

2. Організація гігієнічно-освітньої роботи 
у школі:

– підготовка вчителя з питань шкільної 
гігієни, зокрема гігієни дитячої праці, режи-
му праці та відпочинку, правильного харчу-
вання тощо;

– проведення консультацій для учнів та 
їхніх батьків;

– у навчальному процесі варто більше 
уваги приділяти санітарно-гігієнічним знан-
ням, питанням бюджету часу, режиму пра-
ці та відпочинку, нормам для кожного віку, 
пояснювати учням, як треба працювати, 
відпочивати, розважатись, обґрунтовуючи 
ці поради відповідними науковими даними;

– використовувати у педагогічній роботі 
дані, отримані у процесі вивчення режиму 
дня, завантаженості учнів, із метою усунен-
ня наявних недоліків та раціоналізації учнів-
ського часу.

3. Раціоналізація шкільної праці:
– врахування під час складання розкла-

ду уроків послідовності чергування різних 
предметів, плануючи на період найпродук-
тивнішої праці учнів вивчення тих дисци-
плін, що потребують більшого напруження;

– забезпечення упродовж робочого дня 
в школі раціонального чергування розумо-
вої праці, фізичної праці, гімнастичних ко-
регувальних вправ та фізкультури;

– активізація методів, засобів вивчення 
матеріалу, охоплення всіх дітей навчаль-

но-виховним процесом, удосконален-
ня техніки роботи, ефективності кожного 
навчального моменту, що стануть вагоми-
ми чинниками в оздоровленні та нормалі-
зації шкільної праці;

– підвищення загальної гігієни шкільно-
го середовища – помешкання, шкільного 
обладнання, здійснення вентиляції, покра-
щення дитячого харчування, організація 
шкільних гарячих сніданків для дітей під 
час великої перерви, формування в учнів 
загальних санітарно-гігієнічних навичок;

– кількісне та якісне скорочення навчаль-
ного навантаження учнів у школі;

– рівномірний розподіл різних видів 
навчального навантаження протягом року;

– індивідуалізація навантаження учнів 
відповідно до їхніх розумових здібностей, 
стану здоров’я тощо;

– пильне контролювання школою позаш-
кільного навантаження дитини (обсяг до-
машніх завдань, домашня праця та громад-
ська робота);

– робота з батьками на зборах щодо 
нормалізації режиму праці та відпочинку ді-
тей, ознайомлення батьків із результатами 
вивчення навантаження їхніх дітей;

– взаємодія школи з громадськими ор-
ганізаціями (піонерською організацією) 
у напрямі нормалізації режиму праці та від-
починку учнів [5, с. 91–95].

Вітчизняний дослідник В. Альтшулер 
представив результати експеримен-
ту, в якому запропонував замінити метод 
вивчення бюджету часу за допомогою хро-
нокарток та анкет-хронокарток [1]. Була 
розроблена спеціальна анкета, яка охо-
плювала всі складові елементи хронокарт-
ки. Однак нова анкета-хронокартка була 
набагато зручніша, простіша у викорис-
танні: група учнів витрачала приблизно  
20–30 хвилин на її заповнення. 

Нову анкету-хронокартку було апробова-
но під час експерименту серед учнів трудо-
вої школи № 7 м. Харкова у березні 1928 р. 
У ньому брали участь 127 дітей двох 5-х та 
двох 6-х класів. Мета експерименту поля-
гала в тому, щоб вивчити завантаженість 
учнів різними видами роботи упродовж ви-
падкового (вчорашнього) і звичайного дня 
та порівняти ці два методи [1, с. 82–83]. Учні 
заповнювали анкету в такій послідовності: 
спочатку експериментатор давав кожному 
з них по дві анкети й пропонував у першій 
подати відомості про розподіл часу про-
тягом учорашньої доби (анкета «за вчо-
ра»), а в другій – про звичайний розподіл 
часу за добу (анкета «пересічно»). Через 
кілька днів цим самим учням пропонували 
заповнити третю анкету (анкета «за вчора» 
іншого дня).
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Результати експерименту підтвердили 
гіпотезу: «Оскільки окремий день учня є 
досить випадковим щодо розподілу часу, 
то ˂…˃ різнорідність показань учнів ˂…˃ 
про витрачений час протягом учорашньо-
го (випадкового) дня має бути більшою 
за різнорідність показань пересічної витра-
ти часу» [1, с. 85].

Того ж 1928 р. В. Альтшулер узагальнив 
результати експерименту щодо вивчення 
завантаженості учнів різними видами робо-
ти, зокрема навчальною та громадською, 
упродовж робочого дня та порівняння 
завантаженості учнів шкіл різних типів (тру-
дових шкіл, шкіл ФЗУ, профшкіл) і предста-
вив їх у роботі «Наслідки вивчення бюджету 
часу учнів» [2].

Експериментом було охоплено 4 574 учні  
м. Харкова. Анкетування відбувалося про-
тягом березня–квітня 1928 р. Порядок 
його проведення був таким. Експеримен-
татор видавав учням анкети (ті самі, що 
й у попередньому експерименті), деталь-
но пояснював послідовність їх заповнення 
та сутність поняття «пересічно за день». 
Якщо під час заповнення анкети в учнів 
виникали запитання, їм надавали додаткові 
роз’яснення. Вся робота займала приблиз-
но 30 хвилин. Результати експерименту 
наведемо у таблиці 1.

Отже, наведені у таблиці дані демон-
струють, що найбільше навчальне наванта-
ження мають учні шкіл ФЗУ, адже вони пра-
цюють ще й у майстернях. Проте навчальна 
робота вдома у цих учнів займає менше 
часу, ніж у дітей трудових та професійних 
шкіл. Щодо залучення учнів до громадської 
роботи можна дійти висновку, що цей вид 
навантаження рівномірно збільшується від 
трудової до професійної школи. Це при-
родно, адже дорослішання учнів та їхнє 
соціальне оточення, відповідно, впливають 

на зростання їх громадянської активності 
[2, с. 152].

Підсумовуючи, дослідник В. Альтшулер 
зазначив, що всі учні перевантаже-
ні навчальною роботою. Це ставить 
перед учительством завдання більш гли-
бокого вивчення змісту і методики органі-
зації навчальної та громадської роботи з 
метою виявлення причин перевантаження 
та шляхів раціоналізації шкільного життя 
учнів і їхнього побуту. 

Вкрай актуальним та важливим для шкіль-
ної практики 20–30-х рр. ХХ ст. був екс-
перимент, проведений видатним науков-
цем досліджуваного періоду Г. Костюком 
(1928 р.). Експеримент був спрямований 
на вивчення раціональності та ефективнос-
ті зорового (бланкового) та слухового (без-
бланкового) способів тестування успішно-
сті учнів [4]. Така постановка проблеми, 
насамперед, була зумовлена економічни-
ми чинниками впровадження тестів у масо-
ву шкільну практику. Адже розмножування 
тестових бланків, необхідних для кожного 
іспиту у школах, було дуже дорогою спра-
вою.

Слуховий (безбланковий) спосіб тесту-
вання учнів проводився так: замість друко-
ваних бланків учням видавали чисті аркуші 
паперу, на яких вони проставляли номери 
завдань. Кожне завдання вчитель зачиту-
вав, а учні лише фіксували свої відповіді 
напроти зазначеного номера завдання.

В експерименті взяли участь 140 учнів 
(ІІІ–VІІ класів) Київської дослідно-трудової 
школи імені Івана Франка. Мета експери-
менту полягала в тому, щоб виявити, чи 
змінюються результати іспиту залежно від 
методу його проведення: зоровим (бланко-
вим) чи слуховим (безбланковим) способа-
ми. Г. Костюк розробив таку програму екс-
перименту:

Таблиця 1
Порівняння завантаженості учнів шкіл різних типів 

(трудових шкіл, шкіл ФЗУ, профшкіл)

Типи шкіл

На що витрачався час

Старші класи 
трудової школи Школи ФЗУ Профшколи

% учас-
ників

години 
на день

% учас-
ників

години 
на день

% учас-
ників

години 
на день

Навчання в школі 100 5,26 100 7,91 100 6,38

Навчання поза школою 98,8 2,8 47,2 1,46 97,7 2,8

Загальне навчальне  
навантаження 8,06 9,37 9,18

Самоосвіта 96,3 2,04 94,4 1,87 95,5 1,82

Загальне навантаження  
освітньою роботою 10,10 11,24 11

Громадська робота 49,8 0,89 36,6 1,12 35,5 1,45
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1. Порівняльна об’єктивна та суб’єктив-
на трудність зорового і слухового способів.

2. Залежність диференціальної характе-
ристики дитячих колективів від того або ін-
шого способу тестування.

3. Основні тенденції в різницях залежно 
від віку учнів, їхнього рівня підготовки та 
дидактичного матеріалу.

4. Надійність вимірювання слуховим 
способом порівняно із зоровим.

6. Технічні зручності та незручності без-
бланкового способу порівняно з бланковим 
[4, с. 102].

У зв’язку з тим, що дотримання вимоги 
рівнозначності умов впливає на достовір-
ність результатів експерименту, у ньому 
брали участь одні й ті самі учні, з однако-
вим рівнем підготовки, станом здоров’я, 
втоми (експеримент проводився на дру-
гому та третьому уроках і тривав 45 хви-
лин), загального самопочуття тощо. Крім 
цих умов, як зазначав Г. Костюк, ще тре-
ба було забезпечити рівнозначність змісту 
завдань. Тестові завдання мали бути або 
тотожними для обох способів проведення 
іспиту, або однакової складності. Однак 
у кожному випадку були свої певні недо-
ліки: під час виконання тотожних завдань 
різними способами не можна усунути 
впливу попереднього способу на подаль-
ший (вплив запам’ятовування попередніх 
відповідей); завдання однакової складнос-
ті можуть у собі приховувати значну якісну 
відмінність.

Отже, науковець запропонував таку ме-
тодику проведення експерименту:

Іспит № 1: зоровий – слуховий спосіб 
(тотожні завдання).

Іспит № 2: слуховий – зоровий спосіб 
(тотожні завдання, але відмінні від тих, що 
в іспиті № 1).

Іспит № 3: зоровий – слуховий спосіб 
(завдання однакового за складністю  
змісту).

Під час іспитів № 1 та № 2 учні 
виконували завдання в такій послідовності: 
зорові іспити 1, слухові іспити 2, слухові іс-
пити 1, зорові іспити 2.

Під час експерименту також була забез-
печена одноманітність зовнішньої про-
цедури проведення іспитів, без чого не-
можливо було б порівнювати результати 
різних груп учнів. Час на виконання тестів 
зоровим способом не обмежувався, а ро-
бота за слуховим способом відбувалась 
за певною інструкцією. Кожне запитання чи 
завдання експериментатор читав двічі, учні 
у цей час слухали, тримаючи напоготові 
олівець (рука з олівцем була оперта на лі-
коть), і нічого не записували. Після другого 
прочитання через 1–2 секунди експери-

ментатор говорив: «Пишіть», і учні фіксува-
ли відповідь. Якщо учень не знав відповіді, 
він ставив прочерк. Написавши відповідь, 
учень мав був знову піднести олівець і че-
кати далі. Крім експериментатора, у кож-
ному класі ще був учитель-протоколіст, 
який спостерігав за роботою учнів, їхніми 
реакціями на зоровий та слуховий спосіб 
проведення іспитів, допомагав експери-
ментатору тощо.

Після завершення іспитів учням пропо-
нували дати відповідь на запитання анкети. 
Передусім, експериментатора цікавили такі 
дані: на які запитання було легше відпові-
дати, які завдання було легше виконувати 
(слухові чи зорові) і чому?

Г. Костюк підкреслив, що дані суб’єктив-
них вражень учнів, отримані у процесі анке-
тування, збігалися з даними, отриманими 
під час експериментальних іспитів, а саме:

1. За однакової складності матеріалу 
іспити, проведені зоровим та слуховим 
способами, дають практично однакові ре-
зультати.

2. Безбланкові тестові іспити є найкра-
щим способом здешевлення справи тес-
тування, що робить цей метод доступним 
для кожної школи та кожного вчителя. 
Проведення іспитів за слуховим способом 
задовольняє деякі потреби навчальної пра-
ці: удосконалює його техніку, допомагає 
корегувати навчальний матеріал тощо.

3. Безбланкові тестові іспити не можуть 
повністю замінити бланкові іспити з різних 
причин: у зв’язку з особливостями дидак-
тичного матеріалу, певними навчальними 
потребами, наявністю сприятливих умов 
організації праці тощо.

4. Вимірювання за слуховим іспитом 
менш точне й досконале, ніж за зоровим.

5. Техніка проведення іспиту за слухо-
вим способом більш складна, порівняно із 
зоровим, потребує від учителя відповідної 
підготовки, досвіду та ретельної роботи 
щодо його організації [4, с. 125].

На виявлення ступеня об’єктивності учи-
тельських оцінок було спрямоване дослі-
дження М. Вінцової [3]. В експерименті 
взяли участь 14 учителів, які мали оцінити 
письмові роботи учнів. Для експеримен-
ту було взято диктанти з російської мови 
семи учнів і передруковано їх так, що перші 
три роботи мали по два примірники. Отже, 
комплект учнівських робіт складався з де-
сяти диктантів. Усі роботи в комплекті були 
пронумеровані, причому перші сім робіт 
були справжніми, а роботи № 8–10 – копі-
ями робіт № 1–3.

Кожному вчителеві перед експеримен-
том було надано усну інструкцію щодо 
виконання завдання. Зокрема, повідомля-
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лося, що роботи належать учням, які восе-
ни мають вступити до ВНЗ, тому пропону-
валося у процесі оцінювання враховувати 
дотримання правил правопису та вміння 
вживати розділові знаки. Відповідно до ін-
струкції, вчитель мав перевірити одну ро-
боту за іншою, однак спочатку він перегля-
дав усі диктанти, щоб визначити певний 
критерій оцінювання кожної роботи тим 
чи іншим балом. Оцінювання відбувало-
ся за п’ятибальною шкалою та додатково 
використовувалися «плюси» і «мінуси».

З огляду на мету експерименту, яка по-
лягала у встановленні ступеня об’єктив-
ності оцінювання одним і тим самим учи-
телем однієї і тієї самої роботи, М. Вінцова 
проаналізувала оцінки за диктанти № 1–3 
та № 8–10. Дослідниця з’ясувала, що лише 
3 вчителів з 14 дали однакові бали кожній 
із трьох пар робіт. Інші викладачі поставили 
однакові бали для однієї чи двох пар робіт. 
Отже, результати експерименту дали змогу 
зробити висновок про недостатній ступінь 
об’єктивності оцінок учителів. Однак обме-
жуватись результатами лише цього експе-
рименту не можна, адже в ньому не було 
враховано вимоги репрезентативності ви-
бірки [3, с. 89–93].

Висновки з проведеного дослідження. 
Спадщина вітчизняних науковців-експери-
ментаторів 20–30-х рр. ХХ ст. (В. Альтшуле-
ра, М. Вінцової, Н. Жусової, О. Залужного, 
Г. Костюка, І. Соколянського, В. Протопопо-
ва та ін.) має величезне значення, оскільки 
в ній відображено перспективні новатор-
ські пошуки в галузі експериментування, 
значні досягнення у підготовці та прове-
денні експериментів, представлено нові 
підходи до комплексного дослідження осо-
бистості та колективу. Особливий інтерес 
становить сутнісно-змістовий потенціал ві-
тчизняної психологічної науки та практики 
означеного періоду, втілений у розмаїтті 
програм та моделей психологічних екс-
периментів. Методика проведення екс-
периментів не залишалася незмінною, 
а постійно удосконалювалася. Джерельна 
база дослідження дала можливість пред-
ставити експеримент як новаторський ме-
тод у педагогічній психології, який об’єднав 
увесь спектр наявних на той час методів 

наукового дослідження і розвивався в руслі 
передових традицій та тенденцій розвитку 
психологічної думки. Вітчизняні дослідники 
під час проведення експериментів вико-
ристовували такі методи: спостереження, 
анкетування, опитування, бесіди, тестуван-
ня, вивчення продуктів дитячої творчості, 
умовних рефлексів, експериментального 
обстеження поведінки, екзогенних та ен-
догенних подразників, ланцюга (ланцюгова 
методика) та ін. У проведенні експеримен-
тів брали участь кілька дослідників (голов-
ний експериментатор та його помічники), 
оскільки одному досліднику важко було 
спостерігати за всіма випробовуваними. 
Велике значення вчені-експериментато-
ри надавали правильності ведення доку-
ментації (експериментальних протоколів). 
Бланки протоколів, розроблені ними, мі-
стили інформацію про випробовуваного 
(або колектив випробовуваних), результа-
ти вимірювань, спостережень за учнями, 
відповіді тощо. Актуальними є як змістова 
складова частина – комплекс ідей, концеп-
цій, методологічних та методичних підходів 
до побудови програм експериментів, так й 
процесуальна – технології проведення екс-
периментів, методи та методики вивчення 
особистості дитини, специфіки освітнього 
процесу, умов навчання та виховання дітей 
у школах означеного історичного періоду. 
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У статті на основі аналізу наукових джерел розглянуто відображення проблем психології сім’ї в мі-
фології як позанауковій формі пізнання. Здійснено порівняльний аналіз нормативних дохристиянських 
моделей дитячо-батьківських та подружніх стосунків у грецькій та слов’янській міфології.

Ключові слова: психологія сім’ї, міф, архетип, менталітет, позанаукові форми пізнання.

В статье на основе анализа научных источников рассмотрено отражение проблем психологии се-
мьи в мифологии как вненаучной форме познания. Проведен сравнительный анализ нормативных 
дохристианских моделей детско-родительских и супружеских отношений в греческой и славянской 
мифологии.
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Yaremchuk O.V. PSYCHOLOGY OF THE FAMILY IN MYTHOLOGY AS IN EXTRASCIENTIFIC 
FORM OF KNOWLEDGE

The reflection of problems of Psychology of the Family in extra scientific forms of knowledge is discussed 
in the article on the basis of the analysis of scientific sources and literature. It is proved that the inclusion of 
results of extra scientific knowledge into the scope of research contributes to its expansion by everyday psy-
chological knowledge, historically first forms of knowledge of human relations.

Key words: Psychology of the Family, myth, archetype, mentality, extra scientific forms of knowledge.

Постановка проблеми. Психічні яви-
ща, як стверджує В.О. Кольцова, виявля-
ють себе не тільки і не насамперед у сфері 
наукового пізнання, а у сфері життєдіяльнос-
ті кожного індивіда, адже вони становлять 
невід’ємний компонент його повсякдення. 
Людство створило й успішно використо-
вує величезний масив психологічних знань 
про сім’ю. Це як достовірні знання, так і 
помилкові; це як зафіксовані у традиційних 
носіях соціального досвіду, так і складники 
індивідуальної свідомості; це як теоретич-
но «відрефлексовані», так і наявні у вигляді 
припущень. Однак їх об’єднує включення 
в контекст вирішення практичних завдань 
[4; 6]. І, власне, психологія сім’ї як галузь 
науки бере свій початок у позанаукових 
знаннях. Аналіз проблем психології сім’ї 
в позанаукових знаннях набуває особливої 
актуальності, оскільки позанаукове, буден-
не знання тісно пов’язане з науковою дум-
кою, історично передує їй у процесі еволю-
ційного розвитку, співіснує з нею в сучасній 
структурі науки, стимулюючи її розвиток і 
збагачуючи зміст.

Однією зі сфер продукування та накопи-
чення психологічних ідей є міфологія. Міф 
є складною реалією культури, його можна 
вивчати та тлумачити в багатоманітних та 
взаємодоповнювальних аспектах. Будучи 
специфічним засобом пізнання, міф уза-
гальнює досвід безпосередньо, спонтан-

но, нерефлексивно. О.Ф. Лосєв визначає 
сутність міфотворчості як «життєво відчуту 
й твориму уречевлену реальність». Струк-
туралісти вважають міф своєрідною мовою 
образів, яка наділена чіткою структурою і 
здатна передавати знання про світ не гір-
ше, ніж абстрактна логіка (К. Леві-Строс).

Почасти в дослідженнях міфу остан-
ній визначається за контрастом із сучас-
ним (раціональним, логічним, науковим) 
поглядом на світ. Однак такий поляризо-
ваний висновок про розвиток свідомості 
занадто спрощений, хоча б тому, що міф 
задає парадигму для всіх значущих ак-
тів людської діяльності, процесу пізнання, 
пояснює «походження» речей, що дозволяє 
оволодівати ними. Йдеться не про «зовніш-
нє», «абстрактне» пізнання, але про пізнан-
ня, яке «переживається» під час ритуального 
відтворення міфу або у процесі проведення 
обряду (для якого він є основою). Ми солі-
дарні з позицією К.-Г. Юнга, Дж. Кемпбе-
ла, М. Еліаде та інших дослідників у тому, 
що будь-яке значиме діяння людини, будь-
який ритуал відтворює міфічний архетип. 
Міф – це модель для «створення» форм: 
біологічних, психічних або історичних [12].

Міф виконує конституюючу функцію 
щодо картини світу певної спільноти та 
образу світу окремої особистості. Він охо-
плює свідомі й несвідомі вмісти ментально-
сті як репрезентації картини світу. Можли-
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во припустити, що категорії повсякденної 
свідомості породжують певну модель світу, 
яка погано піддається науковій рефлек-
сії через свою самоочевидність, злитість 
із реальністю буття колективу. Й індивіду-
альна, і, тим більше, групова суб’єктивна 
реальність сприймається як апріорна да-
ність, як міфологічна конструкція. Менталь-
ність може розглядатися як стійкий стан 
свідомості, властивий певній спільноті та 
окремій особистості як її представнику, 
при якому пожвавлюються міфологічні уяв-
лення про світ і людину в ньому [9; 11].

Пізнання за межами науки, зокрема мі-
фологічне, володіє певною «гносеологіч-
ною автономією», оскільки являє собою ду-
ховно-практичне осягнення світу, вплетене 
в безпосередню життєдіяльність індивіда 
і суспільства; воно спрямоване на фор-
мування нормативних моделей поведінки 
людини в конкретних життєвих ситуаціях. 
Щоправда, межі між правдою і вигадкою 
у позанаукому пізнанні вельми тонкі, проте 
в ньому зафіксований корисний соціальний 
досвід людей, тому вивчення психологіч-
них уявлень про шлюб та сім’ю в міфології 
як позанауковій формі знання сприятиме 
поглибленому пізнанню проблем психоло-
гії сім’ї.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Форми позанаукового психологічного 
знання диференціювала й охарактеризу-
вала В.О. Кольцова, виділивши житейські 
уявлення, міфологію, релігію, мистецтво 
[4, с. 212]. Формування психологічних уяв-
лень у контексті повсякдення розглядають 
у своїх працях О.О. Буділова, М.В. Соколо-
ва, Є.О. Клімова, Ю.М. Олійник та ін.; різні 
аспекти релігійних поглядів на природу і 
розвиток душі людини розкриті в роботах 
Б.С. Братуся, Є.К. Веселова, В.О. Сосніна, 
В.О. Кольцової, Ю.М. Олійника. Міфотвор-
чість як форму пізнання, самоактуалізації, 
саморозвитку та самоздійснення особи-
стості вивчають О.В. Яремчук, С.А. То-
карєв, Є.М. Мелетинський; різноманітні 
погляди на визначення природи міфу і мі-
фологічної свідомості представлені в ро-
ботах В. Вундта, К.Г. Юнга, Е. Фромма, 
Е. Кассірера, Ф.В. Шеллінга, О.Ф. Лосєва, 
А.С. Чанишева та інших учених. Психо-
логічні ідеї в культурологічному контексті 
обґрунтовуються В.А. Роменцем, І.В. Да-
нилюком, О.О. Буділовою, Б.Г. Ананьєвим, 
Б.М. Тепловим та ін. Побіжно торкаються 
проблем психології сім’ї в позанаукових 
знаннях О.А. Посвістак, Л.В. Помиткіна, 
В.В. Злагодух, Н.С. Хімченко, Н.І. Погоріль-
ська, В.М. Поліщук. Однак цілісне дослі-
дження психологічних уявлень про шлюб 
та сім’ю в міфології досі відсутнє.

Постановка завдання. З огляду на за-
значене, метою статті є дослідження пси-
хологічних уявлень про шлюб та сім’ю 
в міфології як одній із позанаукових форм 
пізнання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Упродовж історії людства по-
дружні та дитячо-батьківські проблеми 
були у центрі уваги соціуму. І психологія 
сім’ї, будучи молодою наукою, бере свій 
початок не лише в інших науках: філосо-
фії, соціології, соціальній психології тощо, 
а й у позанаукових знаннях [6, с. 43–46]. 
Ведучи мову про позанаукові форми знан-
ня, зауважимо, що вони являють собою 
сукупність знань, умінь, навичок, соціаль-
них норм, цінностей, здібностей людини 
до орієнтації й адаптації в мінливому світі 
і пов’язані з долученням індивіда до соціу-
му через повсякденну життєдіяльність. Ха-
рактерно, що позанаукові форми пізнання 
спрямовані не на отримання істини, як у 
науці, а на вироблення інформації про ті чи 
інші об’єкти, події, процеси, являючи со-
бою комплекс знань, оцінок та цінностей. 
Метою позанаукового пізнання є вироблен-
ня для окремих людей, соціальних груп чи 
цілого суспільства такої системи рекомен-
дацій і приписів, яка може стати керівниц-
твом до дії. З огляду на це, позанауковим 
знанням більшою мірою властива суб’єк-
тивність, ніж науці, оскільки вони безпосе-
редньо пов’язані з інтересами, потребами, 
волею, вірою, фантазією, інстинктами, ін-
туїцією, потягами суб’єкта. А це приводить 
до того, що позанаукові знання більш різно-
манітні й у змістовному аспекті. Крім того, 
необхідно зазначити, що якщо для науки 
істина однозначна в конкретних умовах 
в усі часи, то для всіх форм позанаукових 
знань така однозначність неможлива. Од-
нак саме це і є особливо цінним у самих 
позанаукових знаннях та їх результатах, які 
віддзеркалюють складні процеси, що від-
буваються в об’єктивному світі і душі люди-
ни, процеси, які об’єктивній науці розкрити 
буває складно.

Позанаукові знання є базовою формою 
пізнання, вони формуються вже на ранніх 
етапах людської еволюції і дозволяють чіт-
ко прослідкувати уявлення про психологію 
шлюбно-сімейних стосунків ще до станов-
лення психології сім’ї як наукової галузі. 
Наприклад, народний фольклор яскраво 
демонструє уявлення про особливості ви-
бору шлюбного партнера («Ти багатий, а я 
бідна – не пара з тобою», «Не бери <...> 
тоту одиначку, бо їй будеш наїмати се-
ред літа прачку»), розподіл подружніх ро-
лей, права та обов’язки шлюбних партне-
рів («Муж жоні – закон», «Без хазяїна двір, 
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без хазяйки хата плаче», «Жінка не бита, 
як коса не клепана»), дитячо-батьківські 
стосунки («Отець по-батьківськи поб’є, 
по-батьківськи й помилує», «Материні по-
бої не болять», «Дитині дай волю, так сам 
підеш у неволю», «Учи дітей не страш-
кою, а ласкою») тощо. Однак до ХІХ ст. ще 
не утворилося якихось наукових спільнот, 
які би професійно розробляли проблеми 
психології сім’ї, а знання про сім’ю отри-
мувалися переважно шляхом спостережен-
ня, порівняння (емпіричні методи); відчуттів 
(сенсуалістичні) або раціонального спів-
ставлення, узагальнення (раціоналістичні) 
[6, с. 43–44].

Багатим джерелом пізнання психології 
сімейних стосунків є міфологія. У науковій 
літературі виникнення міфу як специфічної 
форми світосприйняття первісної людини 
пов’язується з особливостями її мислен-
ня, зумовленого конкретними історичними 
умовами існування архаїчної людини, ха-
рактером її взаємодії зі світом. Свідомості 
людей, які мають міфологічний світогляд, 
характерні емоційність, образне сприйнят-
тя світу, асоціативність і а(до)логічність, 
схильність оживляти (гілозоїзм), одухотво-
ряти (аніматизм) світобудову, одушевля-
ти частини світу (анімізм). Наслідком цих 
особливостей психічного розвитку людини 
було виникнення соціоантропоморфічного 
світогляду, що характеризується проекту-
ванням на всі явища всесвіту ознак, влас-
тивих самій людині. Погано орієнтуючись 
у світі, але прагнучи пізнати його, людина 
намагалася описати навколишню дійсність 
у системі доступних їй понять і образів, екс-
траполюючи на неї те знання про себе, яке 
вже було здобуте у процесі життєдіяльнос-
ті. Розуміння природи міфу як безпосеред-
ньої фіксації, втілення в міфологічних обра-
зах і сюжетах психологічних властивостей і 
здібностей людини, системи сформованих 
на ранніх щаблях еволюції людини психо-
логічних уявлень перетворює міф у над-
звичайно важливе джерело реконструкції 
розвитку психологічної думки. Особлива 
пізнавальна цінність міфу полягає в тому, 
що він відкриває шлях для відтворення тих 
ранніх етапів психічного розвитку людини, 
коли імпліцитно наявне психологічне знан-
ня ще не було відрефлексоване й осмисле-
не та не могло бути зафіксоване в тих чи ін-
ших більш «зрілих» формах [4, с. 277–279].

Аналіз міфології свідчить про достатньо 
детальне віддзеркалення в ній проблем 
психології сім’ї. Одним із перших найбільш 
ґрунтовно опрацював проблеми сім’ї в мі-
фології Й. Бахофен. Він на основі вивчення 
міфів обґрунтував мінливість форм шлюб-
но-сімейних стосунків у історичному кон-

тексті [6, с. 159–160; 7, с. 158–159]. На 
основі аналізу міфів язичницьких цивіліза-
цій, зокрема грецької, дослідники [3; 8] ро-
блять висновок про нормативну дохристи-
янську європейську модель сім’ї. Батьки 
(батько та мати) можуть перебувати в різ-
них типах стосунків: домінування-підкорен-
ня, конфлікту, боротьби. Міфи Древньої 
Греції оповідають про напружені конфлікти 
між батьками і дітьми: Хронос ковтає сво-
їх дітей, Едіп вбиває батька, який залишив 
його в дитинстві, Деметра, сповнена шале-
ної скорботи через свою викрадену дочку, 
знищує живу природу. Батьки як цілісність 
протистоять дітям, одне покоління веде бо-
ротьбу з іншим. Діти завжди у підлеглому 
положенні [8]. Давньогрецькі міфи відобра-
жають суперечності між поколіннями і де-
монструють крайні форми боротьби і зни-
щення старого покоління богів новим. Ще 
більш явно відображені подружні відносини 
в сім’ї: верховні олімпійці Зевс і Гера пере-
бувають у стані постійної боротьби, ворож-
нечі. На кожну витівку свого чоловіка Гера 
робить відповідний хід, ведучи безперерв-
ну боротьбу з його численними коханками.

Проведений аналіз міфів свідчить, що 
в античній цивілізації, як і в більшості ін-
ших язичницьких цивілізацій, дотримується 
паритет статей: чоловічі і жіночі божества 
рівноправні. Ісіда й Озіріс, Зевс і Гера, Юпі-
тер і Юнона перебували у вельми склад-
них, як сказали б сьогодні, неоднозначних 
стосунках. І часто жінки вигравали поєди-
нок і в міфах, і в житті. Культ Ісіди пере-
жив культ Озіріса і поширився в епоху пер-
ших римських імператорів за межі Єгипту 
по всій імперії. Більше того, у багатьох 
відношеннях суспільства, де домінують 
жінки, показані особливо могутніми. Страх 
перед жінками відбився в міфах про жі-
нок-воїнів – амазонок. У скандинавській мі-
фології мертвих героїв забирають на Вал-
галлу валькірії – діви-войовниці [2, с. 48].

Г. Абрамович зауважив, що в міфах бра-
ти і сестри часто в сімейному середовищі 
поділяють психологічний простір. Цей поділ 
може набувати різних форм: як руйнівних, 
так і продуктивних. У грецькій міфології 
Зевс силою, але успішно ділить світ зі сво-
їми братами Посейдоном і Аїдом. Кожен 
брат є абсолютним правителем своєї сфе-
ри: Олімп, океани або підземний світ. Коли 
психологічний простір ділиться за принци-
пом «або/або», («все, що твоє, – не моє»), 
то брат чи сестра стає тінню сиблінга. Ті-
ньові сестри або тіньові брати ділять світ 
між собою, а потім забороняють іншому 
входити на їхню психологічну територію. 
Поділ світу і дозвіл іншим увійти на свою 
психологічну територію ставить сиблінгів 
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у несвідому залежність один від одного 
в ім’я кінцевого відчуття цілісності. Тіньово-
му братові заздрять і його ненавидять за ті 
якості, у яких відмовляєш собі [1].

В умовах трансформації українського 
суспільства та загострення потреби кон-
солідації представників різних регіонів 
у межах єдиної держави особливої ваги 
набуває дослідження розвитку вітчизняної 
науки у тісному зв’язку зі смислами і цінно-
стями українського етносу, які пояснюють 
особливості розвитку особистості в цьому 
етносі, звертаючи увагу на наявні в культурі 
архетипи та міфологеми [10]. Індивідуаль-
не авторське міфотворення, на наш погляд, 
є неодмінною складовою частиною самоак-
туалізації, саморозвитку та самоздійснення 
сучасної особистості в етнічному контексті. 
Воно фасилітує екзистенційне проектуван-
ня молодої людини у простір глобальної 
культури без втрати відчуття своїх коре-
нів [10]. Особливо актуальною видається 
сімейна ідентифікація, що наразі теж стає 
предметом конструювання.

Найглибшим прошарком людської психі-
ки є колективне несвідоме. Саме там збері-
гаються первісні форми осягнення Всесвіту 
і трансцендентного. Ідеться про архетипи, 
які мають домисленнєвий, але не дорозу-
мовий характер. Архетип на рівні свідомо-
сті постає в образах-символах та міфоло-
гемах, насичених потенційними смислами. 
Окрім загальнолюдських універсальних ар-
хетипових образів, існують етноархетипи. 
Це скарбниця колективної пам’яті певного 
народу, що наповнювалася завдяки досві-
ду взаємодії з довкіллям та іншими наро-
дами в конкретних ландшафтних, кліматич-
них, історичних та культурних умовах. Якщо 
проаналізувати під цим кутом зору україн-
ські замовляння, весільні пісні, загадки, ко-
лядки, щедрівки, казки, то можна помітити, 
що найважливішими в українській менталь-
ності є такі етноархетипи: Батька – Матері, 
Дитини, Землі, Води, Вогню, Гори, Дерева 
(священного лісу), Квітки, Бика (Корови), 
Змії, Птаха, Каменя, Поля, Мосту, Стіни 
(Тину, Паркана, Загорожі), Воріт (Горло-
вини), Хреста, Сонця, Місяця, Зорі. Усі ці 
міфологеми, занурені в народну творчість, 
і нині несуть у собі моральні, світоглядні та 
естетичні коди [10, с. 185].

Звичаї, традиції будь-якого народу по-
роджуються природною необхідністю 
його виживання та адаптації до довкілля, 
але в подальшому розвитку особистості і 
суспільства вони зрештою осмислюють-
ся в категоріях вищих, ідеальних прагнень 
людини. Особливо це стосується близь-
ких взаємин, якими і є сімейні, коли пер-
вісний потяг до близькості, продовження 

роду набуває екзистенційного забарвлен-
ня, поєднуючись із почуттями любові, ду-
ховної спорідненості. За вищі духовні 
прояви людини у прадавні часи «відповіда-
ли» надприродні істоти: боги, духи, герої. 
Саме контакт із ними під час ритуальних 
дійств, обрядів, свят наснажував слов’ян, 
нагадував про зв’язок із традицією, 
яка відтворювалася в душі кожного учасни-
ка священнодійства. Справді, дослідникам 
давньослов’янської міфології відомо чима-
ло текстів про сходження бога до людей, 
зв’язок слов’ян із богами, родинні, теплі, 
турботливі стосунки між людиною і боже-
ством (С.Я. Головацький та ін.). В інди-
відуальному досвіді це підтверджується, 
коли занурюєшся у світ народної творчос-
ті, що резонує із глибинними рівнями «Я». 
Тоді інтуїтивно доходиш думки про те, що 
сутність людяності – у єднанні сакраль-
них рис прадавніх божеств у внутрішньому 
світі людини. Звісно, у категоріях глибин-
ної психології йдеться про пожвавлення й 
синтез архетипових енергій у несвідомо-
му сучасної особистості. Звернення до ін-
дивідуального авторського міфотворення 
на ґрунті давньослов’янської традиції дає 
змогу опрацювати внутрішні психічні об-
рази, що достеменно й достотно тяжі-
ють до сакрального, релігійного в людині. 
Близькі до цих роздумів думки висловлю-
вав свого часу К.Ґ. Юнґ у праці «Психологія 
і релігія». Взаємопроникнення колективно-
го та індивідуального несвідомого у про-
цесі творення, сприйняття та інтерпретації 
міфологічних образів, безумовно, пов’яза-
не із задіянням міфопоетичного мислення. 
Воно увібрало в себе креативний потенціал 
архаїчної міфотворчості та сучасних запи-
тів на самоздійснення в культурі.

З огляду на вищевказане потрібно звер-
нути увагу на уявлення про шлюб та сім’ю 
в міфах наших предків. Необхідно зазначи-
ти, що вони суттєво відрізнялися від тих, 
які представлені у грецьких міфах. Так, 
український народ упродовж сотень років 
виробив традицію звеличення шлюбно-сі-
мейних стосунків: божественна пара Лада 
і Ладо освячувала сімейні узи. Крім них, сі-
мейними стосунками відали Леля, Полель, 
Ярило та інші боги. Загалом сенс існування 
людини вбачали у продовженні роду, у по-
дружньому коханні, тому родинно-сімей-
ним взаєминам завжди надавали надзви-
чайно великого значення.

Енергію подружжя та материнства, вро-
жаю і родючості у слов’ян уособлює Лада – 
Матір Світу, богиня краси, любові і шлюбу. 
Що характерно, одночасно Лада вважаєть-
ся і богинею світової гармонії. Вона асоці-
юється з потребою в коханні та створен-
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ні сім’ї. Лада є жіночою проекцією Роду і 
містить у собі потенціал самовідтворення, 
що реалізується на початку життя молодого 
Всесвіту. Лада символізує світову любов, 
що є основою життя на землі. Традиційно 
жінки, які не могли мати дітей, приносили їй 
дари, щоб вона сприяла зачаттю.

Лада і Ладо, боги-подружжя, стали сим-
волом вірності у шлюбі. Ладо – бог всеєди-
ного ладу, бог вірного подружнього життя 
та родинної злагоди. Одночасно він – бог 
весілля, кохання, всяких насолод та бла-
гополуччя. Слов’яни вірили, щоб на небі і 
на землі завжди був лад, Ладо і Лада бере-
жуть тайну свого вічного кохання для кож-
ного, хто прагне любові. Ладо – вірний і 
добрий, ніжний і ласкавий до своєї чарівної 
Лади. У ньому втілена божественна гармо-
нія Всесвіту і всесвітня вогненна любов. 
Ладо асоціюється з вірним другом, якого 
шукають і люблять, а Лада – з дівчиною, 
жінкою, дружиною, яку кохають. Слов’яни 
вірили, що бог кохання приходить на весіл-
ля і дарує молодятам веселе і полюбовне 
життя. До Ладо звертаються і під час на-
родження дитини. Ладо – не лише бог вес-
ни, кохання та насолод, він насамперед – 
живий бог життя. Наші предки вірили, що 
бог Ладо навесні перетворюється в зозулю, 
щоб вістити людині довготу життя [2].

Слов’янська міфологія є дзеркалом пси-
хології дитячо-батьківських стосунків. Якщо 
давньогрецькі міфи відображають супереч-
ності між поколіннями, то вітчизняна мі-
фологія показує їх гармонійність і теплоту. 
Так, у Ладо та Лади є донька Леля. «З ніж-
ною любов’ю дивиться бог-батько на свою 
Лелю, богиню краси». Бог Полель, син 
Лади – бог шлюбу, слов’янський аналог 
Гіменея. Леля породжує любов, а її брат 
Полель надихає закоханих на створення 
сім’ї [2].

Богом дітородіння, плотської любові, 
пристрасті є Ярило. Його також вшано-
вували наші предки, оскільки для давніх 
слов’ян акт фізичного кохання був сакраль-
ним: згадаймо, що зачаті на Івана Купала 
діти вважалися особливими і талановити-
ми; до таких дітей люди ставилися з пова-
гою, вбачаючи в них велику творчу силу, 
яка до вподоби богам [10].

Висновки із проведеного дослідження. 
Включення до сфери наукових досліджень 
результатів позанаукового пізнання сприяє 
її розширенню повсякденними психологіч-
ними знаннями, історично першими форма-
ми пізнання людських стосунків. Предметом 

пізнання на міфологічному етапі розвитку 
психології було проникнення у психологію 
сімейних стосунків у контексті статусно-ро-
льових обов’язків індивідів за опори на мі-
фологічний світогляд. Вивчення вітчизняної 
та зарубіжної міфології свідчить про достат-
ньо детальне відображення в ній проблем 
психології сім’ї, з огляду на що міфологія 
може стати добрим доробком для психо-
логічної спільноти для розширення фокусу 
вивчення сімейних стосунків у культурно-іс-
торичному розрізі. Враховуючи це, перспек-
тивним надалі, на наш погляд, може бути 
дослідження психології сім’ї в інших формах 
позанаукового пізнання: релігії, мистецтві 
тощо.
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СЕКЦІЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМАНДНОЇ РОБОТИ 
У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
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доцент кафедри психології

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

У статті визначено компетентності ефективної роботи в команді: налагодження сприятливих міжо-
собистісних стосунків у процесі спілкування, спільного вирішення проблем, постановки цілей і плану-
вання, подолання конфліктів, групового прийняття рішень, організації і проведення нарад. Узагальнено 
досвід використання інноваційних технологій для формування в майбутніх психологів навичок команд-
ної роботи у процесі викладання таких навчальних дисциплін, як «Психологія управління», «Психоло-
гія організацій та управління персоналом», «Культура міжособистісних стосунків». Описано технології 
застосування у викладанні навчального есе, дискусій, навчальних ігор, аналізу конкретних ситуацій, 
тренінгових вправ, освітньої фасилітації, моніторингу й оцінювання.

Ключові слова: компетентності, робота в команді, навчальне есе, навчальні ігри, аналіз конкрет-
них ситуацій, тренінгові вправи, фасилітація, психологічна служба, моніторинг, оцінювання.

В статье определены компетентности эффективной работы в команде: установление благоприятных 
межличностных отношений в процессе общения, совместного решения проблем, постановки целей 
и планирования, преодоления конфликтов, группового принятия решений, организации и проведе-
ния совещаний. Обобщен опыт использования инновационных технологий для формирования у бу-
дущих психологов навыков командной работы в процессе преподавания таких учебных дисциплин, 
как «Психология управления», «Психология организаций и управления персоналом», «Культура меж-
личностных отношений». Описаны технологии использования учебного эссе, дискуссий, учебных игр, 
анализа конкретных ситуаций, тренинговых упражнений, образовательной фасилитации, мониторинга 
и оценивания.

Ключевые слова: компетентности, работа в команде, учебное эссе, обучающие игры, анализ кон-
кретных ситуаций, тренинговые упражнения, фасилитация, мониторинг, оценка.

Shevchuk O.S. TEACHING FUTURE PSYCHOLOGISTS FOR TEAM WORK COMPETENCIES
The article defines the competencies of effective teamwork, establishing favorable interpersonal relation-

ships and communications, joint problem solving, goal setting and planning, conflict resolution, group deci-
sion making, organizing and conducting meetings. The experience of innovative technologies using for teach-
ing future psychologists teamwork skills in such disciplines as “Management Psychology”, “Psychology of 
organizations and personnel management”, “Culture of interpersonal relationships”. The technology used in 
teaching: academic essays, discussions, learning games, analysis of specific situations, training exercises, ed-
ucational facilitation, monitoring and evaluation.

Key words: competence, teamwork, learning essays, educational games, case study, training, facilitation, 
monitoring and evaluation.

Постановка проблеми. Здатність до ро-
боти в команді є однією з найважливіших 
компетентностей практичного психоло-
га, адже його професійна діяльність часто 
здійснюється у монофункціональних і полі-
функціональних командах. Для досягнення 
успіху психологу важливо взаємодіяти як із 
колегами-психологами, так і з фахівцями 
інших професій. Працюючи в системі осві-
ти і дошкільного виховання (дитсадки, шко-
ли, коледжі, технікуми, університети тощо), 
психолог має співпрацювати з вихователя-
ми, вчителями, керівниками, враховуючи 
їхні думки і поради щодо вироблення за-
гальної стратегії діагностичної, консульта-

ційної, психокорекційної, реабілітаційної та 
іншої роботи з учнями та їхніми батьками. 
Аналогічно вибудовуються стосунки психо-
лога і в інших сферах: у системі соціаль-
ної роботи, клінічних і медичних установах, 
в економічній сфері (кадрові підрозділи, 
навчальні центри, служби соціального роз-
витку підприємств і організацій) тощо.

Командна робота є однією з основних 
стратегій професійної діяльності прак-
тичного психолога в організації, коли він 
об’єднується з фахівцями з інших областей 
(педагогами, соціальними працівниками, 
менеджерами, лікарями, військовими, ря-
тувальниками, правоохоронцями), спільно 



162 Серія Психологічні науки

Випуск 2. Том 1. 2017

з ними виробляє комплексну програму по-
ліпшення соціально-психологічного кліма-
ту в організації і реалізує її за допомогою 
управлінців організації-клієнта [6]. Зважаю-
чи на це, психолог має володіти компетен-
ціями проведення тренінгів із командоутво-
рення, допомагаючи тим самим підвищити 
ефективність виробничих підрозділів ор-
ганізацій, а також він сам повинен уміти 
працювати в різних за своїм функціональ-
ним призначенням командах. Проблема 
дослідження полягає в тому, щоб визначи-
ти, які саме компетенції командної робо-
ти і за допомогою яких методів необхідно 
формувати у майбутніх психологів під час 
навчання у вищому навчальному закладі. 
Для розв’язання цієї проблеми насампе-
ред необхідно визначити сутність команди 
як соціальної групи, що функціонує у тій чи 
іншій сфері застосування психологів, а та-
кож зміст компетенцій, що є важливими 
для роботи в команді.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Аналіз наукових публікацій, до-
тичних до сформульованої теми, засвід-
чив, що психологічні аспекти підвищення 
ефективності професійної діяльності шля-
хом створення команд найбільш активно 
досліджувалися такими зарубіжними вче-
ними, як Р. Белбін, Р. Блейк, Д. Бредфорд,  
Дж. Ньюстром, К. Девіс, Х. Рамперсад, 
К. Фопель, Р. Хакман. Останнім часом ак-
тивізувалися дослідження діяльності ко-
манд у сфері наукових розвідок (Б. Джонес, 
Дж. Каммінгс, Д. Стоколс, В. Хагстром). 
Дослідженням особливостей створення 
віртуальних команд займалися Т. Кайворт, 
Б. Кіркман, М. Мазнєвські та ін.

Серед українських психологів, які кон-
центрувалися на командоутворенні в різних 
сферах професійної діяльності, необхідно 
назвати В.І. Барко, О.Є. Лісову (команди 
в органах внутрішніх справ), В.В. Горбунову 
(командна діяльність у соціальній і політич-
ній сфері), В.П. Казміренко (команди бізне-
сових організацій і підприємств), Л.М. Ка-
рамушку, Н.І. Клокар, О.А. Філь (командна 
робота в закладах освіти), Г.В. Ложкіна 
(керівництво та лідерство у спортивних ко-
мандах).

Аналіз наукових праць, що стосу- 
валися процесу підготовки практичних 
психологів у вищих навчальних закладах 
(О.М. Ігнатович, Є.В. Єгорова, Л.М. Кара-
мушка, Н.І. Литвинова, С.Д. Максименко, 
С.Л. Марков, Н.І. Пов’якель, В.В. Рибал-
ка, О.Є. Самойлова, Н.В. Чепелєва та ін.), 
показав, що проблема формування ком-
петентності командної роботи у майбутніх 
психологів залишається актуальною і по-
требує поглибленого дослідження у двох 

аспектах. По-перше, важливо з’ясувати, 
які саме складові частини цієї компетент-
ності мають бути сформовані для успіш-
ної діяльності психолога в різних типах 
команд, і, виходячи із цього, визначити 
зміст навчальних елементів, які мають бути 
включені до певного навчального модуля 
або модулів. Другим аспектом цієї пробле-
ми є обґрунтування методики і технологій 
формування досліджуваної компетентності 
у студентів.

Постановка завдання. Виходячи з 
викладеного, у статті поставлено за мету 
визначити компетентності ефективної ро-
боти в команді, а також узагальнити досвід 
застосування інноваційних методів і техно-
логій прищеплення студентам означеної 
компетентності у процесі викладання авто-
ром таких навчальних дисциплін, як «Пси-
хологія управління», «Психологія організа-
цій та управління персоналом», «Культура 
міжособистісних стосунків».

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для визначення компетенцій 
успішної діяльності в команді необхідно 
насамперед уточнити специфічні характе-
ристики командної діяльності, які відрізня-
ють команду від інших малих груп. Вирішен-
ня цього завдання лежить у площині аналізу 
сутності команди як малої групи, учасники 
якої діють згуртовано для досягнення спіль-
ної мети. Згідно з таким підходом більшість 
авторів виокремлюють три взаємопов’яза-
них параметри командної роботи: 1) спіль-
ні цілі і завдання; 2) партнерська взаємодія 
для досягнення цілей; 3) рольова структу-
ра, яка формується членами групи [3; 12]. 
Відповідно до трикомпонентної класифікації 
ознак Дж. Катценбах і Д. Сміт виокремлюють 
три групи якостей, характерних для продук-
тивної команди. Перша група включає про-
фесійні вміння, уміння міжособистісної вза-
ємодії, а також прийняття рішень. До другої 
групи належить відповідальність, яка має 
бути як взаємною, так і індивідуальною. До 
третьої – зобов’язання (йдеться про загаль-
ну ціль, спільні підходи та конкретний про-
гнозований результат) [11]. Можна погоди-
тися з В.В. Горбуновою, яка, узагальнюючи 
різні визначення специфічних характерис-
тик команди, співвідносить їх із концепцією 
трьох страт групових процесів А.В. Петров-
ського: 1) діяльність та ставлення до неї;  
2) взаємини, зумовлені діяльністю; 3) вза-
ємини, що прямо діяльності не стосуються 
[2, с. 15].

У зв’язку із цим доцільно виокремити 
дві групи компетентностей. Перша група 
(відповідно до першої страти) включає ді-
яльнісні компетентності, тобто ті уміння й 
особистісні якості, що стосуються вироб-
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ничих завдань, поставлених перед коман-
дою. Це передусім технічні та професійні 
компетентності. Друга група компетент-
ностей співвідноситься з другою і тре-
тьою стратами і включає знання, уміння й 
особистісні якості, що забезпечують успіх 
командної роботи і налагодження сприят-
ливих міжособистісних стосунків у процесі 
спілкування, спільного вирішення проблем, 
постановки цілей і планування, подолання 
конфліктів, групового прийняття рішень, 
а також організації і проведення нарад.

Саме ці компетентності були покладені 
в основу змісту тематичних модулів: «Ор-
ганізаційна поведінка і взаємодія», «Управ-
ління конфліктами», «Методи прийняття 
рішень і вирішення проблем», «Принци-
пи і методи планування», «Організація 
та проведення ділових нарад». У процесі 
викладання застосовувались інноваційні 
освітні технології. Спочатку студентам було 
запропоновано написати есе «Мій досвід 
роботи в команді», у якому вони повин-
ні були пригадати та викласти свої дум-
ки і почуття щодо діяльності у спортивних 
командах, під час туристичних походів, 
квестів, у мистецьких і дозвіллєвих гру-
пах тощо. За згодою студентів їхні роботи 
обговорювалися у групах під час практич-
них занять. Така рефлексія налаштовувала 
учасників дискусії на подальший розгляд 
дидактичного матеріалу та пошук відпові-
дей на питання про відмінність команд від 
робочих груп, принципів і методів їх утво-
рення у сфері бізнесу й управління.

Враховуючи, що основними принци-
пами командоутворення є цілеспрямо-
ваність, згуртованість і відповідальність, 
значна увага на подальших заняттях при-
ділялась виробленню у студентів навичок 
спільного формулювання і впровадження 
стратегій досягнення саме цих складників 
командної роботи. Так, до стратегій роз-
витку цілеспрямованості було віднесено: 
затвердження довгострокової перспективи 
команди, визначення базових цінностей, 
формулювання мети команди, розроблення 
кодексу поведінки і стосунків членів коман-
ди, визначення результатів діяльності, яких 
повинна досягти команда за певний термін, 
планування кроків щодо виконання постав-
лених завдань, розподіл ролей і функціо-
нальних обов’язків між членами команди, 
розроблення критеріїв оцінки результатів 
і стандартів діяльності. Формування згур-
тованості в команді передбачало виконан-
ня вправ щодо забезпечення дублювання 
функцій, коли кожен член команди може 
підмінити свого колегу, оперативного вирі-
шення виробничих проблем, налагодження 
сприятливих і дружніх стосунків, усунен-

ня конфліктів тощо. Також під час занять 
відпрацьовувалися навички досягнення 
командної відповідальності: проведення 
ефективних зборів щодо аналізу поточно-
го стану справ і визначення внеску кожного 
члена команди у виконання завдань, забез-
печення колегіального зворотного зв’язку, 
підготовка загального звіту і презентація 
результатів діяльності команди.

Для відпрацювання наведених навичок 
на практичних заняттях застосовувався ме-
тод фасилітації, сутність якого цього разу 
полягала в тому, що викладач або лідер 
команди, займаючи нейтральну позицію, 
допомагав членам команди ідентифікува-
ти проблему і прийняти спільне рішення 
за допомогою конструктивного обговорен-
ня [5]. Наприклад, технологія розроблен-
ня кодексу поведінки складалася із ше-
сти етапів. На першому етапі фасилітатор 
пропонував кожному члену команди напи-
сати три-чотири правила, що відповідали б 
таким вимогам: чіткість і зрозумілість; кож-
не правило – в одному реченні; позитивне 
ствердження того, як потрібно поводитися, 
а не те, чого не можна робити; описувати 
поведінку, що піддається спостереженню, 
а не думки і почуття. На другому етапі всі 
правила кожного учасника розміщувалися 
на фліпчарті для спільного обговорення і 
визначення загальних ідей, які об’єднува-
лися. Третій етап полягав у складанні за-
гального списку. Після остаточного ухва-
лення правила кодексу поведінки набували 
чинності і підлягали безумовному виконан-
ню. Аналогічна методика застосовувала-
ся для спільного вироблення цілей, місії, 
принципів і цінностей команди.

Формуванню навичок роботи в коман-
ді значною мірою сприяли навчальні ігри. 
Так, у процесі вивчення навчальної дисци-
пліни «Психологія організацій та управлін-
ня персоналом» проводилася ігрова вправа 
«Метафори організацій» (адаптовано авто-
ром за Г. Морганом [4]), метою якої було 
сформувати розуміння природи організації, 
розвинути уявлення про стилі управління, 
роль команд і особливості стосунків у різ-
них типах організацій. Одночасно, працю-
ючи в команді, студенти мали можливість 
відпрацьовувати такі навички командної 
роботи, як вирішення проблем і спільне ви-
роблення рішень, міжособистісні комуніка-
ції, розподіл командних ролей тощо. Крім 
того, вправа сприяла розвитку креативних 
здібностей і емоційного інтелекту. На по-
чатку гри студентська група розподілялася 
на команди, кожна з яких обирала собі одну 
із запропонованих метафор: «Організація 
як механізм» (образ класичної знеособле-
ної бюрократичної організації); «Організація 
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як тиран» (автократична організація, у якій 
основною рушійною силою є нещадна екс-
плуатація працівників шляхом створення ат-
мосфери страху, обмеження прав та свобод 
людини); «Організація як психологічна в’яз-
ниця» (загроза потрапити в пастку власних 
стереотипів, спираючись на минулий досвід, 
традиційні або найбільш поширені погля-
ди); «Організація як ігровий майданчик або 
театр» (алегорія, за допомогою якої можна 
краще зрозуміти природу політичних ігор, 
міжособистісних і міжгрупових стосунків, 
зокрема конфліктів в організації); «Органі-
зація як біологічний організм» (ця метафора 
допомагає краще зрозуміти життєвий цикл 
організації та її пристосування до змін сере-
довища).

Завдання командам полягало в тому, щоб 
розвинути метафору, візуалізувати її, надати 
необхідні коментарі та підготувати презен-
тацію своєї роботи. До виконання завдання 
були наведені орієнтовні питання: «На що 
схожа така організація?», «Якою є її соціаль-
но-психологічна структура?», «Яким чином 
працівників спонукають до виконання ви-
робничих завдань?», «Які міжособистісні та 
групові стосунки переважають?», «Якими є 
стосунки між рядовими працівниками і ке-
рівниками?», «Як почуваються працівники 
такої організації?», «У чому полягає джере-
ло енергії й руху?», «Якими є сильні і слабкі 
сторони такої організації?», «Якими могли би 
бути девіз і емблема цієї організації?». Згід-
но з умовами команди за бажанням обирали 
інші метафори для пояснення наведених пи-
тань, наприклад: «Організація як сільський 
двір», «Організація як вулик», «Організація 
як храм» тощо [10, с. 208–211].

Практичні заняття проходили також 
у формі аналізу конкретних ситуацій (кей-
сів), що знайомили студентів із досвідом ор-
ганізації роботи команд західних та вітчиз-
няних організацій («General Motors», «British 
Petroleum», «Zappos», «Райффайзен Банк», 
«IBM», «Козирна карта», «Рошен»), органів 
місцевого самоврядування тощо. Для від-
працювання окремих навичок командної ро-
боти застосовувалися різноманітні практич-
ні вправи: «Загублені в морі» (на прийняття 
командних рішень), «Я та інші» (на розвиток 
комунікативних навичок), «Перемогти може 
кожний» (на розв’язання міжособистісних і 
групових конфліктів). Наприклад, вправа «Я 
та інші» полягала в тому, що кожний студент 
мав проаналізувати власний комунікативний 
досвід у найближчому соціальному оточен-
ні. Це допомагало студентам структурувати 
свої комунікативні компетентності: уміння 
слухати, розуміти іншу людину; щирість, 
відвертість у стосунках; тактовність; мов-
леннєвий етикет; уміння під час спілкуван-

ня зняти напруження, почуття гумору; умін-
ня орієнтуватися в ситуації, адекватність 
поведінки обставинам відповідно до правил 
взаємовідносин у команді тощо. Студен-
там було запропоновано поділитись своїми 
думками щодо власної поведінки та осо-
бливостей характеру, що заважають спіл-
куванню з однокурсниками і викладачами; 
щодо поведінки та особливостей характеру 
інших людей найближчого соціального ото-
чення, що спричиняють бар’єри у спілкуван-
ні з ними. Ці думки були обговорені й уза-
гальнені у групі. Зокрема, було з’ясовано, 
що, оцінюючи власні психологічні проблеми 
у спілкуванні з іншими, студенти відзначали, 
що їм заважають, з одного боку, надмірна 
сором’язливість, страх бути незрозумілим, 
невпевненість, брак відкритості, невимуше-
ності, занижена самооцінка, довірливість, 
високий рівень сензитивності, м’якість, а з 
іншого – агресивність, неврівноваженість, 
імпульсивність, нездатність стримувати 
емоції. Аналізуючи поведінку інших людей, 
студенти відзначали, що часто відчувають 
із боку однокурсників самовпевненість, 
нахабність, неповагу, відсутність культури 
спілкування, небажання почути думку ін-
шої людини, невихованість, безтактовність, 
байдужість, недовіру [7; 9].

Навчання завершувалось тренінгом ко-
мандоутворення у формі ділової гри «Ко-
манда моєї мрії», основним завданням якої 
було розроблення проекту створення ко-
манд за вибором студентів. У процесі тре-
нінгу ставилась мета розвинути такі навички 
командної роботи, як спільне обговорен-
ня проблем, визначення командної мети і 
завдань, формулювання базових цінностей, 
розроблення кодексу взаємин і розподі-
лу ролей. Студенти, працюючи в командах 
по 5–7 осіб, насамперед мали визначити 
сферу діяльності команди (відділ розвитку 
персоналу, психологічна служба підприєм-
ства, центр соціальних служб для дітей та 
молоді, освітній заклад тощо), сформулюва-
ти загальну мету (місію) і завдання коман-
ди, її девіз і емблему. Після цього вони мали 
спільно прийняти базові цінності команди і 
перспективи її розвитку (бачення, мрія). На-
ступним етапом було розроблення кодексу 
взаємин у команді та розподіл ролей (за 
Р. Белбіним [1]). Учасники гри також мали 
визначити основні показники ефективності 
роботи команди як структурного підрозділу 
організації. Ще одним завданням було роз-
роблення заходів щодо згуртування коман-
ди. На завершення групи презентували роз-
роблені проекти [8].

Закріпленню навичок командної роботи 
сприяло проведення студентами тренінгів із 
командоутворення під час виробничої прак-
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тики на базі психологічної служби МНУ іме-
ні В.О. Сухомлинського за планом кабінету 
психологічної просвіти (керівник – доцент 
О.С. Шевчук). До участі у тренінгах запро-
шувалися студенти непсихологічних спеці-
альностей. Тренінгам передувала ретельна 
підготовка: написання плану і сценарію тре-
нінгу, вивчення психологічних особливос-
тей групи, розроблення відповідних вправ. 
Після заняття кожен студент-практикант ро-
бив детальний самоаналіз, який передба-
чав рефлексію переживань і емоцій під час 
тренінгу, аналіз проведеного заняття, опис 
результатів, потреби необхідних змін у сце-
нарії, опис групи і взаємодії між учасниками, 
а також рефлексію себе як тренера, опис 
позиції стосовно учасників, проблем і труд-
нощів, зворотного зв’язку.

Важливими методами формування у май-
бутніх психологів компетентностей команд-
ної роботи були моніторинг і оцінювання. 
Розрізнялися два аспекти моніторингу: мо-
ніторинг процесу і моніторинг результату. 
Основними інструментами моніторингу про-
цесу були власні спостереження та відчут-
тя викладача і студентів, запис вербальної 
та невербальної поведінки студентів під час 
занять на відео. Наприкінці студенти могли 
висловити свої думки, враження, зауважен-
ня і пропозиції, зробивши відповідний запис 
на «дошці вільних висловлювань» (“Talking 
wall”). Для моніторингу результатів навчання 
застосовувалися такі інструменти, як усне 
та письмове опитування, тести, есе, зустрічі 
та спільне обговорення здобутків і проблем. 
Оцінювання проміжних та кінцевих резуль-
татів навчання здійснювалося за допомогою 
тестування, контрольних завдань як після 
завершення кожного тематичного блоку, так 
і у підсумковому контролі.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Підбиваючи підсумки, необхідно кон-
статувати, що проблема формування у май-
бутніх психологів компетентності командної 
роботи є актуальною як в аспекті їх роботи 
в різноманітних організаційних командах, 
так і з погляду готовності до проведення 
тренінгів із командоутворення. Компетент-
ності командної роботи включають уміння 
налагоджувати сприятливі міжособистіс-
ні стосунки, спільно вирішувати проблеми 
і приймати рішення, розробляти плани і 
програми командної роботи, розв’язувати 
групові конфлікти, проводити наради чле-
нів команди. У процесі дослідження було 
встановлено, що успішному формуванню 
наведених компетентностей сприяють такі 
освітні технології, як фасилітація, навчальні 
ігри, аналіз конкретних ситуацій, тренінго-
ві вправи. Важливу роль у цьому процесі 
відіграє психологічна служба університету, 

на базі якої відбувається закріплення і роз-
виток відповідних компетентностей під час 
практики. Подальших наукових розвідок 
потребує вивчення особливості міжпред-
метних зв’язків, а також упровадження 
навчального коучингу.
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У статті піднято проблему професійної ідентичності особистості як індикатора її професійно-
го розвитку. Поданий аналіз наукових робіт вітчизняних і зарубіжних учених із питань професійної 
ідентичності. Представлені узагальнені результати емпіричного дослідження типів професійної іден-
тичності в системі професійного й особистісного становлення управлінської ланки органів і підрозділів 
МВС України. 

Ключові слова: професійна ідентичність, система професійного й особистісного становлення, ор-
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В статье поднята проблема профессиональной идентичности личности как индикатора ее про-
фессионального развития. Представлен анализ научных работ отечественных и зарубежных ученых 
по вопросам профессиональной идентичности. Поданы обобщенные результаты эмпирического иссле-
дования типов профессиональной идентичности в системе профессионального и личностного станов-
ления управленческого звена органов и подразделений МВД Украины.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, система профессионального и личностного 
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MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE

An issue of the professional identity of a personality as an indicator of its professional development is 
raised in the article. The analysis of scientific papers of Ukrainian and foreign scientists on the professional 
identity has been provided. It has been represented the summarized results of an empirical investigation of 
types of the professional identity within the system of professional and personal socialization of the managerial 
branch of agencies and departments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
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СЕКЦІЯ 4. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Постановка проблеми. Ідентичність 
є особливим проявом людського буття. 
У кожної свідомої людини рано чи пізно 
виникає потреба ототожнити себе, визна-
чити свою самобутність і цілісність, по-
бачити свою унікальність і неповторність, 
особливо через призму навколишнього се-
редовища (зважаючи на соціозалежність). 
Із феноменом ідентичності, її збереженням 
або вдосконаленням так чи інакше пов’я-
зані чи не всі сторони функціонування пси-
хологічно повноцінної особистості. Тому 
дослідницької ваги набуває осмислення 
критеріїв, за яких особистість почуває себе 
комфортно та свідомо прагне до саморе-
алізації й усебічного розвитку. Тут ідеться 
про ідентичність як індикатор існування 
кожної конкретної людини.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Ідентичність і її похідні деривати 

(психофізіологічна, соціальна, особистісна, 
гендерна, культурна, етнічна, національна, 
групова, професійна ідентичність) зайняли 
особливе місце в науково-психологічному 
обігу й стали об’єктом уваги таких відо-
мих вітчизняних і зарубіжних дослідників, 
як Б.Г. Ананьєв, К.О. Абульханова-Слав-
ська, Г.М. Андрєєва, Н.В. Антонова, Л.І. Бо-
жовіч, Ж.П. Вірна, Е. Еріксон, О.П. Єрмо-
лаєва, Д.М. Завалишина, Н.Л. Іванова, 
Є.О. Клімов, С.Д. Максименко, А.К. Мар-
кова, Дж. Марсія, Л.М. Мітіна, В.Г. Панок, 
А.П. Панфілова, О.Б. Перелигіна, А.В. Пе-
тровський, Ю.П. Поваренков, Н.Л. Регуш, 
С.Л. Рубінштейн, Дж.Тернер, З. Фрейд, 
К. Хорні, Л.Б. Шнейдер та ін. 

Однак незважаючи на досить інтенсив-
ний науковий інтерес до цього питання, 
бракує праць саме про професійну іден-
тичність у системі професійного й особи-
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стісного становлення, оскільки професійна 
ідентичність поєднує соціальний і особи-
стісний складник самоідентичності та є 
одним із провідних критеріїв становлення 
особистості професіонала.

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає в представлені результатів емпі-
ричного дослідження типів професійної 
ідентичності в системі професійного й осо-
бистісного становлення управлінської лан-
ки органів і підрозділів МВС України. 

Вибірка дослідження. У дослідженні взя-
ло участь 743 респонденти (співробітники 
Національної поліції України та Національ-
ної гвардії України), які були розподілені 
на чотири великі групи відповідно до етапу 
професійного й особистісного становлення 
керівників (далі – ПОС): І етап – початко-
вий (256 осіб), ІІ етап – кваліфікації (216 
осіб), ІІІ етап – компетенції (132 особи), 
ІV етап – професіоналізму (139 осіб). Від-
повідно до виконання/невиконання управ-
лінських функцій кожна група респонден-
тів також була розподілена на 2 підгрупи: 
НВУФ – співробітники не виконують управ-
лінські функції і ВУФ – співробітники вико-
нують управлінські функції. 

Методика дослідження. Для реалізації 
окресленої мети нами була використана 
методика дослідження професійної іден-
тичності Л.Б. Шнейдер [7, с. 113], яка побу-
дована на принципах асоціативного тесту й 
містить два блоки слів-стимулів: «Профе-
сіонал» і «Непрофесіонал». Вибір цієї ме-
тодики зумовлений розглядом асоціацій 
як актуалізованих зв’язків між елемента-
ми лексичної структури слова-стимулу та 
співвідносними з ним явищами дійсності й 
свідомості за рахунок об’єктивно наявно-
го або соціально існуючого професійного 
досвіду та бачення особистості. Ми пого-
джуємося з точкою зору О.Я. Сурмач [6, с. 
22], що словесні асоціації є результатом 
сприйняття особистістю об’єктивної дійс-
ності через призму власного життєвого 
досвіду, її культурного й соціального рівня, 
належності до певної етнічної групи та про-
фесійної спільноти. Тому виникнення тієї чи 
іншої реакції на слово-стимул зумовлюєть-
ся будь-яким із названих вище чинників. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Термін «ідентичність» у психо-
лого-педагогічній літературі вживається 
досить часто, проте під час визначення 
самого поняття зіштовхуємося з певними 
труднощами, пов’язаними з неоднозначні-
стю його трактувань, оскільки це поняття 
охоплює об’ємні області психічної реаль-
ності, а саме: 1) процес об’єднання суб’єк-
том себе з іншими індивідами або групою 
на основі встановленого емоційного зв’яз-

ку, а також включення у свій внутрішній світ і 
прийняття як власних норм, цінностей, зраз-
ків; 2) вичленування іншої людини як суб’єк-
та – продовження себе самого та її проекції, 
наділення її своїми рисами, почуттями, ба-
жаннями; 3) механізм постановки суб’єктом 
себе на місце іншого, що виявляється як за-
нурення, перенесення себе в простір і час 
іншої людини; призводить до засвоєння її 
особистісних рис [5, с. 176].

Загалом ідентичність (лат. іdenticus, 
англ. іdentity, нем. іdentitat, фр. l'iden-tite 
від лат. іdem – «той самий») – це поняття, 
яке має декілька значень і в якому закла-
дена ідея аналогії, тотожності, однаковості, 
подібності, повного збігу, рівнозначності. 

У тлумачному російсько-українському 
словнику психологічних термінів В.Й. Бро-
довської термін «ідентичність» розумієть-
ся як почуття неперервності свого буття, 
як сутності, відмінної від усіх інших. Там же 
зазначається, що почуття ідентичності, імо-
вірно, є синонімом самосвідомості, і його 
можна розглядати як суб’єктивний еквіва-
лент Его, яке психоаналітична теорія схиль-
на наділяти об’єктивністю [1, с. 113–114]. 
Стає зрозумілим, чому появу терміна «іден-
тичність» у психології, як правило, пов’язу-
ють з ім’ям З. Фрейда, який під цим понят-
тям розумів сукупність взірців поведінки, 
що їх засвоює особа, беручи на себе ту чи 
іншу роль під впливом суспільної свідомо-
сті, та Е. Еріксона, який працював у рамках 
фрейдівської традиції. Він вважав ідентич-
ність емоційно-когнітивною єдністю уяв-
лень про самого себе, своє місце у світі, 
у системі міжособистісних відносин. 

Найбільш ґрунтовні дослідження іден-
тичності здійснені О.Я. Романишиною, 
яка розуміє її як динамічне утворення, по-
чуття самоототожнення, власної істинності, 
повноцінності й усвідомлення особистістю 
причетності до світу інших. Ідентифікація 
відіграє роль чинника формування особи-
стісної ідентичності, де особливе місце від-
водиться професійній ідентичності, сутність 
якої зводиться до орієнтації у світі профе-
сій. Професійна ідентичність може форму-
ватися лише на етапі узгодження основних 
елементів професійного процесу під час 
безпосереднього входження особистості 
в професійну діяльність та оволодіння нею. 
Вона є регулятором, що виконує стабілі-
зуючу та перетворюючу функції. Прикінце-
вим утіленням професійної ідентичності є 
специфічна особистісна властивість у ста-
новленні професіонала, що проявляється 
в його емоційному стані на різних етапах 
професійного становлення. Цей стан зу-
мовлений ставленням людини до профе-
сійної діяльності та процесу професіоналі-
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зації як засобу соціалізації й самореалізації 
[4, с. 29].

Професійна ідентичність є інтеграцій-
ним поняттям, в якому виражається вза-
ємозв’язок особистісних характеристик, 
що забезпечують орієнтацію у світі профе-
сій, дозволяють більш повно реалізувати 
особистісний потенціал у професійній ді-
яльності, прогнозувати можливі наслідки 
професійного вибору. Професійна ідентич-
ність виконує стабілізуючу й перетворюючу 
функції, тим самим виступає своєрідним 
регулятором відносно професії. Стабілізу-
юча функція виражається в забезпеченні 
необхідної міри професійного центризму 
й стійкої професійно-ментальної позиції. 
Перетворююча функція професійної іден-
тичності забезпечує можливість перетво-
рення й саморозвитку професіонала. Це 
залежить від діапазону зміни професійно 
важливих якостей і міри ідентифікації себе 
з професією; дистанціювання образу сво-
єї професії від інших (професійна ізоляція 
утруднює адаптацію в умовах, що зміни-
лися); системності структури ідентичності. 
Професійна ідентичність припускає функ-
ціональне й екзистенціальне сполучення 
людини й професії, що включає розуміння 
своєї професії, схвалення себе в професії, 
уміння добре й із користю для інших вико-
нувати свої професійні функції [3, с. 59–60].

Важливо відмітити, що професійна іден-
тичність стосується саме тієї категорії лю-
дей, для яких основою ідентифікації є про-
фесійна діяльність. Більший чи менший 
статус професійної ідентичності в струк-
турі ідентифікаційних основ особистості 
як фактор соціалізації й особистісного са-
мовизначення значною мірою залежить від 
об’єктивної ролі інституту професії, яку він 
відіграє в конкретному суспільстві [2, с. 50].

До основних показників професійної 
ідентичності дослідники відносять усві-
домленість (рівень самоусвідомлення, са-
моприйняття, адекватності самооцінки, 

тобто самосвідомості, зокрема професій-
ної); сформованість (відчуття причетно-
сті до професійної спільноти, наближення 
до суб’єктивного образу професіонала, 
відповідності професійним вимогам); при-
йняття (позитивне емоційне ставлення 
до професії й до себе в професії, прийнят-
тя професійної ролі, рівень узгодженості 
між особистісною й професійною ідентич-
ністю) [5, с. 178].

Професійна ідентичність є об’єктив-
ною та суб’єктивною єдністю з професій-
ною групою, що обумовлює наступність 
професійних характеристик. Ідентич-
ність конструюється в деяких формальних 
проявах, що в подальшому дозоляє гово-
рити про наявність психолого-феномено-
логічного комплексу ідентичності [7, с. 64]. 
Отримані результати дослідження типів 
професійної ідентичності в системі ПОС 
представлені в таблиці 1. 

Дані засвідчують, що на першому етапі 
ПОС у підгрупі НВУФ переважає дифузна 
професійна ідентичність (37,50%) як від-
сутність сталих цілей, цінностей і пере-
конань та спроб їх активно сформувати.  
У підгрупі ВУФ переважає досягнута пози-
тивна професійна ідентичність (33,04%). 
На другому етапі ПОС у підгрупі НВУФ пре-
валює передчасна професійна ідентичність 
(34,14%), яка виникає тоді, коли людина 
взагалі не робила незалежних життєвих 
виборів, ідентичність не усвідомлюється 
та може бути варіантом нав’язаної іден-
тичності. Отримані показники є цілком 
зрозумілими, зважаючи на те, що на цьо-
му етапі ПОС лише відбувається поточне 
входження в професійну спільноту, оскіль-
ки на попередньому етапі здійснюється 
попереднє, а на наступних – достатнє й 
остаточне. У підгрупі ВУФ високі значен-
ня отримала досягнута позитивна профе-
сійна ідентичність (27,78%). На третьому 
етапі ПОС у підгрупі НВУФ вищі значен-
ня має дифузна професійна ідентичність 

Таблиця 1
Результати дослідження типів професійної ідентичності в системі ПОС у % 

Тип 
професійної 
ідентичності

Досліджувані у %

І етап ПОС ІІ етап ПОС ІІІ етап ПОС ІV етап ПОС

НВУФ ВУФ НВУФ ВУФ НВУФ ВУФ НВУФ ВУФ

Передчасна 23,61 10,71 34,13 15,56 8,45 8,20 18,31 20,59

Дифузна 37,50 29,46 32,54 21,11 45,07 24,59 21,13 5,88

Мораторій 21,53 19,64 15,87 22,22 21,13 21,31 25,35 22,06

Досягнута 
позитивна 4,17 33,04 6,35 27,78 12,68 32,79 18,31 42,65

Псевдо- 
позитивна 13,19 7,14 11,11 13,33 12,68 13,11 16,90 8,82
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(45,07%). У підгрупі ВУФ знову переважає 
досягнута позитивна професійна ідентич-
ність (32,79%). На четвертому етапі ПОС 
у підгрупі НВУФ значні показники отримав 
мораторій (25,35%), за якого респонденти 
знаходяться в стані кризи ідентичності й 
активно намагаються її вирішити. У підгрупі 
ВУФ домінує досягнута позитивна профе-
сійна ідентичність (42,65%) як сукупність 
особистісно значущих цілей, цінностей і 
переконань, які забезпечують спрямова-
ність і осмисленість життя.

Ми переконані, що лише за умови досяг-
нутої позитивної професійної ідентичності 
доцільно говорити про успішне становлення 
особистості в професії. У цілому в підгрупах 
ВУФ переважає досягнута позитивна про-
фесійна ідентичність. Переламним момен-
том щодо професійної ідентичності є другий 
етап ПОС, який охоплює період навчання 
на випускному курсі вищого навчального 
закладу та початок професійної діяльно-
сті, зокрема період адаптації. Доволі ваго-
мим показником на цій вибірці є відсутність 
високих значень за шкалою псевдопозитив-
ної професійної ідентичності. 

Розкриваючи повну картину отриманих 
даних, було проаналізовано, які саме клю-
чові слова-стимули з блоків «Професіонал» 
і «Непрофесіонал» обиралися досліджува-
ними частіше. 

На першому етапі ПОС респонденти 
з підгрупи НВУФ із блоку «Професіонал» 
найчастіше обирали такі слова-стимули, 
як «кар’єра» (0,56), «дисципліна» (0,55), 
«удача» (0,53), «активність» (0,51), «уваж-
ність» (0,51). Респонденти підгрупи ВУФ – 
«активність» (0,73), «знання» (0,68), «кар’є-
ра» (0,68), «відповідальність» (0,66), «ціль» 
(0,66), «успішність» (0,63), «дисципліна» 
(0,63), «уважність» (0,62), «удача» (0,62), 
«чіткість» (0,61), «уміння» (0,61), «професіо-
налізм» (0,59), «самостійність» (0,58), «ква-
ліфікація» (0,54), «надійність» (0,54), «упев-
неність» (0,54), «спритність» (0,53), «досвід» 
(0,53), «зібраність» (0,53), «повага» (0,53), 
«розум» (0,52), «радість» (0,51). Отримані 
дані засвідчують, що діапазон і частота ви-
борів зумовлені виконанням управлінських 
функцій, оскільки здійснення керівної діяль-
ності, навіть на ранніх її етапах, передба-
чає не лише реалізацію посадових обов’яз-
ків, але й накладає психологічний відбиток 
на професійну ідентичність особистості. 

На другому етапі ПОС респонденти під-
групи НВУФ обрали такі слова: «активність» 
(0,56), «розум» (0,54), «уміння» (0,54), 
«знання» (0,52), «кар’єра» (0,51), «відпові-
дальність» (0,51), «досвід» (0,50). У підгру-
пі ВУФ кількість виборів суттєво зросла й 
включає такі: «дисципліна» (0,74), «уваж-

ність» (0,72), «уміння» (0,71), «відповідаль-
ність» (0,69), «знання» (0,69), «успішність» 
(0,66), «професіоналізм» (0,64), «актив-
ність» (0,64), «ціль» (0,64), «кар’єра» (0,63), 
«спритність» (0,63), «надійність» (0,63), 
«самостійність» (0,62), «повага» (0,62), 
«досвід» (0,61), «майстерність» (0,60), «ква-
ліфікація» (0,59), «зібраність» (0,59), «упев-
неність» (0,57), «розум» (0,56), «удоско-
налення» (0,54), «чіткість» (0,54), «навик» 
(0,52), «відданість справі» (0,50), «ефектив-
ність» (0,50). 

На третьому етапі ПОС респонден-
ти підгруп НВУФ найчастіше обирали такі 
слова-стимули: «відповідальність» (0,85), 
«дисципліна» (0,80), «уважність» (0,76), 
«активність» (0,70), «кваліфікація» (0,66), 
«радість» (0,66), «розум» (0,63), «само-
стійність» (0,59), «спритність» (0,59), «осві-
ченість» (0,59), «надійність» (0,58), «пова-
га» (0,58), «праця» (0,56), «уміння» (0,55), 
«азарт» (0,51), «зібраність» (0,51), «упевне-
ність» (0,51). У підгрупі ВУФ – «відповідаль-
ність» (0,80), «дисципліна» (0,77), «знання» 
(0,75), «кваліфікація» (0,75), «уважність» 
(0,74), «активність» (0,70), «компетентність» 
(0,70), «кар’єра» (0,70), «майстерність» 
(0,70), «повага» (0,70), «удосконалення» 
(0,69), «успішність» (0,69), «спритність» 
(0,67), «надійність» (0,67), «досвід» (0,66), 
«чіткість» (0,66), «зібраність» (0,64), «про-
фесіоналізм» (0,64), «завзятість» (0,64), 
«радість» (0,62), «праця» (0,62), «розум» 
(0,62), «азарт» (0,59), «уміння» (0,59), «від-
даність справі» (0,59), «упевненість» (0,57), 
«навик» (0,56), «ціль» (0,54), «освіченість» 
(0,52), «ефективність» (0,52), «удача» (0,51). 

На четвертому етапі ПОС респонденти 
в підгрупі НВУФ обрали такі слова: «дос-
від» (0,80), «дисципліна» (0,77), «відпо-
відальність» (0,76), «розум» (0,73), «ак-
тивність» (0,70), «компетентність» (0,70), 
«професіоналізм» (0,70), «спритність» 
(0,70), «надійність» (0,70), «ціль» (0,70), 
«відданість справі» (0,69), «кваліфіка-
ція» (0,69), «упевненість» (0,68), «повага» 
(0,68), «навик» (0,66), «освіченість» (0,66), 
«уважність» (0,65), «успішність» (0,65), «зі-
браність» (0,65), «азарт» (0,62), «праця» 
(0,62), «знання» (0,62), «чіткість» (0,59), 
«визнання» (0,58), «уміння» (0,51). У підгру-
пі ВУФ – «відповідальність» (0,85), «уваж-
ність» (0,82), «чіткість» (0,79), «дисципліна» 
(0,79), «досвід» (0,78), «активність» (0,76), 
«знання» (0,76), «відданість справі» (0,76), 
«майстерність» (0,76), «кар’єра» (0,74), 
«професіоналізм» (0,74), «надійність» 
(0,74), «кваліфікація» (0,72), «спритність» 
(0,72), «освіченість» (0,72), «ціль» (0,71), 
«упевненість» (0,68), «успішність» (0,68), 
«зібраність» (0,65), «незалежність» (0,65), 
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«удосконалення» (0,65), «творчість» (0,65), 
«праця» (0,65), «компетентність» (0,62), 
«повага» (0,62), «ефективність» (0,62), 
«удача» (0,62), «уміння» (0,62), «визнання» 
(0,60), «азарт» (0,59), «розум» (0,59), «са-
мостійність» (0,57), «задоволення» (0,56), 
«навик» (0,54), «радість» (0,54).

Отже, з переходом на наступний етап 
ПОС спектр слів-стимулів зростає й роз-
ширюється, що свідчить про вдоскона-
лення себе в професії, кристалізацію себе 
як професіонала. Незважаючи на виконан-
ня чи невиконання управлінських функцій, 
респонденти асоціюють професійну діяль-
ність з активністю, уважністю, дисциплі-
ною, досвідом, відповідальністю, розумом 
і вміннями, про що свідчить прогресивна 
зростаюча динаміка вибору цих слів-сти-
мулів. Із просуванням по кар’єрній драбині 
зростає збудження, пов’язане з очікуван-
ням бажаного результату своєї діяльності, 
про що свідчить слово-стимул «азарт», 
яке з’являється на третьому та четверто-
му етапах ПОС. Зростає роль розуміння 
освіченості порівняно з першим і другим 
етапами ПОС, тобто з досвідом виконан-
ня професійної діяльності особистість ро-
зуміє першочерговість і важливість освіти, 
що відповідає профілю діяльності. Частіше 
в підгрупах ВУФ респондентами було ви-
брано такі слова-стимули, як удосконален-
ня, професіоналізм, майстерність, навик, 
спритність, що акцентує увагу на розумінні 
співробітниками органів і підрозділів МВС 
України необхідності підвищення свого 
професійного й особистісного рівня на всіх 
етапах професійного становлення. Також 
у підгрупах ВУФ на другому, третьому й чет-
вертому етапах ПОС зростають показники 
слова-стимулу «ефективність», тобто лише 
керівна ланка розуміє важливість успішності 
функціонування підпорядкованого підроз-
ділу для досягнення поставлених завдань, 
оскільки її представники особисто відпо-
відають за співвідношення результату та 
прикладених зусиль. Виявилося, що лише 
на четвертому етапі ПОС респонденти ВУФ 
асоціюють себе з творчістю, надійністю та 
задоволенням. Ці слова-стимули ми пов’я-
зуємо з укоріненням у професію, що надає 
особистості інновативності, упевненості й 
таких бажаних психологічних дивідендів від 
виконуваної професійної діяльності. Дово-
лі цікавим моментом стало те, що удача 
як щасливий перебіг обставин має місце 
лише на першому та четвертому етапах 
ПОС. Тобто на початку виконання профе-
сійної діяльності співробітник сподівається 
на позитивний результат своїх дій у зв’яз-
ку з тим, що вся виконувана діяльність є 
новою, а прогнозування наслідків прийня-

тих рішень не завжди об’єктивно адекват-
не. На етапі тривалого виконання профе-
сійної діяльності, навпаки, відбувається 
орієнтування на фарт, кредит довіри та ра-
ніше здобуті професійні досягнення. 

Зі слів-стимулів блоку «Непрофесіонал» 
на першому етапі ПОС у підгрупі НВУФ 
жодне слово не отримало значимих показ-
ників. У підгрупі ВУФ це слова-стиму-
ли «спілкування» (0,69), «похвала» (0,54), 
«старанність» (0,54), «роботяга» (0,52), 
«старання» (0,52). На другому етапі ПОС 
у підгрупі НВУФ це «старанність» (0,56), 
«старання» (0,52) та «хобі» (0,52). У підгру-
пі ВУФ до слів «старання» (0,66) і «старан-
ність» (0,63) додалися «підготовка» (0,59) і 
«підтримка» (0,57). На третьому етапі ПОС 
у підгрупі НВУФ значимі показники отрима-
ли «старання» (0,70), «спілкування» (0,70), 
«старанність» (0,68), «підготовка» (0,62) і 
«підтримка» (0,51); у підгрупі ВУФ – «ста-
рання» (0,72), «підготовка» (0,70), «ста-
ранність» (0,70), «спілкування» (0,62), 
«похвала» (0,56), «навчання» (0,54) і «під-
тримка» (0,52). На четвертому етапі ПОС 
у підгрупі НВУФ значимі показники ма-
ють «підтримка» (0,76), «старання» (0,73), 
«старанність» (0,73), «спілкування» (0,69), 
«підготовка» (0,65) і «похвала» (0,61); у під-
групі ВУФ – «старання» (0,85), «підготовка» 
(0,79), «спілкування» (0,68), «підтримка» 
(0,74), «роботяга» (0,59), «похвала» (0,57) і 
«старанність» (0,56). 

Отже, на всіх етапах ПОС старання 
як уважне, чесне ставлення до роботи та ста-
ранність як риса характеру притаманні всім 
досліджуваним. Також наскрізною ниткою 
на всіх етапах ПОС проходить спілкування. У 
цей же час «підготовка» й «підтримка» отри-
мали значимі показники на другому, третьо-
му та четвертому етапах ПОС, що свідчить 
про розуміння респондентами необхідності 
здобуття кваліфікації за відповідною спе-
ціальністю й забезпечення при цьому спе-
ціальної системи соціально-психологічних 
заходів оптимізації та психолого-професій-
ного супроводу. Цікавим виявився той факт, 
що в підгрупах ВУФ слово-стимул «похвала» 
отримало досить значимі показники, оскіль-
ки для керівної ланки важливо отримувати 
позитивні відгуки як із боку очолюваного 
ними підпорядкованого органу (підрозділу), 
так і з боку вищого керівництва.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отримані відомості засвідчують, що 
професійна ідентичність як динамічне яви-
ще розвивається під час навчання, криста-
лізується в ході виконання професійної 
діяльності та має надважливе значення 
для психологічного комфорту особистості 
в професії. 
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На підставі теоретико-емпіричного дослі-
дження доведено, що професійна ідентич-
ність є чинником професійного й особи-
стісного становлення та характеризується 
нерівномірністю розвитку на різних його 
етапах. Отримані результати дозволяють 
прослідкувати динаміку типів професійної 
ідентичності в системі ПОС і реалізувати 
покрокове переструктурування професій-
ної ідентичності. Перспективою подальших 
розвідок є впровадження програми профе-
сійно-психологічного тренінгу професійної 
ідентичності в системі ПОС управлінської 
ланки органів і підрозділів МВС України. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ Й ОБМЕЖЕННЯ ПОЛІГРАФНИХ ПЕРЕВІРОК
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кафедри оперативно-розшукової діяльності

Університет державної фіскальної служби України

У статті розглядаються деякі особливості й обмеження, які виникають під час проведення полі-
графних перевірок. Викладено ключові фактори реалізації основного етапу перевірки на поліграфі – 
безпосереднього опитування. Висвітлюються шляхи встановлення поліграфологом функціональних 
можливостей організму та стану здоров’я опитуваного з метою уникнення помилок під час проведення 
поліграфних перевірок. Приділено увагу особливостям здійснення поліграфних обстежень осіб, а та-
кож висвітленню обмежень на проведення поліграфних опитувань. 

Ключові слова: поліграф, перевірка, опитування, опитуваний, обмеження, особливості, психічний 
стан. 

В статье рассматриваются некоторые особенности и ограничения, возникающие при проведении 
полиграфных проверок. Изложены ключевые факторы реализации основного этапа проверки на поли-
графе – непосредственного опроса. Представлены способы установления полиграфологом функ-
циональных возможностей организма и состояния здоровья опрашиваемого во избежание ошибок 
при проведении полиграфных проверок. Уделено внимание особенностям осуществления полиграф-
ных обследований лиц, а также ограничениям на проведение полиграфных опросов.

Ключевые слова: полиграф, проверка, опрос, опрашиваемый, ограничения, особенности, психиче-
ское состояние.

Vagina O.V. SOME FEATURES AND LIMITATIONS OF POLYGRAPH EXAMINATION
The article describes some features and limitations that arise during the polygraph examination. Key factors 

of the main phase of the Polygraph test – direct questioning – have been disclosed. The author highlights the 
methods of establishing of functionality of human body and health in order to avoid errors during polygraph 
examination. Particular attention is paid to the peculiarities and restrictions of polygraph examinations. 

Key words: polygraph, examination, test, survey, respondent, limitations, mental condition. 

Постановка проблеми. Поліграф яв-
ляє собою спеціальний комп’ютерний тех-
нічний засіб, що здійснює реєстрацію змін 
психофізіологічних реакцій людини, які є 
результатом психологічних процесів у від-
повідь на пред’явлення їй за спеціальною 
методикою певних психологічних стиму-
лів. Поліграф має відповідну сертифікацію, 
прилад не завдає шкоди життю, здоров’ю 
людини та навколишньому середовищу. Він 
широко використовується із середини ХХ 
сторіччя в розвинутих країнах світу, прак-
тика застосування приладу свідчить про те, 
що він дає можливість дізнатися від люди-
ни інформацію, отримати яку іншим шля-
хом дуже складно. За останні роки успішно 
розвиваються такі напрями використання 
поліграфа, як відбір кадрів у професіях під-
вищеного ризику, а також розкриття й роз-
слідування злочинів. Результати поліграф-
них обстежень персоналу в багатьох країнах 
Європи свідчать про їх високу ефективність 
у профілактиці злочинних проявів, службо-
вих порушень і девіацій поведінки. Нині по-
ліграф застосовується приблизно в 70 кра-
їнах, зокрема в правоохоронних структурах 
США, Туреччини, Ізраїлю, Росії, Білорусі, 
Молдови, Литви, Польщі тощо [1–10]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Історія становлення й розвитку полі-
графних досліджень в Україні тісно пов’я-
зана із системою Міністерства внутрішніх 
справ. Початком можна вважати 1999 р., 
коли група з п’яти викладачів і науковців 
системи МВС України пройшла перепідго-
товку в Академії юридичної психофізіології 
(м. Ларго, США) за спеціальністю «екзаме-
натор поліграфа». У травні 1999 р. у Націо-
нальній академії внутрішніх справ України 
був проведений круглий стіл на тему «Про-
блеми й напрями впровадження поліграфа 
в практичну діяльність органів внутрішніх 
справ України» за участю представників 
МВС, представників Служби безпеки й Мі-
ністерства оборони України, українських 
і російських поліграфологів-практиків. 
До першочергових завдань упроваджен-
ня приладу було віднесено розроблення 
науково обґрунтованих методик опитуван-
ня громадян із використанням поліграфа 
та визначення основних вимог із техніч-
ного забезпечення й організації прове-
дення опитувань. Із цього моменту по-
чали проводитися наукові дослідження 
з проблематики поліграфних опитувань, 
питанням науково-психологічного й пра-
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вового забезпечення використання по-
ліграфа присвятили праці українські та 
зарубіжні науковці (В.І. Барко, С.К. Делі-
катний, Ж.Ю. Половнікова, Т.Р. Морозова, 
Д.А. Мовчан, О.В. Шаповалов, В.А. Вар-
ламов, О.Р. Лурія, К. Бакстер, Дж. Рейд 
та ін. [1; 3–12]). 28 серпня 2001 р. був 
виданий наказ МВС України № 743 «Про 
проведення експерименту щодо викори-
стання комп’ютерних поліграфів у діяльно-
сті органів внутрішніх справ України», яким 
регламентувалося проведення протягом 
2001–2002 рр. експерименту з викорис-
танням поліграфів під час професійно-пси-
хологічного відбору кандидатів на службу 
й навчання в навчальних закладах МВС 
України, зарахування до складу миротво-
рчих місій або відбору осіб, які висувають-
ся на керівні посади, а також працівників, 
стосовно яких проводяться службові пе-
ревірки. У 2002 р. підбито підсумки екс-
перименту й підтверджено ефективність 
використання поліграфів як у роботі з пер-
соналом, так і в процесі розкриття та роз-
слідування злочинів. Відтоді розпочалося 
широке впровадження поліграфних техно-
логій у систему МВС України. 

Постановка завдання. Мета стат-
ті – розкрити особливості проведення по-
ліграфної перевірки, зважаючи на те, що 
суб’єктом професійного інтересу полігра-
фолога є кожна конкретна людина, яка має 
різний вік, стать, соціальне походження, 
національно-культурні особливості, у якої 
присутні свої інтереси, переваги, ідеали, 
установки й особисті цінності, на підставі 
яких і готуються запитання, тести, будуєть-
ся бесіда з особою, яка проходить перевір-
ку на поліграфі. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У 30–60-х рр. минулого століття 
перевірка на поліграфі традиційно розділя-
лася на три етапи, а саме: 

1) передтестова бесіда; 
2) безпосереднє опитування; 
3) післятестова бесіда.
Нині структура заходу щодо детекції 

брехні є ще більш диференційованою.
Перший етап є загальним ознайомлен-

ням із фабулою справи й ухваленням спе-
ціалістом рішення про можливість або не-
можливість проведення перевірки.

Будь-яка перевірка розпочинаєть-
ся з того, що фахівець з’ясовує, чи дає 
особа (особи), яка підлягає перевірці 
на поліграфі, свою добровільну згоду на її 
проведення. Також фахівець заздалегідь 
з’ясовує, чи знаходиться об’єкт (об’єкти), 
який підлягає перевірці, в адекватному цій 
процедурі психічному, фізичному й функці-
ональному стані [13, с. 241].

Стан здоров’я підозрюваного, функціо-
нальні можливості його організму можуть 
чинити істотний вплив на якість поліграф-
них перевірок. В окремих випадках прове-
дення тестування стає неможливим. Роз-
глянемо деякі з них.

При гострій серцево-судинній недостат-
ності. У стані серцевого нападу можли-
ва нестійка рівновага між життям і смер-
тю підозрюваного. У цій ситуації навіть 
незначна додаткова емоційна напруга, 
викликана поліграфною перевіркою, може 
призвести до лиха. Наявність постійного 
болю в ділянці серця нерідко є для тесто-
ваного сильним емоційним чинником, на тлі 
якого тести не викличуть істотної зміни в пси-
хофізіологічних реакціях, що фіксуються.

За наявності серцевого болю обстежува-
ний зобов’язаний уживати відповідні ліки. 
Практично всі серцеві препарати мають 
у своєму складі заспокійливі компоненти. 
Вони знижують збудливість нервової сис-
теми й сприяють загальному заспокоєнню 
обстежуваного. Серцеві препарати залеж-
но від дози можуть бути своєрідною меди-
каментозною протидією для поліграфного 
обстеження.

У другій половині вагітності або в період 
різко вираженої інтоксикації. Необхідно 
пам’ятати, що процедура тестування може 
стати причиною занадто сильної емоційної 
напруги для тестованої жінки й спричинити 
переривання вагітності. Вагітність, як пра-
вило, супроводжується потужною інтокси-
кацією, нудотою, блювотою. Це сильний фі-
зіологічний і психологічний подразник, який 
іноді може бути потужнішим, ніж емоції, 
викликані самою процедурою тестування.

Обмеження в тестуванні дуже старих лю-
дей. Можливі помилки в оцінці отриманих 
реакцій, обумовлені особливостями функ-
ціонування центральної нервової системи, 
особливо коли механізми регуляції висна-
жені. Літні люди, як правило, не переми-
каються під час тестування на які-небудь 
уявні проблеми, проте процедура може 
супроводжуватися безліччю спогадів з осо-
бистого життя. Це підтверджується дослі-
дженням специфіки реакцій літніх людей, 
які не завжди є адекватними. У неповно-
літніх в основі цих явищ лежить недозріла 
нервова система, а в літніх людей – навпа-
ки, виснажена віком, недостатньо забезпе-
чена поживними речовинами через розви-
ток склеротичних процесів, до яких тією чи 
іншою мірою схильні всі літні люди. Відмін-
ність неповнолітніх від літніх людей полягає 
в тому, що перші швидко втомлюються, але 
швидко відновлюють свої резерви. Літні ж 
люди швидко втомлюються й довго відпо-
чивають.
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Узагалі фахівець повинен пам’ятати, 
що тестування літніх людей – дуже важ-
ке завдання, для вирішення якого часто 
потрібні нестандартні підходи й глибоке 
розуміння специфіки психофізіологічних 
процесів, пов’язаних із віковими особли-
востями. Краща порада при контакті із 
цією категорією людей – намагатися уник-
нути процедури тестування.

Обмеження тестування осіб із розу-
мовою відсталістю. Розумова відста-
лість дійсно сильно ускладнює отримання 
достовірних результатів на поліграфі, але 
повністю не унеможливлює проведення 
тестування. Якщо міра розумової відста-
лості глибока, а в обстежуваного абсо-
лютно відсутня критика своєї поведінки 
й відчуття небезпеки під час опитування 
не виникає, то проводити поліграфне об-
стеження недоцільно. Якщо ж критика сво-
єї поведінки хоч трохи збережена й опи-
туваний розуміє, що його зізнання може 
спричинити неприємні для нього наслідки, 
опитування доцільне.

Під час тестування цієї категорії об-
стежуваних можливі випадки, коли реак-
ції спостерігатимуться тільки на запитан-
ня, дуже близько пов’язані зі справою, 
яка розслідується. Коли асоціативне мис-
лення сильно порушене, особа може аб-
солютно не зв’язувати питання зі злочи-
ном, що розслідується.

При вживанні наркотиків або сильноді-
ючих лікарських препаратів. У стані нар-
котичного сп’яніння проведення поліграф-
ного тестування протипоказане. Після 
прийому наркотиків обстежуваний може 
знаходитися в стані ейфорії, коли пробле-
ми, пов’язані з розкриттям злочину, його 
абсолютно не хвилюють. У цьому ж ста-
ні обстежуваний може знаходитися після 
прийому сильнодіючих ліків (так званих 
нейролептиків). Як у першому випадку, 
так і в другому отримання достовірної ін-
формації на поліграфі про причетність 
до скоєння злочину дуже проблематичне. 
Тестувати людину, яка вживає наркотики, 
можна тільки після закінчення їх дії, але ні 
в якому разі не в період ломки.

При сильній утомі. Утома притуплює 
фізіологічні реакції на запитання, ніби 
згладжуючи криві. У стані сильного стом-
лення людині може бути байдуже до змі-
сту питань, якоюсь мірою пов’язаних із її 
долею.

У гострий період психопатії, шизофре-
нії й епілепсії тестування неможливе  
[14, с. 151–156].

Особливості тестування жінок. В якості 
основної відмінної риси характеру жі-
нок можна виділити їхню емоційність. 

Жінки більше схильні до почуття страху 
перед безпосередньою небезпекою, але 
вони мають здатність гальмувати негатив-
ні переживання, особливо переносити фі-
зичний біль, важкі афекти, страждання. По-
при те, що жінки здатні більше співчувати, 
вони можуть бути дуже жорстокі й здатні 
насолоджуватися видом чужих страждань. 
У жінок краще розвинена інтуїція, багато 
психологічних процесів протікають на під-
свідомому рівні. Жінки менше забувають, 
але набагато частіше, ніж чоловіки, схиль-
ні до перебільшення й спотворення фак-
тів, можуть частіше бути легковажними. 

Якщо проводиться тестування жінки 
щодо крадіжки, запитання відносно кра-
діжок у минулому мають бути предмет-
но пов’язані з її професійною діяльністю 
на попередніх місцях роботи. Поставлені 
запитання мають бути максимально кон-
кретними з конкретними дієсловами (при-
власнювали, виносили, брали, залишали 
собі і т. ін.). Для жінок у впізнанні винного 
особливо ефективні візуальні тести. 

Під час отримання виражених реакцій 
на запитання стосовно здоров’я, проблем, 
пов’язаних з алкоголем, наркотиками, ін-
шими негативними звичками, необхідно 
виключити можливі проблеми, що були 
наявні в сім’ї тестованої особи (із діть-
ми, батьками, чоловіком), які й можуть 
викликати ці реакції.

Для жінок істотним є вплив фізіологіч-
них особливостей. Це необхідно врахо-
вувати під час тестування на поліграфі. 
Під час менструацій або безпосередньо 
перед ними в деяких жінок виникають 
сильні болі, які можуть відволікати від про-
цедури тестування й сильно спотворювати 
реакції на стимули, що пред’являються. 
При цьому жінки іноді можуть приймати 
знеболюючі, тонізуючі, гормональні пре-
парати. 

Особливості тестування неповнолітніх. 
Під час поліграфного обстеження дітей 
необхідно враховувати, що вони легко наві-
ювані, особливо у віці 7–8 років, не завжди 
можуть до кінця зрозуміти сенс і соціальну 
значущість питання, мають розвинену «не-
вгамовну» уяву й нестійкий фізіологічний 
стан організму, який не сформувався.

За рахунок своєї безмежної фантазії 
діти часто входять у роль «злочинця», що 
призводить до значного спотворення від-
повідей на запитання, які пред’являються.

В усіх випадках тестування неповно-
літніх необхідно пам’ятати, що звикання 
до теми тестування в них відбувається 
дуже швидко. При цьому швидко включа-
ються інші образи, викликані за асоціацією 
зі злочином, що розслідується, фантазія-
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ми, уявою. Тому в багатої на уяву дитини 
можуть виникнути виражені реакції внаслі-
док різних асоціацій.

У дітей нервова система дуже динаміч-
на. Їх увагу неможливо довго фіксувати 
на якій-небудь проблемі чи предметі. У 
результаті цього відбувається мимовільне 
перемикання уваги. Тому кількість стимулів 
у тесті має бути не більше чотирьох–п’я-
ти. Час реєстрації результатів реакції 
на пред’явлене запитання іноді слід скоро-
тити до 8–10 секунд. Тестування неповно-
літніх має проводитися за максимально 
короткий час залежно від віку – чим мо-
лодше дитина, тим вона менш терпляча. 

В якості методичного прийому в разі 
тестування неповнолітніх можливе прове-
дення після кожного тесту невеликої відво-
лікаючої бесіди з подальшою стимуляцією 
тематики опитування. Цю процедуру можна 
представити у вигляді гри. Тести по мож-
ливості краще пред’являти візуально. 

Особливості тестування осіб, які вжи-
вають спиртне. Особливу увагу необхідно 
акцентувати на підозрюваних, які злов-
живають алкогольними напоями. У поліції 
найчастіше доводиться стикатися саме із 
цією категорією осіб.

Алкогольне сп’яніння завжди супроводжу-
ється порушеннями поведінки: зміною мови, 
зниженням самоконтролю, неадекватністю 
оцінки різних ситуацій. Особливо страж-
дає здатність стримувати себе в критич-
ній обстановці, тому основна маса злочинів 
здійснюється в стані алкогольного сп’яніння. 
Якщо опитуваний знаходиться в стані алко-
гольного сп’яніння, коли знижується критика 
поведінки, а в окремих випадках елементи 
свідомості можуть відключатися повністю, 
то не доводиться розраховувати на адекват-
ні реакції під час відповідей на нейтральні, 
значимі й контрольні запитання.

Завжди важливо знати, коли й скільки 
випив підозрюваний, адже алкогольне сп’я-
ніння, яке передує перевірці, обов’язково 
понизить активність фізіологічних реакцій 
під час тестування. Можливий прояв повної 
або часткової байдужості до своєї долі, 
зниження рівня мотивації, спрямованої 
на уникнення покарання. Під час обстежен-
ня людини в цьому стані можливі помилки 
у висновках за результатами тестування. 
Такі помилки, як правило, пов’язані з необ-
ґрунтованим зняттям підозри в участі лю-
дини в скоєнні злочину, що розслідується. 
Звичайно, існують індивідуальні відмінності 
в тривалості наслідків алкогольного сп’я-
ніння, але якщо є можливість, то поліграф-
ну перевірку бажано проводити на третю 
добу, коли всі процеси відновлення орга-
нізму людини практично закінчуються.

Спеціалісту-поліграфологу також необ-
хідно брати до відома те, чи був опиту-
ваний у момент скоєння злочину в стані 
алкогольного сп’яніння. Іноді трапляються 
ситуації, коли людина, яка скоїла злочин 
в стані алкогольного сп’яніння, не пам’я-
тає обставин, за яких вона його вчинила. 
Під час поліграфного опитування тести, 
складені за ознаками вчиненого злочину, 
які повинен знати злочинець, можуть бути 
неінформативні, оскільки він не запам’ятав 
ці часткові ознаки й на них не реагувати-
ме. У такому разі фахівець може зробити 
неправильний висновок за результатами 
тестування.

Від прийому алкоголю найбільше страж-
дає мозок людини. Саме там концентрація 
алкоголю максимальна – майже вдвічі біль-
ша, ніж у крові. Хімічні речовини й медичні 
препарати, ужиті зі спиртним, викликають 
у людському організмі непередбачувану 
реакцію й знижують здатність до запам’я-
товування. Тому запам’ятовування й збе-
рігання інформації здійснюється неякісно 
або повністю відсутнє.

Рішення про можливість проведення 
поліграфної перевірки приймається фа-
хівцем на підставі вивчення медичних 
документів (за їх наявності), проведеної 
особистої бесіди з опитуваним, після кон-
сультації з медичними працівниками (за 
необхідності) [15. с. 245–251]. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня: Таким чином, у процесі поліграфних 
перевірок необхідно враховувати певні 
особливості тестування осіб різного віку, 
статі, соціального походження, з різним 
станом здоров’я й психіки.

Виникають складнощі під час здійснен-
ня перевірки, приміром, осіб без певно-
го місця проживання, деградованих осіб, 
які мають дуже низький рівень інтелекту, 
тому що в них відсутні моральні принци-
пи чи страх бути покараним за правопо-
рушення. У цієї категорії осіб може бути 
неможливим розуміння мети й порядку 
проведення перевірки чи визначення різ-
ниці між правдою й брехнею. Особи літ-
нього, дорослого, підліткового віку можуть 
по-різному ставитися до процедури полі-
графної перевірки й до самого технічного 
пристрою, а також по-своєму сприймати 
запитання, які ставляться. Отже, полігра-
фолог повинен ураховувати, що залежно 
від віку, статі, соціального походження, 
національно-культурних особливостей 
для кожного опитуваного характерні свої 
інтереси, переваги, ідеали, установки й 
особистісні цінності, які слід брати до ува-
ги під час підготовки запитань, тестів, по-
будови структури бесіди з особою.
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, 
ЯКІ ВИКОНУВАЛИ СЛУЖБОВІ ОБОВ’ЯЗКИ В НЕТИПОВИХ УМОВАХ
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У статті розглянуті суб’єктивні й об’єктивні чинники, що впливають на якість життя співробітників 
Національної гвардії України (НГУ), які виконують свої службові обов’язки в типових та нетипових 
умовах. Досліджена загальна якість життя співробітників НГУ. Виявлено, що учасникам АТО бракує 
позитивних емоцій, у них діагностовано низьку самооцінку, незадоволеність особистими відносинами, 
невдоволення своїм фінансовим становищем, якістю медичної та соціальної підтримки, навколишнім 
середовищем загалом.

Ключові слова: якість життя, учасники АТО, співробітники НГУ.

В статье рассмотрены субъективные и объективные факторы, влияющие на качество жизни сотруд-
ников Национальной гвардии Украины (НГУ), выполняющих свои служебные обязанности в типичных 
и нетипичных условиях. Исследовано общее качество жизни сотрудников НГУ. Выявлено, что участни-
кам АТО не хватает положительных эмоций, у них диагностированы низкая самооценка, неудовлетво-
ренность личными отношениями, недовольство своим финансовым положением, качеством медицин-
ской и социальной поддержки, окружающей средой в целом.

Ключевые слова: качество жизни, участники АТО, сотрудники НГУ.

Kudar K.V. QUALITY OF LIFE OF THE LAW ENFORCEMENT OFFICERS WHO PERFORMED 
THEIR DUTIES IN THE TYPICAL AND ATYPICAL CONDITIONS

This article describes the features and specific of quality of life of employees of the National Guard of 
Ukraine (NGU), who carried out their duties in the typical and atypical conditions. Investigated the overall 
quality of life of employees of the NGU. Revealed that participants of ATO lack of positive emotions, they are 
diagnosed with low self-esteem, dissatisfaction with personal relationships, dissatisfaction with their financial 
situation and the quality of medical and social support, the environment in general.

Key words: quality of life, officers involved in ATO, employees of the National Guard of Ukraine. 

Постановка проблеми. До завдань 
держави входить сприяння поліпшенню 
життя всіх верств населення, соціальних 
груп, а також кожного окремого грома-
дянина. На сьогодні співробітники право-
охоронних органів зіткнулися з необхідні-
стю виконувати свої завдання в нетипових 
умовах, а саме в умовах антитерористич-
ної операції (АТО) на сході України. Якість 
життя під час виконання співробітниками 
правоохоронних органів службово-бойо-
вих завдань у типових та нетипових умовах 
відрізняється за об’єктивними та суб’єк-
тивними критеріями. Нетипові умови зу-
мовлені загальною незручністю та небез-
пекою для життя, виходом зі звичної зони 
комфорту, розлукою з сім’єю та домом, 
службою в умовах інформаційної обмеже-
ності. Внаслідок цього в особового скла-
ду внутрішніх військ МВС виникає стійка 
стресова ситуація, яка супроводжується 
хронічним психоемоційним напруженням і 
відповідними психофізіологічними змінами 
в організмі військовослужбовців. 

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у вивченні осо-

бливості якості життя у співробітників пра-
воохоронних органів, які виконували служ-
бово-бойові завдання в нетипових умовах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фізичні та психологічні травми 
можуть значно вплинути на якість життя 
співробітника правоохоронних органів. Не-
зважаючи на неузгодженість розуміння по-
няття якості життя в сучасній науці, а також 
на недолік чітких визначень даного поняття, 
все-таки дослідники сходяться на тому, що 
суб’єктивне благополуччя і задоволеність є 
центральними компонентами якості життя 
[6, c. 727]. 

Вперше поняття «якість життя» в науковий 
обіг було введено Дж. Гелбертом і Дж. Фор- 
рестером в 60-х рр. ХХ ст. [5, c. 109].  
У питанні щодо якості життя межують такі 
науки, як соціологія (вивчає суспільний ха-
рактер якості життя), психологія (спеціалі-
зується на аналізі «відчуття якості життя» і 
його компонентів), економіка (намагаєть-
ся виявити значущі об’єктивні економічні 
передумови для підвищення якості життя), 
політика (аналізує інституційні основи і ме-
ханізми управління якістю життя населен-
ня), філософія (намагається інтерпретувати 
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якість життя в межах онтогенезу і колек-
тивних форм буття), медицина (займається 
вивченням якості життя пацієнтів із різними 
захворюваннями) [2, c. 303].

За визначенням Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ), якість життя – це 
сприйняття індивідами їх положення в жит-
ті в контексті культури і системі цінностей, 
в яких вони живуть, відповідно до цілей, 
очікувань, норм. Якість життя визначаєть-
ся фізичними, соціальними та емоційни-
ми факторами життя людини, які мають 
для неї важливе значення і впливають 
на неї. Якість життя – це ступінь комфорту 
людини як всередині себе, так і в рамках 
свого суспільства [3]. 

Підходи до вивчення якості життя дослід-
ники умовно поділяють на три основних на-
прями:

1. Якість життя як об’єктивна характе-
ристика, яка визначає матеріальні умови і 
засоби життєзабезпечення людини. У струк-
туру якості життя в цьому контексті включа-
ються такі характеристики, як якість харчу-
вання, комфорт житла, стан навколишнього 
середовища, рівень охорони здоров’я, осві-
ти, сфери обслуговування населення тощо 
[1, c. 107]. Підставою для цієї категорії слу-
жить системний підхід, в рамках якого вста-
новлено, що політичні, економічні, екологічні 
та інші умови життя людини взаємопов’язані 
між собою і мають досліджуватись в їх не-
розривній єдності [4].

2. Якість життя як суб’єктивна характе-
ристика, що являє собою оцінне ставлення 
людини до життєвих умов, різних матері-
альних і культурних благ. Основними харак-
теристиками якості життя за такого підходу 
виступають задоволеність життям, повнота 
реалізації людиною свого внутрішнього по-
тенціалу [1, c. 108]. У рамках даного підходу 
є різні визначення терміну «якість життя». 
Так, наприклад, зарубіжними психологами 
Дж. Альбрехтом і Р. Девлігером це поняття 
визначається як «стан благополуччя, за яко-
го людина успішно здійснює свою фізич-
ну, психологічну та соціальну діяльність»; 
Ф. Пеонідісом – як «почуття задоволеності 
людини своїм життям, засноване на розу-
мінні об’єктивно існуючих умов і стану справ 
в його житті», Н. Даллку і Д. Рурком – як «від-
чуття особистісного щастя» [4].

3. Якість життя як поєднання об’єктивних 
і суб’єктивних характеристик, що охоплю-
ють безліч сторін, умов. Об’єктивна сто-
рона якості життя описується комбінацією 
різних нормативних і статистичних харак-
теристик, за допомогою яких можна судити 
про ступінь задоволення науково обґрунто-
ваних потреб та інтересів людей. Суб’єк-
тивна сторона якості життя пов’язана з тим, 

що потреби і інтереси людей завжди інди-
відуальні і відображаються в суб’єктивних 
відчуттях індивідів, їх особистих думках і 
оцінках. Третій напрям видається найбільш 
раціональним, оскільки здатен об’єднати 
комплекс різнорідних чинників, що визна-
чають якість життя [1, c. 108].

Нами було проведено дослідження  
60 співробітників Національної Гвардії 
України. Всі учасники дослідження – чоло-
віки, мають вищу або середньо-спеціальну 
освіту. Учасники дослідження були поділе-
ні на дві групи, перша група (емпірична) – 
учасники, які виконували службово-бойові 
завдання в нетипових умовах, а саме в умо-
вах антитерористичної операції на сході 
України, друга група (контрольна) – об-
стежувані, що виконували свої службові 
обов’язки у звичних типових умовах. Дослі-
дження проводилося у ДУ «Територіальне 
медичне об’єднання МВС по Харківській 
області» в рамках щорічної психіатрич-
ної диспансеризації, а також за окремими 
зверненнями співробітників.

У проведеному дослідженні використо-
вувався опитувальник якості життя Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я (ядерний 
модуль). Опитувальник якості життя ВООЗ 
був розроблений Всесвітньою організаці-
єю охорони здоров’я з метою отримання 
якісного та незалежного інструменту оцін-
ки якості життя людей незалежно від со-
ціального, культурного, демографічного і 
політичного контексту. 100 питань дають 
змогу оцінити якість життя у 6 сферах жит-
тя людини: фізична сфера, психологічна 
сфера, незалежність, соціальна активність, 
навколишнє середовище і духовність. Кож-
на з субсфер відображає складову частину 
якості життя; чим вище значення за кож-
ною із субсфер, тим вищою є якість життя 
за нею. Для негативно названих шкал це 
означає низьку вираженість проблеми [3]. 

Складові частини субсфери «Фізичний 
біль і дискомфорт» оцінені обстеженими 
емпіричної групи вище. Це свідчить про те, 
що учасники АТО більшою мірою відчува-
ють неприємні фізичні відчуття, ніж учасни-
ки контрольної групи. Учасників АТО зде-
більшого турбують больові відчуття, як-от 
оніміння, короткочасна або довгострокова 
біль, свербіння. Це пов’язано з тим, що 
досліджувані, які брали участь в АТО, ко-
жен день проводили в небезпечних умовах, 
які стали причиною фізичних і психологіч-
них травм, такий досвід не може безслідно 
зникнути з психіки постраждалих співробіт-
ників правоохоронних органів. 

Показник субсфери «Життєва активність, 
енергія, втома» дещо вищий серед учасни-
ків емпіричної групи. Ця субсфера дослі-
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джує енергію, ентузіазм, витривалість, з 
якими індивід виконує завдання у повсяк-
денному житті. Тобто, за результатами 
дослідження, учасникам основної групи 
більш властивий ентузіазм, енергія і витри-
валість порівняно з контрольною групою. 
Все це говорить про вплив навантажень під 
час виконання службових обов’язків у не-
типових умовах, а саме про постійну робо-
ту організму в режимі підвищеної пильності 
і витривалості, активності. Іншими слова-
ми, активність і енергійність проявляються 

не тільки в результаті внутрішньої схильно-
сті характеру і потреб, але також внаслідок 
впливів зовнішнього середовища, які акти-
візують усі внутрішні ресурси, спрямовані 
на рятування та виживання.

Субсфера «Сон і відпочинок» досліджує 
розлади сну, а також наскільки наявні про-
блеми зі сном впливають на загальну якість 
життя індивіда. Співробітники правоохо-
ронних органів, які брали участь в АТО, ма-
ють статистично достовірно більш високий 
рівень розладів сну (p<0,05), а саме ма-

Таблиця 1
Особливості якості життя співробітників Національної гвардії України

Показники якості життя
Основна Контрольна

U
емп.

p
х

ср
S х

ср
S

Фізична сфера 11,8 1,8 11,8 1,1 445,5 > 0,05

Фізична біль та дискомфорт 10,9 1,6 10,1 1,4 332,0 > 0,05

Життєва активність, енергія, втома 13 2,6 12,2 2 365,5 > 0,05

Сон і відпочинок 11,6 3 13,2 2,1 310,0 <0,05

Психологічна сфера 12,1 1,1 12,9 1 265,0 <0,01

Позитивні емоції 11,9 1,7 13,9 2,2 224,0 <0,001

Мислення, здатність до навчання, пам’ять, концентрація 13,4 2 12,9 2,5 383,0 > 0,05

Самооцінка 12,7 3,4 14,7 2,5 279,5 <0,05

Образ тіла і зовнішність 14,2 1,1 14,8 1 310,0 <0,05

Негативні емоції 8,1 1,4 7,6 1,5 346,0 > 0,05

Рівень незалежності 12,6 1,4 12,8 1,4 403,0 > 0,05

Рухливість 14,2 1,4 15,3 1,8 266,0 <0,01

Здатність виконувати повсякденні справи 13,4 2,4 15,1 2 243,5 <0,01

Залежність від ліків і лікування 7,5 1,9 6,5 1,6 307,5 <0,05

Здатність до роботи 15,9 2,7 14,8 2,5 353,0 > 0,05

Соціальні взаємини 13,7 1,7 14,9 1,7 252,5 <0,01

Особисті відносини 11,8 3,8 14,6 3 252,0 <0,01

Практична соціальна підтримка 13 2,2 14,8 2,3 254,5 <0,01

Сексуальна активність 13,4 2,9 15,5 2,1 255,5 <0,01

Довкілля 13,1 1,5 13,6 0,8 390,5 > 0,05

Фізична безпека і захищеність 13,1 2,9 11,8 2,2 251,0 <0,01

Навколишнє середовище вдома 15,5 2,8 14,8 2,3 368,0 > 0,05

Фінансові ресурси 11,5 2,5 11 2 405,5 > 0,05

Медична і соціальна допомога 11,1 3 13,5 2,9 277,0 <0,05

Можливості для придбання нової інформації і навичок 15,5 2,8 15,6 2,8 436,5 > 0,05

Можливості для відпочинку та розваг  
і їх використання 14,1 2,4 14,6 2,1 408,5 > 0,05

Навколишнє середовище 9,8 3 14,3 3 322,0 > 0,05

Транспорт 12,7 3,4 11,8 3,8 449,5 > 0,05

Духовна сфера 14,8 2,4 14,8 2,3 449,0 > 0,05

Духовність, релігія, особисті переконання 14,8 2,3 14,8 2,3 449,0 > 0,05

Якість життя 77,1 6,6 80,8 4,7 275,5 <0,05

Сприйняття життя 12,9 2,6 13,4 2,7 368,0 > 0,05
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ють труднощі із засинанням, страждають 
від нічних пробуджень і кошмарів, а також 
відсутності відчуття відпочинку від сну. Такі 
симптоми можуть бути проявами посттрав-
матичного стресового розладу.

Результати оцінки психологічної сфе-
ри статистично значимо вище у контроль-
ній групі досліджуваних. Позитивні емоції 
більшою мірою виражені серед опитуваних 
контрольної групи. Таким чином, співробіт-
ники, які були змушені виконувати служ-
бові обов’язки в нетипових умовах менше 
переживають позитивні почуття (задово-
лення, внутрішню рівновагу, спокій, щастя, 
надію, радість), ніж учасники контрольної 
групи. Це може бути пов’язано з тим, що 
протягом тривалого часу дані співробіт-
ники виконували свої професійні обов’яз-
ки в умовах відриву від сім’ї, песимістич-
них життєвих перспектив, всі ці фактори 
не сприяють виникненню здорових пози-
тивних емоцій. В учасників контрольної гру-
пи позитивні емоції статистично значимо 
більш виражені, ніж в емпіричній.

Пізнавальні функції вище оцінені дослі-
джуваними емпіричної групи. Це свідчить 
про те, що нетипові умови постійно вима-
гають ясності думки і швидкості мислен-
ня, здатності до швидкого навчання, адже 
нетипові умови – значить, нові, незвичай-
ні, мінливі. З іншого боку – типові умови 
не вимагають посиленої роботи над со-
бою, адже вони звичні, не виходять за рам-
ки щоденного звичного життя, при цьому 
більшість дій у типових умовах доведені 
до автоматизму.

Самооцінка вище в середньому у рес-
пондентів контрольної групи. Учасники кон-
трольної групи цінують свою особистість 
більшою мірою, ніж учасники емпіричної 
групи. Також більш високо учасники кон-
трольної групи оцінюють свою здатність 
знаходити спільну мову з іншими людьми, 
рівень своєї освіти, свої здібності до са-
мовдосконалення і виконання особливих 
завдань, сімейних відносин, почуття влас-
ної гідності і самоприйняття. Нетипові умо-
ви можуть мати згубний вплив і на осо-
бистість, і на самооцінку індивіда. Існує 
статистична значимість у відмінностях са-
мооцінки, таким чином, самооцінка співро-
бітників, що працюють у типових умовах, 
дійсно трохи вища за самооцінку співробіт-
ників, що працюють у нетипових умовах.

Образ тіла і зовнішність також вище оці-
нена респондентами контрольної групи. 
Статистично значуща відмінність резуль-
татів свідчить про те, що учасники кон-
трольної групи насправді більш позитивно 
оцінюють свою зовнішність. Співробітники 
правоохоронних органів, які працювали 

в типових умовах в середньому більш по-
зитивно оцінюють зовнішній вигляд свого 
тіла, більш задоволені тим, як вони вигля-
дають, ніж співробітники, які працювали 
в нетипових умовах. Це може бути пов’яза-
но з тим, що в нетипових умовах досліджу-
вані не мали достатньо часу, а також умов 
для турботи за своїм тілом. 

Негативні емоції меншою мірою вираже-
ні серед обстежуваних контрольної групи. 
Це свідчить про те, що співробітники пра-
воохоронних органів, які несли службу в не-
типових умовах, більшою мірою відчувають 
негативні почуття: смуток, печаль, провина, 
відчай, нервозність, тривога і відсутність 
задоволення від життя. Крім того, негатив-
ні переживання більшою мірою впливають 
на повсякденне функціонування індивіда. 
Умови антитерористичної операції на сході 
України не несуть у собі позитивних емо-
цій, а скоріше, пов’язані з непередбачува-
ністю, напруженістю, небезпекою, а тому 
формують в учасників операції стійку песи-
містичну картину свого життя. 

У середньому сфера «Рівень незалеж-
ності» оцінена дещо вище респондента-
ми контрольної групи порівняно з оцінкою 
респондентів емпіричної групи.

Рухливість більш виражена в опитуваних 
контрольної групи. Обмеженість рухливо-
сті може бути пов’язана з тим, що під час 
виконання службових обов’язків у нетипо-
вих умовах службовці не мають свободи 
пересування, а виконують лише розпоря-
дженнями командира, на відміну від рес-
пондентів, які працюють у типових умовах і 
мають більше свободи в пересуваннях. 

Здатність виконувати повсякденні спра-
ви вище оцінена учасниками контрольної 
вибірки. Ця субсфера досліджує здатність 
респондентів виконувати свої звичай-
ні, повсякденні рутинні справи. Учасники 
контрольної групи виявляють статистично 
значимо більшу здатність виконувати свої 
звичайні повсякденні справи, ймовірно, 
це пов’язано з тим, що рутина, передба-
чуваність, типовість дають змогу виконува-
ти свої повсякденні справи більш якісно і 
швидко.

Залежність від ліків і лікування вища се-
ред учасників емпіричної групи, ніж серед 
учасників контрольної групи. Це свідчить 
про незначну залежність практично всіх 
респондентів від ліків і лікування. Існує ста-
тистична значущість відмінностей між ре-
зультатами двох груп, а саме респонденти 
емпіричної групи дійсно більш залежні від 
ліків, ніж респонденти контрольної групи.

«Працездатність» досліджує використан-
ня індивідом власної енергії для роботи.  
У респондентів емпіричної групи працез-
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датність вище, ніж у досліджуваних кон-
трольної групи. Співробітники правоохо-
ронних органів, які виконували службові 
обов’язки в нетипових умовах, здебільшого 
сфокусовані на роботі, адже тут діяльність 
стосується не тільки виконання службових 
обов’язків, але й низки допоміжних проце-
сів: швидкості рішень, оцінки ситуації, вод-
ночас кожен співробітник має працювати 
у стані граничного напруження організму і 
сили духу – гранична пильність, уважність, 
швидкість і чіткість виконання дій, за чим 
слідує швидша стомлюваність і хронічна 
втома. 

Сфера «Соціальні відносини» більш 
високо оцінена опитаними  контрольної 
групи. Особисті відносини яскравіше вира-
жені серед респондентів контрольної групи 
порівняно з респондентами емпіричної гру-
пи. Сфера соціальних відносин статистично 
більше виражена в результатах контроль-
ної групи. Це свідчить про більшу здат-
ність і можливість любити, бути коханим і 
встановлювати, і підтримувати емоційну і 
фізичну близькість з іншими людьми. Існує 
значуща відмінність між результатами двох 
груп, а саме: учасники контрольної групи 
здебільшого відзначають здатність до дру-
желюбності, любові і підтримки. 

Практична соціальна підтримка більш ви-
ражена в учасників контрольної групи, ніж 
в учасників емпіричної групи. Таким чином, 
співробітники, які виконують свої службові 
обов’язки в типових умовах, оцінюють отри-
мувану практичну соціальну підтримку тро-
хи вище, ніж учасники емпіричної групи, які 
виконували свої службово-бойові завдання 
в нетипових умовах. Це може бути пов’яза-
но з тим, що респонденти емпіричної гру-
пи виконували свою роботу в більш важ-
ких морально-психологічних умовах, а тому 
мали більш виражену потребу в підтримці з 
боку сім’ї і близьких, але водночас фізична 
віддаленість від сім’ї і неможливість бути 
постійно на зв’язку проявились у нестачі 
очікуваної підтримки.

Субсфера «Сексуальна активність» 
визначає ступінь, в якій індивід здатен ви-
ражати свої сексуальні бажання і відпо-
відним для себе чином задовольняти їх, 
отримуючи при цьому задоволення. Ста-
тистично значимий рівень сексуальної ак-
тивності здебільшого проявляється серед 
обстежуваних контрольної групи. Це гово-
рить про те, що досліджувані даної групи 
виявляють вищу здатність висловлювати 
свої сексуальні бажання і задовольняти їх 
відповідним способом.

Сфера «Навколишнє середовище» вище 
оцінена респондентами контрольної гру-
пи. Рівень фізичної безпеки і захищеності 

вище в емпіричній групі, ніж у контрольній. 
Це свідчить про те, що у респондентів ем-
піричної групи вище проявляється почуття 
безпеки, субсфера також досліджує ступінь, 
в якій індивід відчуває існування «ресурсів», 
які забезпечують або можуть забезпечити 
йому почуття безпеки і захищеності. Спів-
робітники, які виконували службові обов’яз-
ки в небезпечних, загрозливих для життя 
умовах, мають вищий ступінь відчуття фі-
зичної безпеки і захищеності, це може бути 
пов’язано з тим, що ці досліджувані більш 
впевнені у своїх силах. Досліджувані емпі-
ричної групи відчувають себе статистично 
достовірно більш безпечно, на відміну від 
учасників контрольної групи.

Служба в нетипових умовах також пов’я-
зана з тимчасовою зміною місця проживан-
ня, крім того, служба завжди вимагає бага-
то часу від службовця, часто на шкоду сім’ї 
та дому. Субсфера «Довкілля дому» оцінює 
те основне місце, де живе досліджуваний 
(як мінімум, спить і зберігає більшу частину 
свого майна). Субсфера оцінює такі осо-
бливості житла, як перенаселеність, розмір 
життєвого простору, чистоту, можливість 
для інтимності, зручність, якість конструкції 
будівлі.

Фінансові ресурси більш позитивно оці-
нено досліджуваними в емпіричній групі. 
Співробітники, які працювали в нетипових 
умовах, отримують вищу заробітну плату 
і премії порівняно зі співробітниками, які 
працюють у типових умовах, не пов’язаних 
із ризиком і напруженістю, що може пев-
ною мірою впливати на їхнє сприйняття 
свого фінансового благополуччя. 

Медична і соціальна допомога вище оці-
нена представниками контрольної групи. 
Це говорить про те, що співробітники, які 
виконували свої обов’язки в типових умо-
вах, оцінюють доступність і якість медич-
ної та соціальної допомоги дещо вище, 
ніж співробітники, які виконували службо-
во-бойові завдання в нетипових умовах. 

Можливості для отримання нової інфор-
мації і навичок практично рівномірно вира-
жені серед учасників в обох досліджуваних 
групах. Дана субсфера досліджує бажання 
і можливості індивіда навчатись навичок, 
здобувати нові знання та отримувати ін-
формацію про те, що відбувається навколо. 
Сюди включається отримання інформації і 
новин щодо того, що відбувається навколо, 
і хоча учасники досліджуваних груп отри-
мують дану інформацію в різний спосіб, ця 
потреба задоволена. 

Можливість для відпочинку та розваг 
більше виражена серед респондентів кон-
трольної групи. Ця субсфера досліджує 
можливості і схильності індивіда брати 
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участь у проведенні дозвілля, розваг і від-
починку. Учасники контрольної групи ма-
ють більше можливостей для відпочинку 
та заходів, спрямованих на відновлення 
сил, наприклад, зустрічі з друзями, заняття 
спортом, читання, проведення часу в колі 
сім’ї. Сенс нетипових умов полягає в тому, 
що працівник ізольований від друзів і сім’ї, 
від звичних життєвих радощів, від комфорт-
них способів відновлення сил. 

Субсфера «Навколишнє середовище 
навколо» набагато вище оцінена опиту-
ваними контрольної групи, це свідчить 
про сприйняття респондентами навколиш-
нього середовища, тобто оцінка забрудне-
ності навколишнього середовища, шуму, 
клімату та інших характеристик навколиш-
нього середовища, які впливають на якість 
життя. Учасники емпіричної групи, які 
провели чимало часу в нетипових умовах, 
вважають, що навколишнє середовище 
сильно впливає на якість їхнього життя, по-
гіршуючи його. 

Субсфера «Транспорт» вище оцінена 
учасниками емпіричної групи, що говорить 
про те, що респондентам емпіричної групи 
більш доступне використання необхідних 
транспортних служб. За таких умов дер-
жава надає більшу підтримку транспортних 
служб учасникам АТО, порівняно зі служ-
бовцями, які працюють у типових умовах.

Духовність, релігія, особисті переконан-
ня оцінені однаковою мірою у двох групах. 
Це свідчить про те, що особисті переко-
нання досліджуваних однаковою мірою 
впливають на якість їхнього життя, незва-
жаючи на те, виконують вони свої службові 
обов’язки в типових чи в нетипових умовах. 
Для більшості досліджуваних особисті та 
духовні переконання є джерелом почуття 
комфорту, благополуччя, безпеки, осмис-
леності, цілеспрямованості і сили.

Якість життя в середньому вище оці-
нена опитуваними контрольної групи, 
у порівнянні з емпіричною. Загалом в осіб, 
які працювали в типових умовах, більш 
високий рівень життя, ніж у тих, хто служив 
у нетипових умовах. Виявлена статистично 
значуща відмінність за результатами двох 
груп, а саме в контрольній групі загаль-
на якість життя дійсно вища, ніж у групі, 
учасники якої служили в нетипових умо-

вах. Сприйняття якості життя також вище 
в контрольній групі, що говорить про більш 
високі вимоги і очікування по суб’єктивних 
та об’єктивних компонентах якості життя  
порівняно з емпіричною групою.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Нетипові умови, в яких співробітники 
правоохоронних органів виконували свої 
службові бойові обов’язки, негативно по-
значились на якості їхнього життя. В учас-
ників дослідження було діагностовано 
недолік позитивних емоцій, низьку само-
оцінку, незадоволення особистими відно-
синами, своїм фінансовим становищем, 
недостатньою якістю медичної та соціаль-
ної підтримки, а також незадоволеність 
навколишнім середовищем, порівняно зі 
співробітниками, які виконували свої служ-
бові обов’язки в типових умовах та оцінили 
наслідки впливу службових умов як брак фі-
нансових ресурсів, фізичної безпеки і захи-
щеності, незадоволення станом навколиш-
нього середовища і недолік необхідного 
для роботи транспорту.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УСТАНОВОК СТОСОВНО ГРОШЕЙ

Скрипаченко Т.В., к. психол. н.,
доцент кафедри психології

Запорізький національний університет

Гроші є неодмінною частиною життя сучасної людини. Вони впливали і впливають на формуван-
ня особистості, її уявлення про світ, економіку, людей, багатство і бідність. Те, наскільки гармонійно 
особистість буде виконувати певні економічні функції, її рівень матеріального достатку, міра успіхів та 
поразок залежать від того, які установки щодо грошей у неї сформовані.

Ключові слова: установки, гроші, фактори відношення до грошей, типи установок, сакральний 
зміст грошей, профанний зміст грошей.

Деньги являются неотъемлемой частью жизни современного человека. Они влияли и влияют на фор-
мирование личности, ее представления о мире, экономике, людях, богатстве и бедности. То, насколько 
гармонично личность будет выполнять определенные экономические функции, ее уровень материаль-
ного достатка, мера ее успехов и поражений зависят от того, какие установки по отношению к деньгам 
у нее сформированы.

Ключевые слова: установки, деньги, факторы отношения к деньгам, типы установок, сакральный 
смысл денег, профанный смысл денег.

Skripachenko T.V. PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ATTITUDES TO MONEY
Money is a necessary part of modern man’s life. It impact and influence the formation of personality, it view 

of the world, the economy, wealth and poverty. How harmoniously the person will perform certain economic 
functions, it level of material wealth, the measure of it successes and failures depends on attitudes to money.

Key words: attitudes, money, factors of relationship to money, types of attitudes, sacred meaning of money, 
profane meaning of money.

Постановка проблеми. Гроші – необ-
хідний атрибут функціонування економіки 
в сучасному світі. За ефективного виконан-
ня своїх основних функцій (міра вартості, 
засіб обігу, засіб накопичення та заоща-
дження, світові гроші і засіб платежу) гроші 
стимулюють економічний і соціальний про-
грес. Різноманітність грошей як чинника 
детермінації абстрагованих міжособистіс-
них процесів економічного обміну робить їх 
психологічним явищем.

Незважаючи на все більшу актуальність і 
прикладну важливість, а також неоднознач-
ність цієї теми в економічній психології, 
психологічні аспекти грошей досі залиша-
ються малорозробленими.

Становлення поняття грошей почалося ще 
в межах класичної політичної економії XIX ст. 
в роботах К. Маркса. Звичайно, важливими 
були також праці Г. Зіммеля, М. Вебера та ін. 
Їхні роботи мають велике значення у станов-
ленні сучасного підходу до визначення гро-
шей. Не менш важливою для вивчення функ-
ціонування грошей у сучасних суспільствах 
була теорія структурно-функціоналістського 
аналізу Т. Парсонса і Р. Мертона.

Дослідження психологічних особливос-
тей соціальних установок стосовно гро-

шей – досить актуальна та невизначена 
тема у психології. По-перше, існує багато 
припущень щодо природи самих устано-
вок. По-друге, така різноманітність погля-
дів створює суперечки стосовно усвідом-
леності установок особистості. І, по-третє, 
усі ці причини не дозволяють однозначно 
визначити сутність власне грошових уста-
новок. Серед психологів, які займалися 
дослідженням установок загалом, вирізня-
ються такі, як Д. Узнадзе, У. Томас, Ф. Зна-
нецький, Г. Олпорт, Х. Голдинг, І. Айзен, 
В. Ядов та ін., а дослідженнями установок 
стосовно грошей займалися О. Дейнека, 
А. Фенько, С. Абрамова та ін.

К. Ямаучі та Д. Темплер у 1982 р. ство-
рили стандартизовану Шкалу грошових 
установок. За допомогою факторного ана-
лізу 62 тверджень було виявлено 5 неза-
лежних факторів: влада-престиж, відкла-
дання на майбутнє, недовіра, якість та 
тривога. Для кінцевого варіанта опитуваль-
ника було залишено 29 найбільш важливих 
пунктів. Автори спостерігали, що установки 
стосовно грошей практично не залежать 
від доходів. Однак були виявлені відмінно-
сті між чоловіками та жінками за фактором 
часу (планування, відкладання на майбут-

СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ



184 Серія Психологічні науки

Випуск 2. Том 1. 2017

нє). Найбільш цікавим виявився факт, що 
жінки часто використовують гроші як засіб 
боротьби за владу [1].

У дослідженні В. Рубінштейн було визна-
чено, що майже половина респонден-
тів ніколи не обговорювала свої доходи з 
батьками та друзями. Тобто люди думають 
про гроші постійно, але говорять про них 
дуже мало і з небагатьма людьми. У міру 
зростання прибутків зростає таємничість та 
бажання сховати своє багатство. За дани-
ми дослідження можна було класифікувати 
людей на матеріально задоволених та ма-
теріально незадоволених. Ці дві групи від-
різняються суттєво. Люди, які є матеріально 
задоволеними, контролюють свої фінанси, 
а фінансово неблагополучні, навпаки, доз-
воляють грошам управляти їхньою поведін-
кою. Наприклад, якщо виникає бажання ку-
пити щось дороге, то представники першої 
групи будуть намагатися або накопичувати 
більше грошей, або забути про цю річ. Ті, 
хто є матеріально незадоволеними, будуть 
намагатися взяти гроші в борг. Тому пред-
ставники другої групи мають більшу схиль-
ність до емоційних розладів та психосома-
тичних захворювань [2].

За даними В. Рубінштейн, чоловіки та 
жінки надають однакового значення у своє-
му житті роботі, коханню, турботі про дітей 
та фінансам. Однак чоловіки є більш довір-
ливими та впевненими в собі у фінансових 
питаннях, ніж жінки. Вони більш задоволе-
ні своєю фінансовою ситуацією та більш 
оптимістичні стосовно свого майбутнього 
фінансового становища. Чоловіки рідше, 
ніж жінки, відчувають почуття безпорад-
ності стосовно грошей, депресію, гнів, заз-
дрість, паніку та сором і частіше відчувають 
щастя, кохання та захоплення.

А. Фарнем, використовуючи дані дослі-
джень, розробив опитувальник із 60 твер-
джень, які відображають широке коло 
установок, цінностей та думок, пов’язаних 
із грошима. За результатами тесту, він 
виявив 6 факторів:

– залежність;
– влада/використання;
– планування;
– безпека/консерватизм;
– неадекватність, зусилля/здібність.
Згідного із цим дослідженням, літні і ба-

гаті люди більш стурбовані власним май-
бутнім, ніж молоді люди та люди, яких мож-
на віднести до бідної категорії населення. 
Дослідження залежності між самооцінкою 
та відношенням до грошей показало, що 
люди, які є схильними до імпульсивних 
витрат, мають більш низьку самооцінку, 
ніж раціональні споживачі. Для одержи-
мих споживачів гроші мають символічну 

здатність підвищувати їхню самооцінку. 
Нав’язливі покупці більше, ніж звичайні, 
схильні бачити у грошах спосіб вирішення 
проблем і часто розглядають гроші як засіб 
для порівняння. Вони використовують гро-
ші для демонстрації статусу і влади, за-
звичай говорять про те, що їм не вистачає 
грошей (особливо у порівнянні із друзями 
та знайомими). Витрати для них зазвичай 
пов’язані із внутрішнім конфліктом.

Т. Танг за допомогою розробленого ним 
опитувальника для вимірювання устано-
вок стосовно грошей встановив, що люди 
з високими доходами більш схильні бачи-
ти зв’язок грошей та досягнень, ніж люди 
з низькими доходами. Він розробив опи-
тувальник для вимірювання установок 
стосовно грошей, який називається Шкала 
грошової етики. Ці установки мають три 
компоненти: афективний (добро, зло), ког-
нітивний (зв’язок грошей із досягненнями, 
повагою, свободою) та поведінковий. Шка-
ла складається із 30 тверджень, які відо-
бражують 5 незалежних факторів: добро 
(«Я високо оцінюю гроші», «Гроші на дорозі 
не валяються); зло («Гроші – коріння всяко-
го зла», «Не у грошах щастя»); досягнення 
(«Гроші – символ успіху», «За гроші можна 
купити все»); повага та самооцінка («Гроші 
залучають до тебе друзів», «Мати гроші – 
почесно»); бюджет («Я ретельно вираховую 
свій бюджет», «Я завжди вчасно плачу 
за рахунками»); свобода або влада («Гроші 
дають свободу та незалежність», «Гроші – 
це влада»). Отже, було виявлено, що люди 
з високими доходами схильні бачити зв’я-
зок грошей та досягнень, а молодь бачить 
гроші, як зло. Ті, хто мають більш низький 
рівень грошових домагань, більше задово-
лені життям і мають нижчий рівень стресу. 
Була встановлена значуща кореляція між 
внутрішнім задоволенням від праці і думкою 
про те, що гроші – це символ свободи та 
влади. Зовнішня трудова мотивація корелю-
вала з думкою про те, що гроші – це не зло.

Особливості проявлення соціальної цін-
ності грошей залежать не тільки від наці-
онального менталітету, а й від соціальних 
характеристик її конкретних носіїв – індиві-
дів, зокрема від їхнього віку, приналежності 
до певного покоління.

До факторів, які впливають на макроеко-
номічне відношення до грошей, належать:

– стать;
– вік;
– соціальне оточення;
– економічне становище;
– особистісні характеристики і т. і. [3].
Статеві відмінності у відношенні до гро-

шей були досліджені в роботах різних авто-
рів. У чоловіків виявлена тенденція надава-
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ти грошам завищену цінність. Вони 
виявилися більш компетентними у пово-
дженні із грошима та більш схильними 
до ризику для їх придбання. Жінки ж вира-
жають більш сильну фрустрацію із приводу 
відсутності грошей і більше заздрять тим, 
хто їх має.

З віком пов’язана здібність планувати бю-
джет і співвідношення мотивів споживання 
та накопичення (підвищується накопичен-
ня на випадок хвороби та інших неприєм-
ностей). Результати досліджень О. Дейне-
ка показали, що жінки більшою мірою, ніж 
чоловіки, а молодь, ніж зрілі та літні люди, 
використовують витрати, покупки як фак-
тор самозаспокоєння, психотерапії. Зараз 
з’явилось навіть таке слово, яке прийшло 
до нас із Заходу, – «шопінг». Воно означає, 
що простий похід за покупками перетворю-
ється у подію і має на меті не тільки при-
дбання окремої речі, але й проводження 
часу, покращення настрою.

Вплив на відношення до грошей осо-
бистісних якостей виявляється, зокрема, 
в тому, що стійкі екстраверти відносять-
ся до грошей більш відкрито, комфортно, 
безтурботно, ніж стійкі інтроверти.

З низькою самооцінкою та невпевнені-
стю в собі пов’язані і занадто скута пове-
дінка, і, навпаки, марнотратство. Моти і 
марнотрати мають більш низьку самооцін-
ку, ніж типові споживачі.

Цікавою є також думка, що люди, які до-
тримуються у грошовій етиці накопичення, 
менше задоволені життям, ніж ті, у кого до-
мінують духовні та соціальні цінності.

Загалом уявлення про сутність грошей та 
відношення до них формується тим раніше, 
чим раніше людина стикається з їх недоста-
чею чи відсутністю. Адже давно відмічено, 
що у країнах із нестабільною економікою, 
де доля сімейного прибутку є низькою, 
діти раніше відчувають нестачу грошей і 
раніше починають працювати, щоб прого-
дувати сім’ю. Вони ще в ранньому дитин-
стві розуміють, що є щось, що може доз-
волити їм одягатися і їсти, а іноді і купити 
що-небудь, чого давно хотілося. За слова-
ми К. Маркса: «Все то, чего не можешь ты, 
могут твои деньги: они могут есть, пить, 
ходить на балы, в театр, могут путешество-
вать, умеют приобрести себе искусство, 
ученость, исторические редкости, полити-
ческую власть – все это они могут купить, 
они – настоящая сила» [4, с. 36]. Все це 
формує відношення до грошей як до необ-
хідного засобу життя.

Але разом із тим, якщо у грошах за-
гублена або не виражена доля реальної 
праці, у людей домінує уявлення про них 
як про явище, котре породжує саме себе. 

Психологічними наслідками цього фено-
мена стають: по-перше, гіпертрофована 
віра у фінансові ігри, випадок, фінансову 
вдачу, миттєве збагачення; по-друге, над-
мірна споживча активність (гроші треба 
зараз же витратити), знижений фінансо-
вий самоконтроль господарчого суб’єкта 
на всіх рівнях (від родини до уряду), який є 
спровокованим мінімізацією стабілізаційної 
складової частини грошей; по-третє, поси-
лення відчуття непередбачуваності, непід-
владності людині (її контролю) економічних 
процесів та викликана цим тривога, яка пе-
реходить у страх чи депресію.

На рівні панівної еліти, згідно із законо-
мірностями теорії обміну, співвідношен-
ня вклад/віддача, «легкі гроші» (отримані 
через невиправдану приватизацію, позики, 
малоконтрольований бюджет) породили 
таке відношення до грошей, яке небезпечне 
психологічною орієнтацією на миттєвий еко-
номічний інтерес, а не на майбутнє, на неви-
правдані витрати та розчарування, а не 
на збереження та накопичення, на особисті 
й локальні вигоди, а не на прибутковість еко-
номіки та країни загалом. Стихія первинного 
накопичення капіталу, переважно у торгових 
операціях та махінаціях із бюджетними гро-
шима, притупила почуття відповідальності 
й економічної безпеки. Все це гальмувало і 
продовжує гальмувати вклади до виробни-
чо-технологічної бази економіки і країни.

За даними Н. Анікаєвої [5], використан-
ня методики А. Фернхема «Шкала монетар-
них уявлень у поведінці» дозволило розгля-
нути соціальні установки стосовно грошей 
як значення, які люди їм надають, особливо у 
зв’язку із фінансовою поведінкою. Люди 
насамперед діють на основі того значення, 
якого вони надають предметам та явищам, 
а не просто реагують на зовнішні стимули. 
Соціальні установки, як і значення, хоч і ма-
ють тенденцію до зміни, однак, на відміну 
від них, не створюються спонтанно у про-
цесі інтеракції, вони відтворюються соці-
альною структурою, яка є насамперед про-
дуктом соціальних відносин.

На основі цих умов була побудована мо-
дель зв’язку між соціальними установками 
стосовно грошей і стратегіями фінансо-
вої поведінки індивідів на прикладі групи з 
високим рівнем матеріального добробуту. 
Дослідження виявило, що в рамках одні-
єї прибуткової групи соціальні установки 
щодо грошей диференційовані й існує пря-
мий зв’язок між установками і стратегіями 
фінансової поведінки.

Було виділено шість типів соціальних 
установок індивідів стосовно грошей:

1. Гроші як об’єкт контролю (домінант-
на стратегія – страхування). Основні ха-
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рактеристики: компетентність і точність 
стосовно фінансів, прагнення до економії. 
Небажання користуватися банківськими 
продуктами вони пов’язують зі складністю 
контролю над фінансовими операціями. 
Зберігання грошей на непередбачуваний ви-
падок, придбання страхового поліса, витра-
ти на лікування та інвестування до пенсійно-
го фонду надають їм гарантію стабільності. 
Інвестування грошей до пенсійного фонду 
дозволяє подолати невпевненість у здатно-
сті держави забезпечити необхідний рівень 
життя у старості, вижити в умовах нестабіль-
ної економічної ситуації, регулювання якої, 
на їхню думку, непідвласне державі. Гроші 
для них є гарантом незалежності та само-
стійності щодо матеріального становища.

2. Гроші як досягнення (домінантні стра-
тегії – страхування та інвестування). Гроші є 
символом успіху, відображенням їхніх досяг-
нень. Це виражається у прагненні до підви-
щення рівня свого матеріального достатку, 
вважаючи, що це допоможе підвищити соці-
альний статус та здобути схвалення соціаль-
ного оточення. Вони виражають готовність 
працювати в ситуації конкуренції з іншими 
людьми. Основними стратегіями фінансової 
поведінки є страхування (збереження гро-
шей на непередбачуваний випадок, витрати 
на лікування, придбання страхового поліса 
або інвестування до пенсійного фонду) та ін-
вестування (інвестування в розвиток бізнесу, 
відкриття депозиту, придбання акцій тощо). 
Кошти на ощадному рахунку виконують по-
двійну функцію: й інвестувальну, і страху-
вальну.

3. Гроші як цінність (домінантна стратегія – 
інвестування). Мають високу цінність забез-
печеного життя та грошей, тому намагаються 
самі розпоряджатися особистими прибут-
ками. Вони впевнені, що гроші є критерієм 
порівняння людей, а також що фінанси, які 
вони мають, є показником певного соціаль-
ного статусу. Стратегія інвестування перед-
бачає певний ризик, на який вони готові піти 
заради отримання великого прибутку.

4. Гроші як недостатність/невідповідність 
(домінантна стратегія – позичально-борж-
никова поведінка). Постійне відчуття неста-
чі грошей, що зумовлено низьким рівнем 
компетенції управління особистими фінан-
сами (покупка товарів за більш високу ціну, 
покупка предметів розкоші, використання 
будь-якої можливості побалувати себе). Їх-
ній рівень прагнень завжди більший, ніж 
вони можуть собі дозволити, що формує 
невідповідність. Переживання невідповід-
ності бажаного та реального статусів вира-
жається у стурбованості своєю фінансовою 
поведінкою, незадоволеністю тією сумою 
грошей, яку мають, заниженні свого фінан-

сового положення. Психологічне відчуття 
того, що їм постійно недостатньо тієї суми 
грошей, яку вони мають, є причиною най-
більш високої позичальної поведінки. Мета 
цих позик та кредитів – наблизитися до тієї 
межі, за якою, на їхню думку, грошей буде 
достатньо. Такі банківські продукти, як кре-
дитні картки, отримують найбільшу популяр-
ність серед них.

5. Гроші як засіб отримання влади (домі-
нантні стратегії – споживання та позичаль-
но-боржникова поведінка). Гроші, являючись 
засобом влади, на їхню думку, дозволяють 
впливати на соціальне оточення заради 
досягнення особистої мети. Статусне спожи-
вання дозволяє їм не тільки завоювати владу, 
але й продемонструвати її перед оточенням. 
Здійснюючи покупки, вони придбають на-
багато більше, ніж просто товар чи послугу, 
вони придбають їх символічну цінність. Вони 
можуть казати, що іноді «купують» дружбу, і 
є дуже щедрими з тими, кому хочуть сподо-
батись. Володіння великими сумами грошей 
дає їм почуття переваги над іншими. Таке 
престижне споживання, на яке вони витра-
чають основну долю прибутків, дозволяючи 
сховати їх недостатньо високий фінансовий 
статус, водночас призводить до фінансо-
вих труднощів, які змушують їх брати гроші 
в борг. Соціальне оточення людей із таким 
типом соціальної установки є більш забезпе-
ченим, ніж вони. Таким чином, вони намага-
ються наблизитись до більш високого мате-
ріального класу, а отже, і влади.

6. Гроші як предмет збереження (домі-
нантна стратегія – збереження). Прагнення 
до збереження грошей, бажання мати ве-
лику суму зумовлено їхнім відчуттям себе 
гіршими за всіх тих, хто має більше грошей. 
Вони впевнені, що наявність грошей дає 
можливість вирішити всі проблеми, гроші – 
це майже єдине, на що можна розраховува-
ти в цьому житті. Вони не впевнені у своєму 
майбутньому, у тому, що зможуть заробити, 
зможуть зберегти досягнутий ними рівень 
життя. Відсутність грошей робить їх безза-
хисними. Наявність грошей зменшує не тіль-
ки їхню тривожність та залежність від інших 
людей, але й підвищує їхню безпеку. Така 
зберігальна стратегія є пасивною, тобто 
вони будуть економити ті гроші, які вже є, 
а не працювати, щоб отримати більшу суму, 
яка би дозволила зберегти грошей більше, 
ніж вони можуть собі дозволити за наявного 
рівня доходу. Та навіть незважаючи на їхнє 
розуміння того, що, на їхню думку, головною 
перепоною на шляху збереження грошей є 
низький рівень прибутку, вони все ж не го-
тові проявити ініціативу заради досягнення 
більш високого рівня доходу, вирішивши це 
питання.



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 187

Дослідження установок стосовно гро-
шей виявляють зв’язок із демографічними 
(стать, вік, соціальний клас), національними 
та особистісними факторами. Жінки, люди 
похилого віку, представники нижчих соціаль-
них верств та невротики більше занепоко-
єні проблемою грошей, ніж усі інші. Психо-
логічні дослідження допомогли встановити, 
що в міру збільшення доходів цінність гро-
шей зростає, а потім знижується, тобто най-
більшої цінності гроші досягають у людей 
із середнім достатком. У міру збільшення 
достатку збільшується схильність людей 
приховувати величину своїх доходів. Не є за-
лежними від доходів людини такі установки 
стосовно грошей, що вимірюються за фак-
торами: влада-престиж, відкладання на май-
бутнє, недовіра, якість, тривога [6].

Досить відомий експеримент із вивчен-
ня впливу безсвідомих установок на сприй-
няття був проведений Дж. Брунером та 
С. Гудман у 1947 р. Десятирічним дослі-
джуваним із бідних та багатих родин було 
запропоновано порівняти розміри кружків 
світла з розмірами монет. Контрольна гру-
па порівнювала розміри світлових кружків із 
розмірами сірих картонних дисків, діаметр 
яких співпадав із діаметром монет. Монети 
(об’єкти, що мали соціальну цінність) оціню-
вались як такі, що мають більший розмір, ніж 
картонні диски, і чим вищою була грошова 
цінність монети, тим більшим було розхо-
дження між її розміром, який сприймається, 
і який є реальним. Діти з бідних родин пе-
реоцінювали розміри монет значно більше, 
ніж багаті. Ефект переоцінювання значущих 
об’єктів виявився повсюдним і був підтвер-
джений у понад 20 експериментах інших 
дослідників.

Р. Белк і М. Валендорф [7] запропону-
вали розрізняти сакральний та профанний 
зміст грошей. Профанні об’єкти є взаємоза-
мінними й оцінюються утилітарно. Сакраль-
ні об’єкти часто не призначені для функ-
ціонального використання та не можуть 
обмінюватися на звичайні об’єкти. Об-
мін сакральних об’єктів на гроші руйнує їх 
сакральний зміст, оскільки дозволяє їм кон-
тактувати із зоною профанного. На Заході 
гроші є занадто профанованими, щоб вико-
ристовуватися для деяких особливих випад-
ків: за гроші неможливо купити наречену, 
звільнення від кримінального покарання і (в 
ідеалі) політичну посаду. Гроші розглядають-
ся як невідповідний подарунок, оскільки яв-
ляють собою занадто точну міру кохання.

Р. Белк та М. Валендорф вважають, 
що гроші, які були зароблені працею і 
не приносять внутрішнього задоволення, є 
цілком профанними, а доходи, що отриму-
ються від улюбленої справи, сприймаються 

як сакральні. Ще із часів Стародавньої Греції 
до нашого часу підприємництво, мистецтво 
заробляти гроші сприймається як сумнівне. 
Діяльність підприємців, бізнесменів є менш 
почесною, ніж праця ремісника, робітника 
чи аристократа. Добровільна безкоштов-
на робота священна, а така сама робота, 
яка виконується за гроші, профанна. Таким 
чином, згідно із цими психологам, гроші, 
отримані за роботу, яка була виконана з лю-
бов’ю, священні, гроші, зароблені тяжкою 
працею, не гарантують великого багатства. 
Гроші, які були отримані без праці, розгляда-
ються як зло і загрожують зробити з людини 
раба, навіть якщо вона намагається витрати-
ти їх на хороші цілі.

Гроші не залишають байдужим нікого. Де-
хто впевнений, що якби у нього було більше 
грошей, то і життя було б набагато кращим і 
він міг би стати щасливим. Інші, ті, у кого ба-
гато грошей, постійно стурбовані, як знайти їх 
ще більше, як їх витратити і не загубити. У бід-
них людей зовсім інші проблеми, ніж у багатих, 
проте сімейні конфлікти, спричинені грошима, 
у різних соціально-економічних прошарках 
часто є дуже схожими. Для більшості людей 
гроші так міцно вплетені у життя, що пов’я-
зані з ними проблеми впливають на здоров’я 
та інтимні стосунки, на відносини з дітьми та 
батьками. Саме через таке вплетення в життя 
і життєві сценарії особистості і пояснюється 
психологічна дія установок стосовно грошей.
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