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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 9. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

УДК 159:922

ВЛИЯНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ «РОДИТЕЛЬ-РЕБЕНОК» 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА «Я» В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Алиханова Г.Г., докторант
Институт проблем образования Азербайджанской Республики

В статье рассматривается проблема влияния взаимоотношений «родитель – ребенок» на формирова-
ние образа «Я» детей дошкольного возраста. Важно, что в условиях развития психики и личности чело-
века психическое развитие ребенка опосредовано общением и взаимодействием со взрослым, в первую 
очередь, с родителями. Равноправная форма общения открывает путь к формированию позитивного 
«Я»-образа ребенка, характеризующегося высоким самопринятием и признанием самоценности «Я», 
основанным на адекватном представлении о своих качествах и способностях. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, родители и близкие родственники, взаимодействия, зани-
женные оценки взрослого, взаимоуважение и доверие, осознание себя, идентификация себя, осознание 
своего «Я».

У статті розглядається проблема впливу взаємин «батько – дитина» на формування образу «Я» дітей 
дошкільного віку. Важливо, що в умовах розвитку психіки й особистості людини психічний розвиток 
дитини опосередкований спілкуванням і взаємодією з дорослим, насамперед із батьками. Рівноправна 
форма спілкування відкриває шлях до формування позитивного «Я»-образу дитини, що характеризу-
ється високим самоприйняттям і визнанням самоцінності «Я», заснованим на адекватному уявленні 
про свої якості й здібності.

Ключові слова: дошкільний вік, батьки і близькі родичі, взаємодії, занижені оцінки дорослого, взає-
моповага й довіра, усвідомлення себе, ідентифікація себе, усвідомлення свого «Я».

Alykhanova H.H. IMPACT OF RELATIONSHIPS BETWEEN THE PARENT AND THE CHILD  
ON THE FORMATION OF “I” IMAGE IN THE PRESCHOOL YEARS 

The article reviews the problem of the impact of the relationships between the parent and the child on the 
formation of the “I” image at children of pre-school age. It is important fact that the process of mental devel-
opment of the child is influenced by the communication and interaction with adults, primarily with the parent. 
Equitable form of communication opens the way to create a positive “I” pattern, characterized by the high level 
of self-acceptance and recognition of the intrinsic value of the “I”, based on an adequate understanding of his 
or her qualities and abilities.

Key words: preschool age, parents and close relatives, interactions, understated self-assessments by adults, 
mutual respect and trust, self-consciousness, self-identification, self-recognition. 

Постановка проблемы. Проблема 
семьи и семейных отношений, влияние 
взаимоотношений «родитель – ребенок» 
на формирование образа «Я» в дошколь-
ном возрасте является актуальной пробле-
мой современной психологии. Изучение 
семьи и ее функционирования дает ответы 
на многие острые и злободневные вопросы 
как психологического развития дошколь-
ника, психологии личности, так и влияния 
взаимоотношений «родитель – ребенок» 
на формирование образа «Я».

Анализ последних исследований 
и публикаций. Понятие «Я»-концепции 
появилось в середине XIX века в гума-
нистической психологии; ее основатели 
А. Маслоу и К. Роджерс стремились к вы-
явлению целостности «Я» и его личност-
ного самоопределения. Р. Бернс, А. Мас-
лоу, К. Роджерс, Б. Скиннер, З. Фрейд, 

Л. Божович, Л. Выготский, И. Кон, М. Ли-
сина, А. Леонтьев, А. Петровский, А. Реан 
и др. посвятили свои исследования теме  
развития личности и формированию 
«Я»-образа.

Дошкольный возраст, как писал А. Ле-
онтьев, это период первоначального фак-
тического склада личности. Именно в это 
время происходит становление основных 
личностных новообразований. Развивают-
ся тесно связанные друг с другом эмоци-
ональная и мотивационная сферы, форми-
руется самосознание ребенка [1, c. 4–15].

Именно дошкольный возраст является 
важнейшим этапом в развитии личности. 
Это период начальной социализации ре-
бенка, когда закладываются основы са-
мовосприятия личности. И если в данном 
возрасте будет заложен фундамент поло-
жительного самовосприятия, это обеспе-



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 9

чит благоприятное личностное развитие 
в целом.

Опираясь на понятия о ведущей дея-
тельности и социальной ситуации разви-
тия, выведенные Л. Выготским, Л. Божович 
показала, как в сложной динамике взаимо-
действия деятельности и межличностного 
общения ребенка в разные периоды его 
жизни формируется определенный взгляд 
на мир, названный внутренней позицией.

Я-концепция как структурный элемент 
психологического облика личности скла-
дывается в общении и деятельности. Это 
есть идеальная представленность индиви-
да о себе. Я-концепция возникает в обсто-
ятельствах обмена деятельностью между 
людьми, в ходе которого его субъект «смо-
трится в зеркало другого человека» и та-
ким образом отлаживает, уточняет и кор-
ректирует образы своего «Я».

Становление индивидуальности лич-
ности связано с развитием содержа-
тельного и конструктивного «Я» ребенка.  
В дошкольном возрасте идет актив-
ное освоение не только картины мира, 
но и составление собственной картинки 
«Я», образа себя, то есть «Я»-концепции, 
что проявляется в поведении личности 
ребенка, сказывается на личностном ро-
сте. Известные исследователи Р. Бернc, 
К. Блага, М. Шебек и другие утверждают, 
что в поведении ребенка нет ничего, что бы 
не было связано с его «Я»-концепцией. 
Осознание себя как субъекта деятельно-
сти начинается примерно с трех лет, в этот 
период формируется первоначальная со-
циальная система «Я», возникает желание 
заявить о себе («Я сам!») [2. c. 25].

Современные исследования доказали, 
что сознательное «Я» вырастает в соци-
альном процессе (Г. Андреева, Н. Голова-
нова и др.). Маленький ребенок обнаружи-
вает свое «Я» только во взаимодействии 
с другими. То, что дают ребенку взрослые, 
может лечь в основу формирования пред-
ставления «Я» у ребенка. Дети дошколь-
ного возраста присваивают себе все по-
зитивные и негативные характеристики, 
при этом они ссылаются на высказывания 
и мнения взрослых.

Постановка задания. Цель настоящей 
работы – выявление основных особен-
ностей влияния семьи на формирование 
«Я»-образа, т. е. представлений о себе 
у маленьких детей. Это важный этап соци-
ализации; на основе проведенных иссле-
дований мы попытались выявить главные 
направления влияния семьи на самосозна-
ние ребенка-дошкольника. Методом ра-
боты послужил анализ соответствующей 
научной литературы, а также результаты 

исследований, проведенных рядом специ-
алистов в данной сфере. 

Изложение основного материала 
исследования. Теоретический анализ вы-
шеуказанной проблемы позволил выде-
лить факторы, влияющие на формирование 
«Я»-образа. Главным институтом социали-
зации ребенка является семья и близкие 
взрослые (воспитатель).

Именно семья в лице родителей пред-
ставляет собой первый опыт общения ре-
бенка с окружающим миром. Семья явля-
ется разновозрастной группой, в которой 
дошкольник приобретает опыт общения 
и взаимодействия с людьми разных поколе-
ний, разного пола. Родители и близкие род-
ственники способом своей жизни, стилем 
поведения и просто присутствием всего 
этого осуществляют на младшее поколение 
формировочное влияние, когда удовлет-
воряются или не удовлетворяются нужды 
в безопасности, нежности, уважении, под-
держке и т. п. В тех семьях, где преобла-
дает атмосфера взаимоуважения и дове-
рия, ребенок более приспособлен к жизни, 
независим, у него лучше самооценка.

Особенность семейного воспитания 
состоит в эмоциональном характере, кото-
рый основан на родственных чувствах, 
выражается в глубокой любви и ответном 
чувстве детей к родителям. В воспитании 
детей раннего возраста родственные свя-
зи (в первую очередь матери и ребенка) 
имеют свою специфику, так как круг людей, 
с которыми общаются дошкольники, весь-
ма ограничен, даже если они посещают 
детские учреждения. Психологи и педагоги 
единодушно утверждают, что именно отно-
шения с близкими взрослыми, основанные 
на любви, доверии, взаимной заинтере-
сованности, и есть то главное, что опре-
деляет атмосферу семейного воспитания. 
Можно сказать, что личность не только су-
ществует, но и впервые рождается имен-
но как «узелок», завязывающийся в сети 
взаимных отношений. 

Авторитетный стиль взаимодействия 
«родитель – ребенок» дает возможность 
определить условия для развития положи-
тельной самооценки как одного из компо-
нентов «Я»-концепции ребенка:

1) безусловное восприятие;
2) уважение, доверие, любовь к своему 

ребенку;
3) четкие и последовательные требова-

ния к его поведению.
При соблюдении этих условий у ребенка 

формируется положительная самооценка, 
правильный образ «Я» и вообще «Я»-кон-
цепция. У него выстраивается собственное 
отношение к миру, формируются пред-
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ставления о ценности тех или иных явле-
ний, объектов.

Отношение ребенка к окружающим 
предметам, нормам поведения, жизне-
деятельности возникает опосредованно, 
благодаря его общению со всеми членами 
семьи. Эмоции, сопровождающие это об-
щение, помогают ребенку понять смысл, 
который придается окружающему миру 
близкими людьми. Семья предоставляет 
ребенку разнообразные поведенческие 
модели, на которые он будет ориенти-
роваться, приобретая свой собственный 
социальный опыт; он учится сравнивать, 
оценивать, выбирать те или иные фор-
мы поведения, приемы взаимодействия 
с окружающей действительностью.

Семья, являясь для ребенка первым 
проводником социального влияния, вво-
дит его во все многообразие ролевого 
поведения, родственных отношений, до-
машнего быта, вызывая те или иные чув-
ства, действия, способы поведения, воз-
действуя на формирование его привычек, 
черт характера, психических свойств. Этим 
«багажом» ребенок пользуется не только 
в текущий момент; многое из усвоенного 
в детстве определит его качества будуще-
го семьянина [3. c. 20].  

Детско-родительские отношения 
составляют важнейшую подсистему от-
ношений семьи как целостной системы 
и могут рассматриваться как непрерывные, 
длительные и опосредованные возрастны-
ми особенностями ребенка и родителя от-
ношения. Детско-родительские отношения 
как важнейшая детерминанта психическо-
го развития и процесса социализации ре-
бенка могут быть определены следующи-
ми параметрами:

1) характер эмоциональной связи: 
со стороны родителя – эмоциональное 
приятие ребенка (родительская любовь), 
со стороны ребенка – привязанность 
и эмоциональное отношение к родителю. 
Особенностью детско-родительских от-
ношений является их высокая значимость 
для обеих сторон;

2) мотивы воспитания и родительства;
3) степень вовлеченности родителя и ре-

бенка в детско-родительские отношения;
4) удовлетворение потребностей ребен-

ка, забота и внимание родителя к нему;
5) стиль общения и взаимодействия 

с ребенком, особенности проявления ро-
дительского лидерства;

6) способ разрешения проблемных 
и конфликтных ситуаций, поддержка 
автономии ребенка;

7) социальный контроль: требования 
и запреты, их содержание и количество;

8) способ контроля: санкции (поощре-
ния и подкрепления);

9) родительский мониторинг;
10) степень устойчивости и последова-

тельности (противоречивости) семейного 
воспитания.

Интегративные показатели детско-ро-
дительских отношений:

1) родительская позиция, определяе-
мая характером эмоционального ребенка, 
мотивами и ценностями воспитания, обра-
зом ребенка, образом себя как родителя, 
моделями ролевого родительского пове-
дения, степенью удовлетворенности роди-
тельством;

2) тип семейного воспитания, определя-
емый параметрами эмоциональных отно-
шений, стилем общения и взаимодействия, 
степенью удовлетворения потребностей 
ребенка, особенностями родительского 
контроля и степенью последовательности 
в его реализации;

3) образ родителя как воспитателя и об-
раз системы семейного воспитания у ре-
бенка.

Роль образа родителя и ребенка 
в детско-родительских отношениях состоит 
в ориентировке в указанной системе отно-
шений с целью достижения согласован-
ности и сотрудничества в решении задач 
совместной деятельности и обеспечении 
необходимых условий гармоничного раз-
вития в формировании образа «Я» ребенка 
дошкольного возраста.

Родители как первые воспитатели име-
ют самое сильное влияние на детей. Еще 
Ж.-Ж. Руссо утверждал, что каждый после-
дующий воспитатель оказывает на ребен-
ка меньше влияния, чем предыдущий, ведь 
родители являются предыдущими по отно-
шению ко всем остальным.

Оценка близким взрослым (родите-
лем) поступков ребенка также очень важна 
для формирования у маленького человека 
потребности быть признанным взрослым, 
которая служит благоприятной основой 
для развития положительных черт поведе-
ния, закладывающихся в раннем детстве 
[4, c. 9].

В раннем детстве у ребенка парал-
лельно с познанием окружающего мира 
продолжается познание самого себя.  
В этом процессе самосознание выполня-
ет центральную и регулирующую функцию. 
Ребенок осознает свои желания и дей-
ствия, которые регулируются его личными 
нормами (в соответствии с его понимани-
ем передаваемых ему взрослыми мораль-
ных требований и правил поведения). Ре-
бенок способен оценить себя, осознавая 
в той или иной степени соответствие соб-
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ственных качеств и действий определен-
ным требованиям окружающих. 

«Я»-образ ребенка продолжает фор-
мироваться через его взаимодействие 
с окружающими. По мере того, как ребе-
нок становится социально восприимчи-
вым, развиваются его когнитивные и пер-
цептивные способности, его «Я»-образ 
все более дифференцируется и усложня-
ется. В значительной степени содержание 
«Я»-образа ребенка является продуктом 
процесса социализации. Основным усло-
вием для успешного развития «Я»-образа 
ребенка на этом этапе личностного разви-
тия является, как подчеркивал К. Роджерс, 
удовлетворение его потребности в пози-
тивном внимании. 

В развитии «Я»-образа дошкольника 
первичное осознание себя ребенком ста-
новится сложной и относительно устойчи-
вой системой его самовосприятия: ребенок 
осознает особенности своего тела, свои фи-
зические возможности, идентифицирует 
себя с определенным полом, воспринима-
ет себя членом социальной группы. Раз-
витыми личностными новообразованиями 
ребенка в дошкольный период является 
ранние проявления у него эмпатии и са-
моконтроля, которые во многом опреде-
ляют морально-нравственную ориентацию 
и поведение ребенка на данном этапе его 
возрастного развития. На протяжении все-
го дошкольного детства происходит позна-
ние себя, продолжает складываться само-
оценка ребенка, повышается осознанность 
мотивов своего поведения, своего места 
среди других людей [5. c. 80]. Прежде чем 
оценить себя, ребенок должен научиться 
видеть в других какое-либо качество, оце-
нивать его, и в этом процессе крайне важна 
роль взрослого.

Выделенные особенности влияния  
«родитель – ребенок» на формирование 
«Я»-концепции дошкольника определи-
ли направления диагностической работы 
со старшими дошкольниками: изучение 
самооценки детей, стиля воспитания в се-
мье, семейных отношений глазами ребен-
ка, представления родителей о своем ре-
бенке.

Наше исследование показало, что 65% 
детей старшего дошкольного возраста 
осознают те качества и особенности пове-
дения, которые чаще оцениваются окружа-
ющими. Некоторые дети по-разному харак-
теризуют себя дома и в детском саду. Их 
типичные высказывания дома: «Я помогаю 
маме», «Я послушный», «Я убираю игруш-
ки», «Я папу в шашках обыгрываю». В дет-
ском саду: «Я не дерусь», «Я не шумлю», «Я 
рисую красиво», «Я с детьми дружу». 

50% старших дошкольников выделя-
ют те стороны своего поведения, которые 
преобладают в разных ситуациях (дома – 
отношения и общение с близкими, в дет-
ском саду – общение со сверстниками, вы-
полнение правил, успехи в деятельности) 
и подчеркиваются взрослыми; 40% детей 
ориентируются не только на взрослых, но и 
на сверстников; 35% детей исследуемой 
группы имеют неадекватную самооценку. 
По результатам анкетирования большин-
ство родителей не имеют представления 
о содержании понятия «Я»-образа. Они 
затрудняются привести примеры положи-
тельного или отрицательного влияния на 
«Я» своего ребенка. В 32% семей преоб-
ладает попустительский стиль воспитания, 
в 38% – авторитарный, а в 30% – автори-
тетный.

Важным условием действия механизма 
влияния является авторитет родителей:

– формальный – определяется особен-
ностями социальной роли;

– функциональный – опирается на ком-
петентность, эрудицию, опыт;

– личный – зависит от личностных ка-
честв. 

Авторитет зависит от чистоты и качества 
контактов с ребенком, информированно-
сти о делах ребенка; степени понимания 
и уровня решения вопросов, которые вол-
нуют ребенка; активности в самосовер-
шенствовании и совершенствовании окру-
жения.

Результаты нашего исследования под-
твердили значимость влияния взаимодей-
ствия «родитель – ребенок» на формиро-
вание образа «Я» старшего дошкольника 
и необходимость развивать положитель-
ные детско-родительские отношения. Для 
этого мы предлагаем проводить работу 
с семьей в виде тренингов и консультаций 
для родителей, где родители и дети прини-
мают непосредственное активное участие.

Влияние родителей на построение 
и формирование образа «Я» ребенка труд-
но переоценить. Дети, растущие в атмос-
фере любви и понимания, имеют меньше 
проблем, связанных со здоровьем, у них 
меньше трудностей с обучением в школе, 
общением со сверстниками, и наоборот, 
как правило, нарушение детско-родитель-
ских отношений ведет к формированию 
различных психологических проблем и ком-
плексов в формировании образа «Я» в до-
школьном возрасте.

В желаниях дошкольника все сильнее 
проявляются личные предпочтения; он уже 
сам знает, что для него хорошо, а что пло-
хо. И если требования родителей к нему 
противоречат внутренним потребностям 
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развития, он может почувствовать беспо-
койство и даже враждебность к родите-
лям. Происходит борьба между стремле-
нием поступить по-своему и потребностью 
нравиться взрослым, соответствовать их 
требованиям. Возникающая в результа-
те эмоциональная энергия преобразуется 
в безосновательную, неопределенную тре-
вогу. Затянувшийся конфликт может приве-
сти к формированию страха совершить 
ошибку как устойчивой черты характера. 
Наше исследование показало, что авто-
ритарная гиперсоциализация со стороны 
матери приводит в дошкольном возрасте 
к снижению оценки, ожидаемой со сторо-
ны родителей, а инфантилизация дошколь-
ника приводит к конфликтности образа «Я» 
ребенка и существенно осложняет процесс 
самооценивания.

Выводы из проведенного исследо-
вания. Итак, дошкольный возраст харак-
теризуется недостаточным развитием 
когнитивного компонента самооценки, пре-
валированием в образе себя эмоциональ-
ной составляющей. Самопонимание ре-
бенка основывается на отношении к нему 
ближайших людей, окружающих его, 
на которых он ориентируется, с которыми 
идентифицирует себя. По мере интеллек-
туального развития ребенка преодолева-
ется прямое принятие оценок взрослого, 
начинается процесс опосредования их 
собственным знанием о себе. Самооцен-
ка детей старшего дошкольного возраста 
складывается постепенно, начиная с по-
знания ребенком пределов своих возмож-
ностей благодаря рациональному соот-
ношению индивидуального опыта с той 
информацией, которую он накапливает 

в практике общения. Соотношение когни-
тивного и эмоционального компонентов 
к концу дошкольного возраста несколько 
гармонизируется. При этом важна благо-
желательная поддержка детской активно-
сти со стороны родителей, а нарушение 
детско-родительских отношений приводит 
к формированию искаженного образа «Я».

Таким образом, семья оказывает ре-
шающее влияние на развитие ребенка, 
задавая вектор его социального, нрав-
ственного и личностного развития. Нали-
чие эмоциональных фигур идентификации 
родителей создает условия для усвоения 
ребенком социального опыта – интернали-
зации ценностей и ролевых моделей пове-
дения, формирования «Я», т. е. «индивид 
становится тем, кем он является, будучи 
направляем значимыми другими». Но про-
ходит время, и круг этих «значимых других» 
неминуемо расширяется, а в процесс со-
циализации включаются образовательные 
институты.
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
НА КОГНИТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКА

Амрахлы Л.Ш., доктор философии по психологии,
доцент, докторант 

Институт проблем образования Азербайджанской Республики

Кризисные перемены, происходящие у подростков, качественно отличаются от изменений других воз-
растных этапов онтогенеза. Круг охвата этих изменений более широк, влияние процессов познания более 
глубоко. Напряженности, созданные подростковым кризисом, отражаются не только в биологической, 
но и в когнитивной системе. Эти перемены влияют на поведение и взаимоотношения, эмоциональную 
сферу, самооценку, наконец, на когнитивную деятельность подростков. Именно это является результатом 
того, что в подростковом возрасте снижается интерес к учебной деятельности. Мотивы деятельности 
преимущественно направляются на устранение напряженностей, созданных этими изменениями, и на 
самоидентификацию. В качестве выхода из положения в статье показана необходимость установления 
гармонической связи между психикой и физическим телом. Для эффективности этой связи, наряду 
с инстинктивными реакциями, происходящими в учебной деятельности, в первую очередь необходимо 
регулировать контроль над мышцами. Следует балансировать ритм действия тела, направлять мышле-
ние на плодотворные результаты, таким образом, обеспечивать контроль над разработкой информации 
и держать в центре внимания работу, проводимую в этой сфере. Все это должно управляться со стороны 
подростка при помощи воли. Для достижения реальных результатов к трудностям, встречающимся в ког-
нитивной деятельности подростков, следует относиться комплексно, уделить внимание взаимосвязи пси-
хологических факторов, развивающих когнитивную сферу и регулирующих когнитивную деятельность. 

Ключевые слова: подросток, когнитивная деятельность, восприятие, память, внимание, 
мышление, речь, самоидентификация, ценность, обучение.

Кризові зміни, що відбуваються в підлітків, якісно відрізняються від змін інших вікових етапів онто-
генезу. Коло цих змін більш широке, вплив процесів пізнання є більш глибоким. Напруженості, створені 
підлітковою кризою, відображаються не тільки в біологічній, а й у когнітивній системі. Ці зміни впли-
вають на поведінку і взаємини, емоційну сферу, самооцінку, нарешті, на когнітивну діяльність підлітків. 
Саме це є результатом того, що в підлітковому віці знижується інтерес до навчальної діяльності. Моти-
ви діяльності переважно спрямовуються на усунення напруження, створеного цими змінами, і на самоі-
дентифікацію. В якості виходу з положення у статті окреслена необхідність установлення гармонійного 
зв’язку між психікою й фізичним тілом. Для ефективності цього зв’язку поряд з інстинктивними реакці-
ями, що відбуваються в навчальній діяльності, насамперед необхідно регулювати контроль над м’язами. 
Слід балансувати ритм дії тіла, спрямовувати мислення на плідні результати, таким чином забезпечувати 
контроль над розробленням інформації й тримати в центрі уваги роботу, проведену в цій сфері. Усе це має 
керуватися з боку підлітка за допомогою волі. Для досягнення реальних результатів до труднощів, що тра-
пляються в когнітивній діяльності підлітків, слід ставитися комплексно, приділити увагу взаємозв’язку 
психологічних факторів, що розвивають когнітивну сферу й регулюють когнітивну діяльність.

Ключові слова: підліток, когнітивна діяльність, сприйняття, пам’ять, увага, мислення, мова, 
самоідентифікація, цінність, навчання.

Amraxly L.Sh. INFLUENCE OF CRISIS CHANGES ON COGNITIVE ACTIVITY OF ADOLESCENTS
Crisis changes occurring in adolescents are qualitatively different from changes in other age stages of on-

togeny. The scope of these changes is broader, the impact of the cognition processes is more profound. Tension 
created by the teenage crisis occurs not only in the biological system, but also in the cognitive system. These 
changes affect behavior and attitudes, the emotional sphere, self-conception, and finally, the cognitive activity 
of adolescents. Precisely that is the result of the fact that in the adolescence the interest in learning activity is 
declining. The motives of activity are mainly directed at eliminating the tensions created by these changes and 
self-identification. As a way out from the situation, the article shows the establishing of a harmonic connection 
between the psyche and the physical body. For the effectiveness of this connection, along with the instinctive 
reactions that occur in educational activity, first of all, it is necessary to regulate control over the muscles. It is 
necessary to balance the rhythm of the action of the body, to direct thinking to fruitful results, thus, to provide 
control over the development of information and to keep the work carried out in this field in the center of atten-
tion. All this should be managed by the teenager in a strong-willed way. To achieve real results, the difficulties 
encountered in the cognitive activity of adolescents should be treated in a comprehensive manner, paying at-
tention to the relationship of psychological factors that develop and regulate cognitive activity.

Key words: adolescent, cognitive activity, perception, memory, attention, thinking, emotion, self-
identification, value, learning.
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Постановка проблемы. Развитие пси-
хики человека – это активный саморегули-
рующийся процесс, внутренне необходи-
мое движение от низших уровней к высшим 
уровням жизнедеятельности. Движущими 
силами развития психики человека являют-
ся внутренние противоречия, конфликты. 
Поэтому в биологии и психофизиологии – 
это критические периоды, когда организм 
отличается повышенной сензитивностью 
к определенным внешним или внутренним 
факторам, воздействия которых именно 
в данной точке развития имеют особенно 
важные необратимые последствия. Соот-
ветственно, некоторые теоретики предло-
жили стадиальную модель для понимания 
и объяснения фаз роста и развития в жиз-
ни человека. В качестве примера можно 
привести некоторые концепции стадий 
развития. 

Например, в XIX веке Э. Мейман разде-
лил мыслительное развитие ребенка на три 
периода (0–7 лет; 7–12 лет; 12 –16 лет).  
Э. Клапаред выделил четыре периодизации. 
Периодизация Э. Клапареда основывалась 
на внешнем виде и развитии восприятия: 
с рождения до 2-х лет; 2–3 года – развитие 
речи, то есть речевой период; 3–7 лет – 
интеллектуальное развитие, умственные 
интересы; 7–12 лет – у детей преоблада-
ют личностные особенности и склонности  
[1, с. 37].

Анализ последних исследований 
и публикаций. А. Валлон, З. Фрейд, 
Э. Эриксон, Ж. Пиаже, Г. Оллпорт, Л. Вы-
готский и др. еще точнее и более подроб-
но выяснили психологию периодизации 
человеческого индивида. Они подтвер-
дили, что кризисы бывают в каждом воз-
растном периоде. Американские психоло-
ги при классификации возрастных этапов 
и при выяснении причин происходящих 
на этом этапе кризисов отдают преиму-
щество биологическим факторам. В об-
щем развитии личности на передний план 
выдвигается роль социальных и биологи-
ческих потребностей, фактор психологи-
ческого кризиса, происходящего у детей 
на этой почве. Например, Э. Эриксон воз-
растные этапы человека в целом подраз-
деляет на 8 периодов. Подростковый воз-
раст охватывает 4 и 5 периоды. В 6–12 лет 
происходит скрытое пробуждение, ребе-
нок остается между чувствами трудолюбия 
и неполноты, им правит чувство доверия. В 
12–19 лет преобладают самолюбие и про-
тиворечивые действия (поступки), чувство 
преданности [12, с. 220].

Л. Выготский тоже придавал кризисам 
большое значение и рассматривал чере-
дование стабильных и кризисных периодов 

как закон развития. Согласно теории кри-
тических периодов развития каждый кри-
тический период – результат перестройки 
социальной ситуации развития, в основе 
которой, с одной стороны, лежит изме-
нение объективного положения ребенка 
в системе доступных ему общественных 
отношений, а с другой – изменение его 
внутренней позиции [5].

Учитывая трудности, которые создает 
кризис, для обеспечения эффективности 
в процессе обучения следует правильно 
регулировать деятельность подростков, 
создавать условия для демонстрации во-
левой работы, достижения плодотворных 
результатов.

Постановка задания. Актуальный 
вопрос, который интересует работающих 
в этой сфере специалистов, – как именно 
происходят вышеуказанные процессы. По-
тому следует выяснить особенности учеб-
ной деятельности подростков и факторы, 
обуславливающие это развитие. По мне-
нию Л. Выготского, говоря о психологиче-
ских проблемах кризиса подросткового пе-
риода, особое внимание следует уделять 
двум аспектам: неповторимой системе 
отношений между подростками и средой, 
различию происходящих в сознании основ-
ных изменений; качественным показателям 
связей между психическими процессами.

Изложение основного материала 
исследования. В понятиях «переходный», 
«трудный», «кризисный», которые выра-
жают эти противоречия подросткового 
периода, подразумеваются характерные 
для указанного возраста особенности. В 
подростковом периоде возникают спец-
ифические различия в физическом, ум-
ственном, нравственном и социальном 
развитии, происходит качественная пере-
стройка. В результате возникают структур-
ные изменения в организме, в отношениях 
со взрослыми и сверстниками, в сред-
ствах взаимовлияния, интересах, познании 
и учебной деятельности, в регулирующих 
поведение нравственно-этических сферах, 
деятельности и общении. Признаки, на-
блюдаемые в кризисном периоде подрост-
кового возраста, Р. Ефимкина группирует 
следующим образом [7, с. 114]. 

1. Наблюдается снижение продуктив-
ности и способности к учебной деятель-
ности даже в той области, в которой ре-
бенок одарен. Регресс возникает, когда 
задается творческое задание (например, 
сочинение). Дети способны выполнять так 
же, как и прежде, только механические 
задания. Это связано с переходом от на-
глядности и знания к пониманию и дедук-
ции (выведение следствия из предпосы-
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лок, умозаключение). То есть происходит 
переход на новую, высшую ступень интел-
лектуального развития. 

2. Второй симптом кризиса – нега-
тивизм. Ребенок как бы отталкивается 
от среды, враждебен, склонен к ссорам, 
нарушениям дисциплины. Одновремен-
но испытывает внутреннее беспокойство, 
недовольство, стремление к одиночеству, 
к самоизоляции. У мальчиков негативизм 
проявляется ярче и чаще, чем у девочек, 
и начинается позже – в 14–16 лет. Нега-
тивизм ярко выражен во всех областях 
жизни подростка, причем это длится либо 
несколько недель, либо подросток надолго 
выпадает из семьи, не поддается уговорам 
старших, возбудим или, наоборот, пасси-
вен, и это трудное, острое протекание на-
блюдается у 20% подростков.

Ученые-психологи (Э. Эриксон, А. Банду-
ра, Л. Выготский, Л. Божович, Д. Эльконин, 
Б. Ломов, П. Анохин, В. Небылицин, А. Реан, 
И. Кон, А. Ализаде, Б. Алиев, Р. Алиев, 
Ш. Дадаев, Р. Рахманов, Ю. Ибадов и др.) 
констатируют, что организм подростка, 
значительно развивающийся при переходе 
от детства к взрослению, а также различ-
ные области психики (познание, воля, мир 
чувств, когнитивная сфера) подвергаются 
серьезным изменениям.

Кризис начинается и завершается неза-
метно, его границы размыты, неотчетливы. 
Обострение наступает в середине перио-
да. В поведении наблюдаются аффектив-
ные капризы, конфликты с окружающими. 
В школьном возрасте у детей в этот пери-
од падает работоспособность. Снижается 
успеваемость, иногда возникают внутренние 
конфликты, сильные переживания. Развитие 
приобретает негативный характер. Кроме 
того, обостряются противоречия между по-
требностями личности и внешними обстоя-
тельствами, между возросшими физически-
ми способностями, духовными запросами 
и старыми формами деятельности, меж-
ду новыми формами деятельности и нес-
формированными умениями и навыками.  
А у подростков главные изменения происхо-
дят на внутреннем плане. Новообразования, 
возникающие в кризисный период, оказыва-
ются неустойчивыми и в юношеском пери-
оде трансформируются, поглощаются дру-
гими новообразованиями. Об этом пишут 
А. Ализаде и Х. Ализаде [3, с. 422].

В кризисном периоде у подростков из-
менения происходят в нескольких направ-
лениях:

– анатомо-физиологические изменения 
(Т. Алейникова, Р. Рахманов);

– половые изменения (З. Фрейд, Э. Эрик-
сон, К. Хорни, А. Ализаде, Я. Ибадов);

– психологические изменения – пове-
дение, отношение, эмоциональная сфера, 
когнитивная сфера (Л. Выготский, А. Али-
заде, П. Якобсон, Е. Соколова, Н. Бурлако-
ва, Р. Ефимкина).

Анатомо-физиологические изме-
нения. Физиологические изменения 
ясно наблюдаются в физическом развитии 
подростков: увеличение роста, веса, изме-
нение размеров тела, половое созревание 
и др. Биологические процессы, влияющие 
на ход физического развития, в подрост-
ковом возрасте имеют более спонтанный 
характер. В соответствии с биологиче-
ским строением и механизмом происхо-
дящих в теле физиологических изменений 
они действуют по-разному. 

Так, известно, что у девушек до  
13–15 лет, у мальчиков до 14–16 лет физи-
ологическое созревание организма завер-
шается и, можно сказать, достигает уровня 
взрослого человека. В 11–15 лет происхо-
дят резкие изменения. По мнению Т. Алей-
никовой, на этом этапе подростки в физи-
ческом отношении быстро развиваются, 
хотя не могут расстаться с детским пери-
одом. Годовое увеличение роста у маль-
чиков составляет 6–10 см, у девочек –  
6–8 см. Внутренние органы развиваются 
неравномерно, что нарушает гармонию их 
деятельности, становится причиной повы-
шения сердцебиения. В результате под-
ростки быстро утомляются [2, с. 76].

В подростковом периоде происходит 
развитие нервной системы, усложнение 
внутреннего строения мозга. Интенсив-
ный характер носит деятельность гипо-
физа и щитовидных желез. Качественные 
перемены происходят в обмене веществ, 
что создает благоприятную основу для 
развития умственной деятельности под-
ростка. Улучшается контроль коры голов-
ного мозга над инстинктами и эмоциями. В 
результате повышается роль логического 
мышления в учебной деятельности, однако 
все еще преобладают случаи торможения 
в нервных центрах процесса возбуждения. 

При характеристике высшей нервной 
системы подростков необходимо рассма-
тривать каждый ее этап в отдельности. 
Р. Рахманов эти изменения характеризует 
следующим образом: «В начале подростко-
вого возраста сохраняется преимущество 
процессов общего возбуждения. Происхо-
дит ослабление всех видов торможения. В 
связи с этим затрудняется стабилизация 
условных рефлексов. У некоторых подрост-
ков наблюдаются случаи аффекта. В конце 
подросткового возраста устанавливают-
ся гармонические отношения между корой 
мозга и подкорковыми отделами, регистри-
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руется высокая функциональная прочность 
в нервной системе, подвижность в нервных 
процессах. Структурная функциональная 
совершенность мозга обеспечивает жизне-
деятельность организма» [9, с. 12].

Происходящие у подростков физиологи-
ческие перемены оказывают влияние на ре-
чевые и дыхательные аппараты. В голосе, 
двигательной системе, эмпатии и рефлек-
сии наблюдается новый тон, сила и эмоци-
онально-волевые элементы. В поведении 
подростков и их взаимоотношениях между 
собой привлекают внимание проявления 
раздражительности и нетерпимости. По-
рой у подростков случается гипертония, 
сердечная недостаточность, наблюдается 
асоциальный образ жизни, трудновоспиту-
емость.

В этом возрасте происходит ряд внеш-
них изменений. Меняется конфигурация 
тела, размер и масса верхних и нижних 
конечностей. Вторичные половые признаки 
подростки оценивают не просто как приоб-
ретение мальчиками и девочками эталонов 
мужественности и женственности; это важ-
ные внешние изменения, происходящие 
в подростковом возрасте, способствую-
щие формированию у них представлений 
о себе как о взрослом человеке. С опреде-
ленного момента самопознания у каждого 
подростка начинается упрочение характер-
ных для взрослого человека признаков.

Половые изменения. В подростковом 
периоде повышение энергии, характер-
ное для второго этапа полового созрева-
ния, приводит к изменениям в отношени-
ях к людям своего пола: одноклассникам, 
своему учителю, знакомым, соседям и др. 
Хотя преимущество отдается отношениям 
со сверстниками своего пола, в отноше-
ниях со сверстниками противоположного 
пола возникает чувство, и оно постепенно 
превращается в любовь. З. Фрейд считал, 
что на начальном этапе подросткового воз-
раста все индивиды проходят через «гомо-
сексуальный» этап [11, с. 46]. 

В связи с половым созреванием в об-
разе жизни подростков наблюдается са-
мостоятельность, нестабильность, не-
рвозность, резкость и сомнительность.  
У них ясно проявляются замкнутость, оби-
дчивость, непримиримость, словом, эмо-
циональность. Эта полярность в старшем 
подростковом возрасте значительно ос-
лабевает за счет стабилизации индиви-
дуально-психологических особенностей, 
конкретизации идеалов, ориентации про-
фессиональных интересов на соответству-
ющее направление, т. е. формирования 
«самосознания», но в целом не исчезает. 
По данным психологических исследова-

ний, сексуальное поведение мальчиков 
и девочек обуславливается определенны-
ми факторами, в первую очередь их об-
разовательным уровнем, психологической 
конституцией, семейными отношениями 
и биологическим созреванием. Г. Крайг 
на узле этих факторов изобразил психоло-
гический портрет подросткового возраста. 
Как отмечает автор, решение сексуальных 
проблем, проявляющихся как основная 
проблема в подростковом возрасте в жиз-
ни мальчиков и девочек, определяется 
также нормами культуры и уровня жизни  
[3, с. 423]. 

З. Фрейд в связи с половым разви-
тием и накопленной в организме неиз-
расходованной энергией констатирует, 
что в поведении подростков это создает 
отвлеченность, внутреннее беспокойство 
и страх [10]. Исследователи подчеркива-
ют, что для удовлетворения своих половых 
потребностей подростки широко исполь-
зуют фантазии. «В подростковом периоде, 
чтобы показать свою взрослость, мальчи-
ки и девочки сочиняют о себе нереальные 
события – о подвиге, решительности, люб-
ви. Когда речь доходит до секса, мальчи-
ки и девочки говорят неправду, во многих 
случаях придумывают небылицы о влюбля-
ющихся» [2, с. 252]. 

Все это, конечно, происходит на фоне 
становления половой идентичности под-
ростков. Выводы Е. Соколовой и Н. Бур-
лаковой, полученные в результате иссле-
дований, посвященных идентичности 
гендерного феномена подростков и его 
связи с когнитивным стилем, позволяют 
определить стили личности. И у мальчиков, 
и у девочек нарушения начальной самои-
дентификации проявляются рядом призна-
ков [10, с. 41].

1. Нестабильность, дезинтеграция, диф-
фузия самоидентификации.

2. Установление компенсирующей за-
щиты (примитивно организованные и с 
генетической точки зрения более ранние 
регулирующие процессы); аффектив-
но-когнитивный стиль, типичный для са-
моорганизации личности. Измерение аф-
фективно-когнитивного стиля проводится 
двумя способами:

1) низкий уровень дифференциации 
границ подсистем, их неточность (артику-
ляция), их зависимость от уровня струк-
турного установления самоидентификации 
(неподвижность, недостаточность само-
стоятельного режима функционирования);

2) дезинтеграция, физиологические 
механизмы, ответственные за временную 
нестабильность, определение внутренних 
подсистем «Я» и межсистемных связей.
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Психологические изменения (пове-
дение и отношение, эмоциональная 
сфера, самооценка, когнитивная дея-
тельность и др.). Здесь нами будут рас-
смотрены некоторые психологические из-
менения, оказывающие большое влияние 
на когнитивную деятельность.

В поведении и отношении: из-за 
желания вести себя как взрослый чело-
век в поведении подростков случаются 
не соответствующие возрасту негативные, 
нежелательные события. Кризис подрост-
кового возраста выражается в проявлении 
группой двух видов симптомов. 

Первое – классические симптомы: 
упрямство, настырность, негативизм, са-
мовольность, недооценка взрослых, от-
рицательное отношение к требованиям, 
которые подростки раньше выполняли, 
протест, «бунт», чрезмерная почтитель-
ность к своей принадлежности. Последнее 
подростки проявляют так: не трогать того, 
что лежит на его столе; не заходить в ком-
нату, главное – не вмешиваться в духовный 
мир. Свой внутренний мир, переживаемые 
чувства – это то, что больше всего обере-
гают подростки.

Вторые симптомы – полярные: быть 
чрезмерно послушным, зависимость 
от взрослых или сильных, возвращение 
к старым интересам, вкусам, формам 
поведения.

В системе отношений подросток стре-
мится быть хорошим, идеалом в отношени-
ях; проявляет нетерпимость к опекунству; 
воздерживается от обращения к старшим, 
хотя нуждается в помощи, совете; прояв-
ляет гордость; колеблется в выборе, во-
йти ли в общение со взрослыми для ре-
шения личных проблем; взаимоотношения 
не всегда налаживаются на желаемом 
уровне; слабое умение самокритики в кон-
фликтных ситуациях. 

Успехи, достигнутые во взаимоотноше-
ниях, в значительной степени обуславли-
ваются развитием эмпатии. Трудности об-
щения подростков во взаимоотношениях 
с людьми, связанные с кризисом, исходят 
из социально-психологических мотивов. 
Эти трудности в первую очередь создают 
коммуникативные преграды, со временем 
превращаются в серьезное препятствие. 
Во многих случаях попытка к самоутверж-
дению во взаимоотношениях сталкивается 
с преградами, запретами. По этой причине 
отрицание среды и ее порядков приводит 
к замкнутости. Время такого негативного 
периода продолжается до 6–9 месяцев. 
Такие преграды устраняются путем фор-
мирования культуры общения и умения. 
В конфликтных ситуациях путем создания 

разных мнений, связанных с их источни-
ком, также можно упростить взаимное 
сближение. 

В эмоциональной сфере романти-
ка у подростков оказывается сильной, 
они бывают подвижными, энергичными, 
веселыми; «лезут из кожи», чтобы привлечь 
внимание других; к реальностям мира от-
носятся удивленно и с сомнением. Иногда 
не желают принимать эти реальности, ока-
зывают сопротивление; созданное стал-
киваемыми реальностями эмоциональное 
состояние (отрицание любви, предатель-
ство друга, оскорбление и унижение сре-
ди сверстников, грубое и беспощадное 
обращение родителей или их смерть, вера 
в конец света и др.) доходит до такой 
степени, что подростки прибегают к са-
моубийству; проявляют непримиримость 
ко лжи, однако не могут понять трудные 
жизненные вопросы. Проблемы подрост-
ков в эмоциональной сфере ясно прояв-
ляются в деятельности и общении. Самая 
точная форма их выражения – это чувства 
и эмоции. Р. Якобсон следующим образом 
объясняет эмоции подростков в деятель-
ности и общении со сверстниками по воз-
растным этапам [13, с. 171]: 

– если в IV классе отношение к понятиям 
«товарищ», «друг» смутное, то в VI–VII клас-
сах эти отношения проясняются, создается 
стабильность в характере отношений това-
рищества и дружбы со сверстниками;

– в V и VI классах отношение к своим 
эмоциональным качествам носит более 
дифференцированный характер;

– в VI классах более высоки индивиду-
альные и коллективные спортивные успехи;

– хотя думы и чаяния учащихся VII клас-
са бывают насыщенными эмоциональными 
оттенками и романтичными, однако цели 
их становятся более ясными и реальными. 

Самооценка. Для подростка «свой-
ственные детям» средства самоутвержде-
ния, уже теряя свое значение, представля-
ют собой новую форму и новое содержание. 
Меняется самооценка и оценка окружаю-
щих. Подросток многое видит и осмыслива-
ет по-другому. Уровень их самооценки 
соответствует уровню социализации. Свою 
личную ценность они начинают согласовы-
вать с социальной ценностью и оценкой 
нации, семьи, социальной группы, которую 
представляют. Характер взаимоотношений 
с учителями, со взрослыми проявляется 
в их поведении: общительность, совмест-
ная деятельность, коллективные развлече-
ния, занятия по интересам, участие в об-
щественных мероприятиях и др.

Младший подростковый период (10– 
13 лет) сопровождается негативной фазой, 
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возникающей из-за противоречия меж-
ду самооценкой и оценкой взрослых и ее 
отрицанием. Это наблюдается в поведе-
нии, настроении и отношениях подростков 
с окружающими. 

Снижение самооценки проявляется 
в усилении чувств неполноты и неосведом-
ленности. По мнению Э. Эриксона, если 
подросток не верит в свои способности 
или не согласен со своим статусом в груп-
пе сверстников, то он не проявляет интерес 
к учению. Именно в этом периоде, учитывая 
возникновение установки против обучения 
и учителей, нетрудно представить, с какими 
неудачами он может встретиться. Чувство 
неполноты развивается также в том случае, 
когда его половое, расовое, религиозное 
или социально-экономическое состояние 
не соответствует мотивации уровня знания. 
В результате подростки теряют веру в эф-
фективную деятельность в современном 
мире [12, с. 223].

Е. Соколова и Н. Бурлакова приходят 
к выводу, что заниженная самооценка ка-
честв, представляющих высокую субъек-
тивную значимость, завершается нару-
шением психической функциональности 
в различных сферах [10, с. 50]: 

– использование чувственных, причин-
но-следственных средств, самообвине-
ние, привлечение себя к ответственности 
за неудачу;

– несоответствие высоким стандартам 
«Я»-идеал, потеря надежды; 

– формирование представлений о нега-
тивном ожидании, связанном с будущим, 
и перспективах;

– задержка развития половой идентич-
ности и когнитивных построений.

Наряду с этим подростковый кри-
зис имеет и позитивные последствия. 
Так, с помощью кризиса ведется борьба 
за самостоятельность, достигается новое, 
оберегая безопасность «Я», удовлетво-
ряются потребности самопознания и са-
моутверждения. В результате у подростка 
возникает чувство самоуверенности, фор-
мируется поведение, соответствующее вы-
бранному жизненному пути, средствам вы-
ражения довольства, вкуса, желания, чувств  
и эмоций.

В когнитивной деятельности у под-
ростков «выражается» страсть учиться, 
они концентрируются на деятельности 
по определенным дисциплинам и сфе-
рам, соответствующим их интересам и по-
требностям; мечты бывают изменчивыми 
и насыщенными; подростки проявляют ин-
терес к изучению тайн окружающего мира, 
занимаются творчеством, ищут инфор-
мационные источники, умеют завершить 

предусмотренное дело, в учебной деятель-
ности решают логически трудные задачи; 
из-за недостатка опыта ставят перед со-
бой трудные, непосильные цели, во мно-
гих случаях отказываются от всего этого; 
в конце подросткового возраста проявля-
ется интерес к конкретным профессиям. 
Подростки определяют, в какой сфере 
выберут профессию; возможности само-
познания, потребности самоутверждения 
дают им право регулировать свою дея-
тельность в этой сфере. 

Следы происходящих у подростков из-
менений считается целесообразным искать 
в их учебной деятельности, творческих ин-
тересах и фантазиях. Никто из них не хочет 
показать свою отсталость в сфере техники 
и технологии [2, с. 252]. Причиной тому яв-
ляются изменения, происходящие в отдель-
ных когнитивных сферах под влиянием воз-
растного кризиса. А. Ализаде и Х. Ализаде, 
связывая эти особенности с воображением 
подростков, выделяют его положительные 
и отрицательные стороны для учебной дея-
тельности. По заключению этих исследова-
телей, в подростковом возрасте постоянное 
изучение разных дисциплин создает благо-
приятные условия для развития творческо-
го воображения. Объяснительное чтение, 
рисование иллюстраций, инсценировка, 
чтение чертежа, подготовка макета, работа 
над картой, проведение опытов и т. п. уско-
ряют развитие воображения. Вместе с тем, 
например, «в воображении не отражаются 
все стороны внешнего вида литературного 
героя. В скорости воображения подростков 
основное место занимают нижеследующие 
стороны: выражение глаз, выразитель-
ные движения лиц, тон речи и интонация»  
[3, с. 173].

По мнению Е. Соколовой и Н. Бурлако-
вой, устранение кризиса у подростков про-
ходит через три фазы [10, с. 51]:

1) отказ от сформированных под влияни-
ем начальных традиций стереотипных пре-
град, проявление нетерпимости к их тор-
мозящему влиянию;

2) в точке кульминации, которая фик-
сируется накануне 13 лет подросткового 
возраста, ориентирование на позитивные 
результаты, свойства и признаки; 

3) формирование новых конструкций 
в период возникновения новых отношений, 
формирование самоопределения.

Выводы из проведенного исследо-
вания. Как видно, среди кризисных эта-
пов подростковый возраст оценивается 
исследователями как период качественных 
изменений. Именно из-за кризиса в жиз-
ни каждого подростка хотя бы несколько 
раз может возникать внутриличностный 
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и межличностный конфликт, трудности 
в познании, напряженные ситуации, труд-
ные и безвыходные положения. Естествен-
но, что все это в какой-то степени оказы-
вает влияние на учебную деятельность. В 
когнитивной деятельности успеха можно 
достичь только тогда, когда устанавли-
вается гармоничная связь между психи-
кой и физическим телом. Чтобы эти связи 
дали положительные результаты, в пер-
вую очередь нормально должны работать 
физиологические механизмы (соматиче-
ская система, мышцы, суставы, дыхание 
и др.). Наряду с инстинктивными реакци-
ями в учебной деятельности ориентация 
мышления на плодотворные результаты, 
а самое главное, на такие трудно решае-
мые операции, как управление контролем 
над разработкой информации, должно 
управляться субъектом волевым образом. 
Это создает психофизиологическую па-
нораму когнитивных процессов на фоне 
простого действия обучения. Поэтому 
к трудностям, встречающимся в когнитив-
ной деятельности подростков, следует от-
носиться комплексно, уделять внимание 
взаимосвязи психологических факторов, 
развивающих когнитивную сферу и регу-
лирующих когнитивную деятельность.
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Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

За даними емпіричного дослідження, проведеного на вибірці педагогів-вихователів різних типів до-
шкільних навчальних закладів (ДНЗ) – загальноміського комунального та приватного, отримано під-
твердження багаторівневих зв’язків змінних психологічного благополуччя й особистісних ресурсів. 
Статистично доведено, що в педагогів приватного ДНЗ кореляційні зв’язки між обома групами змінних 
чітко ієрархізовані та потужні. Також у них краща структура психологічного благополуччя відносно 
евдемонічних характеристик. З погляду оцінки психологічного благополуччя як чинника професійних 
досягнень вихователів робиться висновок про те, що українська система комунального ДНЗ має бути 
краще підготовлена до опанування методології радості від педагогічної праці й ефективного педагогіч-
ного функціонування задля виховання дітей. 

Ключові слова: дошкільний навчальний заклад, кореляції, особистісні ресурси, педагог-вихователь, 
психологічне благополуччя, 

По результатам эмпирического исследования, проведенного на выборке педагогов-воспитателей 
из разных типов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) – общегородского коммунально-
го и частного, получено подтверждение многоуровневых взаимосвязей переменных психологическо-
го благополучия и личностных ресурсов. Статистически обосновано, что у педагогов частного ДОУ 
корреляционные связи между двумя группами переменных четко иерархизованы и устойчивы. Так-
же у них более предпочтительной является структура психологического благополучия относительно 
эвдемонических характеристик. С точки зрения оценки психологического благополучия как фактора 
профессиональных достижений воспитателей делается вывод, что украинская система общегородского 
коммунального ДОУ должна быть лучше подготовлена к освоению методологии радости от педагоги-
ческого труда и эффективного педагогического функционирования в воспитании детей. 

Ключевые слова: корреляции, личностные ресурсы, общегородское коммунальное и частное 
дошкольное учебное заведение, педагог-воспитатель, психологическое благополучие.

Bogucharova O.I., Tkachenko N.V. AS TO PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF KINDERGARTEN 
EDUCATERS

The empiric research data in the sample of educators from the different types of kindergartens – communal 
residential and private cities’ one is got confirmed multilevel relationships between psychological well-being 
and different personality resources. There have become statistically evident that private kindergartens’ edu-
cators have strict hierarchical and significant correlates between two groups of variables. Besides the private 
kindergarten educators have more than less preferable structure of psychological well-being, as compared to 
communal ones in eudemon’s features. As to educators’ success performance it is concluded, the Ukrainian 
system of communal residential kindergarten must be better ready to methodology of pedagogical job’s joy and 
the effective pedagogical functioning for bringing-up.

Key words: correlates, communal residential and private cities’ kindergartens, kindergarten educator, 
personality resources, psychological well-being.

Постановка проблеми. Актуальність 
проблеми психологічного благополуч-
чя педагога-вихователя дошкільної освіти 
насамперед обумовлена визнанням того 
незаперечного факту, що ніякі статути й 
програми, так само, як і ніякий штучний 
організм дошкільного навчального закладу 
(далі – ДНЗ), хоч би як хитро він був при-
думаний, не можуть замінити особистість 
педагога у справі виховання. Як неоднора-

зово стверджував В. Сухомлинський, у ви-
хованні все має базуватися на особистості 
вихователя, оскільки виховна сила вилива-
ється тільки з живого джерела людської 
особистості. 

Загалом зростання інтересу до пробле-
ми психологічного благополуччя педаго-
га-вихователя дошкільної освіти зумовле-
не низкою обставин. Підвищенню інтересу 
до проблеми психологічного благополуччя 
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педагога сприяли зрушення загальної орі-
єнтації психологічних досліджень особи-
стості педагога в ХХ ст. [2]. Зокрема, це 
поява особистісно орієнтованої освітньої 
парадигми педагогіки, упровадження її 
в освітню практику шкіл і дитячих садочків 
(М. Монтесорі), виникнення різних форм 
варіативної освіти, оформлення в навчаль-
но-виховному процесі нових освітніх 
суб’єкт-суб’єктних відношень тощо. Тому 
невипадково сьогодні у вітчизняній педа-
гогічній практиці виникла нагальна необ-
хідність пошуку сучасної системи критеріїв 
оцінювання ефективності діяльності педа-
гогів-вихователей у ДНЗ. Останнім часом 
вважається, що успішність педагогічної ді-
яльності та й будь-якої праці найповніше 
розкривається саме згідно із суб’єктивни-
ми критеріями – власною оцінкою людини 
своєї ефективності, задоволеності життям, 
самореалізації, а не лише завдяки зо-
внішнім, об’єктивним ознакам. До того ж, 
за оцінками фахівців, цінність дошкільного 
періоду дитинства для подальшого розвит-
ку особистості є чи не найвищою, оскільки 
визначаються її фундаментальні спряму-
вання, якість і особливості інтелектуаль-
ного, емоційного, психосоматичного роз-
витку. Найвищу віддачу в галузі дошкільної 
освіти, як вважають фахівці, мають і фінан-
сові інвестиції. Водночас разючий факт: 
у сучасній літературі майже відсутні публі-
кації з приводу психологічних проблем ді-
яльності дошкільних педагогів, особливо в 
розрізі аналізу характеристик їхнього по-
зитивного функціонування. Це тим більш 
показово на тлі розмаїття проблематики 
досліджень діяльності вчителів українських 
шкіл і викладачів середньоспеціальних і 
вищих навчальних закладів. Отже, незва-
жаючи на високу соціальну, наукову, а го-
ловне – практичну значимість проблеми 
психологічного благополуччя педагогічних 
працівників українських ДНЗ, бракує широ-
комасштабних досліджень їхньої освітньої 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Психологічне благополуччя осо-
бистості педагога дошкільної освіти досі 
не досліджувалося як окрема психологічна 
категорія. Загалом у сучасних досліджен-
нях виразно простежується зацікавленість 
проблемою психологічного благополуччя 
особистості педагогів. Тематично дослі-
дження, які відстежували компоненти бла-
гополуччя, можна розподілити за напрям-
ками: 1) психологічне здоров’я педагога 
як сфера переживань і станів, властивих 
здоровій особистості (І. Аршава, М. Бо-
ришевський, І. Дубровіна, О. Знанецька,  
Дж. Капрара, Г. Ложкін, М. Мушкевич, К. Ро-

джерс, Н. Смирнов, Л. Мітіна, Е. Носенко, 
В. Пахальян, Л. Регуш, Р. Труляєв, А. Чет-
верик-Бурчак, Д. Цервоне); 2) висновки про 
професійні кризи й професійну деформа-
цію особистості педагога, які отримано під 
час дослідження проблем стресу й профе-
сійного вигоряння педагогів (М. Борисов, 
Н. Грисенко, Е. Зєєр, Е. Іванова, Н. Кор-
нєєва, Н. Мальцева, Н. Москвіна, Е. Носен-
ко, В. Орел, А. Рукавішников, Т. Титаренко, 
Т. Форманюк, Т. Шевцова); 3) позитивна 
емоційність у структурі особистості педа-
гогів як чинник, пов’язаний із педагогіч-
ною майстерністю, особистісною зрілістю 
(Л. Головей, К. Ізард, Т. Кириленко, І. Пав-
лова, Ф. Перлз, М. Петраш, М.Телешев-
ська, О.Чебикін), соціально-психологічною 
адаптацією (А. Реан) та самоефективністю 
(А. Бандура), із вибором масових соціо-
номічних професій, зокрема педагогічних 
(О. Саннікова).

Аналізуючи наявні підходи, можна зро-
бити висновок, що поняття психологічно-
го благополуччя педагога характеризу-
ють як глобальний інструмент емоційно 
позитивної оцінки себе й власного життя 
(Н. Бредберн, А. Вотерман, А. Вороніна, 
Е. Десі, Е. Дінер, О. Знанецька, Н. Коврига, 
Е. Носенко, Г. Пучкова, Р. Раян, К. Ріфф, 
М. Соколова, Р. Труляєв, П. Фесенко, 
Р. Шаміонов, Т. Шевеленкова) [1; 5; 6; 7]; 
як домінуючий психічний стан, який пов’я-
зують із задоволенням життям і позитив-
ними емоціями (М. Дмитрієва, О.Доліна, 
Д. Духнєвіч, Л. Куліков, М. Розанова, Т. Тім-
ошенко), сукупністю необхідних особистіс-
них ресурсів, що забезпечують суб’єктивну 
й об’єктивну успішність особистості в сис-
темі «суб’єкт – середовище» та є умовою 
її ефективного життєздійснення (І. Аршава, 
Б. Братусь, Т. Зайчикова, Л. Карамушка, 
Е. Носенко, А. Рождественський, М. Татен-
ко, Т. Титаренко, О. Ширяєва).

Отже, феномен психологічного благо-
получчя педагога притаманний повноцінно 
функціонуючій і успішній людині-професіо-
налу. 

Постановка завдання. Мета дослі-
дження – проаналізувати особливості 
прояву психологічного благополуччя в ді-
яльності педагогічних працівників – вихо-
вателів ДНЗ.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Методичний інструментарій. 
Відповідно до теоретично обґрунтованих 
уявлень про можливість визначення осо-
бливостей психологічного благополуччя 
педагога ДНЗ було підібрано декілька груп 
методик: шкала психологічного благополуч-
чя (далі – ШПБ) К. Ріфф (адаптація О. Зна-
нецької); шкала соціального благополуччя 
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(далі – ШСБ) К. Кіза (адаптація А. Четве-
рик-Бурчак) [4]; методика домінуючої емо-
ційної модальності в педагогів (далі – ДЕМ) 
Л. Рабіновіч у модифікації Т. Сиріцо (ав-
торська адаптація); тест «Індекс життєвого 
стилю» (Life style index, LSI) Плутчика-Кел-
лермана-Конте; метод стресонаповнюва-
ності життєвих подій, або шкала соціальної 
адаптації Т. Холмса, Р. Рейха, Г. Андерсо-
на; опитувальник самоактуалізації особи-
стості (САМОАЛ), адаптація Н. Лазукіна, 
А. Калінa. Також використовувалися мате-
матичні методи (кількісна обробка отри-
маних результатів за критерієм r-Пірсона 
й t-критерієм Ст’юдента), інтерпретаційні 
методи (кваліфікація й інтерпретація отри-
маних результатів дослідження).

Вибірка. У дослідженні взяли участь пе-
дагоги-вихователі дошкільних закладів ко-
мунальних (32 осіб) і приватних (28 осіб) 
ДНЗ м. Дніпра (усього 60 осіб, усі дослі-
джувані – жіночої статі, вік – М=31,2, σ=5,9, 
середній стаж педагогічної роботи – 15 ро-
ків). Незважаючи на те, що умови праці цих 
груп досліджуваних мають бути за статута-
ми ДНЗ однакові, вони відрізняються за та-
кими показниками: годинне навантаження, 
кількість дітей у групах, наявність фахівців, 
які проводять додаткові заняття в групах 
(малювання, плавання тощо), обсяги діяль-
ності психологів і допоміжного персоналу, 
фінансові внески батьків тощо. Результа-
ти моніторингу системи дошкільної освіти, 
проведеного в м. Дніпро, свідчать про низку 
проблем. Зокрема, говориться про необхід-
ність матеріального, методичного та кадро-
вого забезпечення ДНЗ, суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії всіх учасників освітнього процесу. 

Відомо, що праця педагога належить 
до розряду стресогенних (Л. Мітіна) [1]. 
Визначаючи поняття стресогенності пе-
дагогічної праці, ми звернулися до аналі-
зу стресонаповнюваності життєвих подій 
педагогів за шкалою соціальної адаптації 
Т. Холмса, Р. Рейха, Г. Андерсона. Кое-
фіцієнт цієї шкали дозволяє виокремити 
емоційну вразливість суб’єкта активності 
щодо стрес-факторів, як професійних, так 
і позапрофесійних, що вказує на стійкість 
психологічного благополуччя (далі – ПБ), 
рівень психологічного здоров’я та сформо-
ваність такої категорії психологічних ресур-
сів педагога, як соціальна адаптованість. 
Зв’язки коефіцієнта з показниками ШПБ 
К.Ріфф можуть підтвердити сталість са-
мої структури психологічного благополуч-
чя вихователів, наявність багаторівневих 
упливів ПБ. Зокрема, маємо на увазі їхню 
опосередкованість такими психологічними 
стабілізуючими ресурсами, як психологічні 
системи захистів, домінуюча в педагогіч-
ній сфері емоційна модальність, соціальне 
благополуччя (далі – СБ) і самоактуалізація 
(далі – СА). Тому в кореляційному аналізі 
також були задіяні дані тесту LSI Плутчи-
ка-Келлермана-Конте. У цьому разі систе-
ма захистів, оскільки вона є неусвідомлю-
ваною, є первинним рівнем забезпечення 
психологічного благополуччя у взаємодії 
людини з несприятливими факторами про-
фесійного середовища; стресонаповнюва-
ність життєвих подій – вторинним. 

Отже, було зроблене порівняння цих ме-
тодик щодо особливостей прояву механізмів 
професійної активності в ознаках реалізації 
протистояння особистості стрес-факторам 

Таблиця 1
Коефіцієнти кореляції показників стресонаповнюваності життя Т. Холмса та ін., 

ШПБ К. Ріфф, ШСБ Кіза, LSI у педагогів-вихователів 2-х типів ДНЗ (n=60)

Коефіцієнт стресонаповнюваності життєвих подій

Назва тестів та їх шкали r-Пірсона p
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Самоприйняття -0,327 0,01*

Позитивні стосунки з оточуючими -0,219 0,11

Мета в житті -0,240 0,06

Особистісне зростання -0,095 0,46

Екологічна майстерність -0,399 0,00*

Автономія 0,101 0,44

Загальний бал ШПБ -0,297 0,04*

Загальний показник соціального благополуччя -0,464 0,001**

Шкала 
соціального 

благополуччя Кіза 

LSI Загальна напруженість захистів 0,428 0,01*

Примітка: відмічені коефіцієнти кореляції з рівнем значущості * p<0,05, ** р<0,001
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за допомогою психологічних захистів, со-
ціального та психологічного благополуччя. 
Проведений кореляційний аналіз виявив, 
що розподіл показників усіх методик зна-
чущо не відрізняється від нормального 
(р≤0,05). Тому було прийняте рішення, що 
аналіз кореляційних взаємозв’язків між 
змінними здійснюватиметься за допомо-
гою розрахунку коефіцієнта кореляції r-Пір-
сона (табл. 1).

Отримані результати вказують на існуван-
ня статистично значущих помірних від’ємних 
кореляцій між показниками стресонаповню-
ваності життєвих подій як рівнем стрес-фак-
торів і показниками ШПБ, зокрема такими, 
як самоприйняття (r=-0,327 при р≤0,01) 
та екологічна майстерність (r=-0,399 
при р≤0,001). Кореляція рівня стрес-фак-
торів із загальним балом ШПБ, як видно з 
представлених результатів, є статистично 
значущою (r=-0,297 при р=0,04) і теж помір-
но негативною. Те, що кореляції опиняються 
в зоні помірно негативних тенденцій, дово-
дить, що педагоги ДНЗ у цілому дають собі 
не досить позитивну оцінку, наявне неприй-
няття власних недоліків, помірним є відчут-
тя власного безсилля й некомпетентності. 
Звідси в професійній діяльності працівників 
ДНЗ виникає питома вага середніх оцінок 
благополуччя.

Так само від’ємною, але вдвічі вищою 
є кореляція із загальним показником шка-
ли соціального благополуччя (ШСБ) (r=-
0,464 при р≤0,001). Високі від’ємні зв’яз-
ки вказують на те, що рівень соціального 
благополуччя досліджуваних, який визна-
чається оцінкою соціальних умов життєді-
яльності людини, вищий від ПБ і водночас 
більш «вразливий» до стресогенних подій 
у структурі оптимальності функціонуван-
ня педагогів ДНЗ. Вразливість показни-
ків ШСБ до стресів є особливо наочною з 
урахуванням високих позитивних зв’язків 
стрес-факторів досліджуваних із загаль-
ною напруженістю захистів (ЗНЗ) – r=0,428 
при р≤0,01. Такі показники є суперечли-
вими. З одного боку, вони підтверджують 
високий рівень соціального благополуччя 
педагогів-вихователів, з іншого – свідчать 
про ймовірну низьку ефективність соціаль-
ного функціонування педагога ДНЗ як со-
ціального індивіда, оскільки «завантаже-
ність» психологічними захистами, тобто їх 
напруга (далі – ЗНЗ) досить висока. Осо-
бливо висока ЗНЗ у педагогів комунальних 
ДНЗ, яка в середньому дорівнює 54,3%, 
приватних – 35,2%. Отже, з підвищенням 
рівня стрес-факторів стан психологічно-
го й соціального благополуччя педаго-
гів-вихователів знижується, причому вплив 
стрес-факторів на показники соціального 

благополуччя в педагогів ДНЗ більш потуж-
ний порівняно з впливом на ПБ. 

Таким чином, стрес-фактори чинять мак-
симальний вплив, знижуючи рівень опти-
мальності функціонування педагогів ДНЗ 
усіх типів, але більш потужними є їхні зв’яз-
ки зі ШСБ у педагогів комунальних ДНЗ. 

Від’ємні кореляції із загальним показни-
ком соціального благополуччя та позитивні 
із ЗНЗ змусили нас звернутися до аналі-
зу ресурсів оптимальності функціонування 
педагогів. Це виявило цікаві особливості 
психологічних захистів як ресурсів у двох 
групах досліджуваних педагогів. Науковці 
доводять, що всі види примітивних захистів 
(заперечення, витіснення, гіперкомпен-
сація та ін.) перешкоджають позитивним 
стосункам з оточуючими, збільшують кон-
фліктність особистості педагога, указують 
на несформованість екологічної майстер-
ності й загалом знижують ПБ і СБ, водночас 
сформовані конструктивні захисти (раціо-
налізація, компенсація та ін.) допомагають 
особистості подолати стреси, забезпечу-
ють психологічне здоров’я педагога [5; 6]. 
На підставі цих даних можна вважати, що 
в педагогів комунальних ДНЗ порівняно з 
педагогами приватних переважають більш 
примітивні психологічні захисти (у %): про-
екція – 47, ЗНЗ на рівні 51, заперечення – 
39,7, ЗНЗ – 43, витіснення – 23, ЗНЗ – 28. 
Щоправда, чинником поліпшення СБ, який 
здатний допомогти педагогам у міжособи-
стісній взаємодії, є раціоналізація – 17,5%, 
ЗНЗ – 39%, а також компенсація – 18%  
(5 осіб), ЗНЗ – 38%. Проте як провідна 
особливість вони виявляються в меншості.  
У педагогів приватних ДНЗ найяскраві-
ше серед стабілізуючих ресурсів ПБ і СБ 
виявляються (у %): гіперкомпенсація – 76, 
ЗНЗ – 74, раціоналізація – 32,5, ЗНЗ – 69,5 
та проекція – 19, ЗНЗ – 60%. На підставі 
цих даних можна було б стверджувати, що 
педагоги комунальних ДНЗ мають нижчий 
рівень захистів як стабілізуючих ресурсів, 
ніж педагоги приватних закладів. Проте пе-
ревірка за допомогою методу бісеріальної 
кореляції Пірсона показала, що значущих 
відмінностей між ЗНЗ педагогів-вихователів 
різних типів ДНЗ немає (r=0,09), за виклю-
ченням відмінностей між груповими ЗНЗ (r 
= 0,01). Отже, внесок системи психологіч-
них захистів як стабілізуючих ресурсів у ПБ 
й СБ педагогів комунальних ДНЗ, так само, 
як і приватних, є недостатній і за всіх роз-
біжностей на користь педагогів приватних 
ДНЗ досягає статистично достовірних зна-
чень тільки за груповими ЗНЗ.

Емоція радості в якості стійкої характе-
ристики емоційності педагога є важливою 
передумовою професійної ефективності. 
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Переживання педагогом позитивних емо-
цій лежить в основі виразної спрямованості 
на міжособистісну взаємодію, психологічної 
готовності до спілкування з підопічними до-
школятами, комунікативної активності. За 
оцінками авторів (О. Саннікова, А. Созон-
тов) [3], склад панівної емоційної модаль-
ності в педагогів можна розглядати навіть 
як особливий прояв гедонічного благопо-
луччя в професійній діяльності. Щоправда, 
Д. Леонтьєв, який услід за В. Франклом 
стверджує, що ПБ зумовлене сенсом жит-
тя, вважає, що гедоністичний стиль, який 
сповідує той чи інший педагог, є безпер-
спективним і приводить до низьких показ-
ників ефективності педагогічної діяльно-
сті. Однак очевидно, що це не стосується 
проявів емоції радості в професійній сфері. 
Тобто Д. Леонтьєв, як і українська дослід-
ниця Е. Носенко, дотримуються евдемоніч-
ного (сенсового) підходу до характеристик 
ПБ. Саме тому наше дослідження було зо-
рієнтоване на визначення домінуючої емо-
ційної модальності в педагогів за Л. Рабі-
новіч. Для цього ми звернулися до пошуку 

розбіжностей у групі педагогів-вихователів 
за сенсовими ознаками ПБ.

Для виділення груп із високими, се-
редніми й низькими значеннями показників 
стресонаповнюваності життя за Т. Холмсом 
використовувався критерій відхилення зна-
чень від середньої величини на ½ стандарт-
ного відхилення (М ± ½σ). До групи з низь-
кими значеннями потрапили досліджувані з 
показниками до 100 балів, із середніми – 
150 і високими – вище 150 (до 160), від-
повідно за кількістю досліджуваних низьку 
підгрупу (Н) складало 16 осіб, середню – 27 
(С), високу – 17 (В). Порівняння виділених 
підгруп проводилося за допомогою t-кри-
терію Стьюдента. Розглядалися значення 
високої й низької підгрупи. Результати пе-
ревірки значущості розбіжностей за зна-
ченнями t-критерію Стьюдента середньої 
групи з двома іншими не виявили показ-
ників на рівні р≤0,01 чи р≤0,05. Зазначимо, 
що педагоги ДНЗ утворили полярні групи 
в основному залежно від типу ДНЗ: низь-
ка – комунальний заклад, висока – приват-
ний. Щоправда, серед групи із середніми 

Таблиця 2
Розбіжності за шкалами психологічного, соціального, гедонічного (ДЕМ) 

благополуччя та САМОАЛ двох груп педагогів ДНЗ (n=60) 

Назва тестів та їх шкали
Усереднені вели-
чини показників t-критерій 

Ст’юдента р

Група 1 Група 3

Т
е
с
т 

п
с
и
хо

л
о
гі
чн

о
го

 
б
л
а
го

п
о
л
уч

чя

Самоприйняття 66,17 56,25 5,12 0.001*

Позитивні стосунки з оточуючими 61,05 52,07 4,33 0.001*

Мета в житті 68,48 54,07 7,40 0.001*

Особистісне зростання 65,07 57,39 3,69 0.001*

Екологічна майстерність 63,22 52,11 6,47 0.001*

Автономія 61,05 52,07 4,35 0.001*

Загальний рівень 389,39 325,50 7,22 0.001*

Т
е
с
т 

с
о
ц
іа

л
ьн

о
го

 
б
л
а
го

п
о
л
уч

чя

Соціальне прийняття 13,23 8,44 7,21 0.01*

Соціальна актуалізація 13,46 7,92 8,42 0.01*

Узгодженість із суспільством 12,36 8,44 7,36 0.05*

Соціальний внесок 13,20 8,04 8,23 0.03

Соціальна інтеграція 12,51 7,36 8,23 0.001*

Загальний рівень 65,84 40,08 8,58 0.01*

Тест ГБ 
(ДЕМ) Радість 34,64 21,76 8,74 0.001*

С
А
М

О
А
Л

Орієнтація в часі 10,57 9,04 3,21 0.001*

Цінності 9,12 7,23 3,79 0.01*

Погляди на природу людини 9,32 5,28 4, 99 0.01*

Потреба в пізнанні 10,42 8,71 3, 02 0.06

Загальний рівень СА 89,12/67 72,32/53 5,43 0.001*

Примітка: ГБ – гедонічне благополуччя
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показниками рівня оптимальності функціо-
нування (ПБ, СБ, ГБ) переважають педаго-
ги з комунальних ДНЗ, а в групі В виявлено 
дві особи з комунального ДНЗ. 

Із наведених даних видно, що представ-
ники двох полярних груп педагогів ДНЗ 
за більшістю параметрів значно (р<0,01) 
відрізняються між собою за шкалами пси-
хологічного, соціального; за домінуючою 
емоційною модальністю – радість благопо-
луччя(гедонічного), а також за показниками 
СА. Щодо вияву емоційних модальностей 
із негативним знаком, то в педагогів кому-
нальних ДНЗ показники негативних емоцій 
ближче до станів гедонічного неблагополуч-
чя (Мсер.: гнів=-3,48, страх=-4,35, сум =- 
3,76). Як зауважують автори, регуляція 
процесу самореалізації особистості в ці-
лому детермінована насамперед смисло-
життєвими й ціннісними орієнтаціями 
(Л. Коростильова, Д. Леонтьєв, Е. Носенко)  
[1, с. 34]. Тому в субшкалах СА ми звернули 
увагу на розбіжності за шкалами цінностей 
про природу людини, часову перспективу.

У цілому спостерігається впевнене лі-
дерство педагогів приватних ДНЗ за всіма 
шкалами ШПБ, ШСБ, ДЕМ, тесту САМО-
АЛ (розбіжності 1–12 балів). У контексті 
основної ідеї СА це означає, що педагоги 
приватних ДНЗ ближчі до моделі особи-
стості з наочними позитивними проявами 
людської природи, а сформованість евде-
монічних характеристик ПБ у них вища, ніж 
у педагогів комунальних ДНЗ. Тому можна 
стверджувати, що педагоги – вихователі 
приватних ДНЗ мають максимально щільні 
зв’язки з різними категоріями особистісних 
ресурсів (ЗНЗ і конструктивні психологічні 
захисти, переживання емоції радості в пе-
дагогічній діяльності як прояв ГБ, СБ, СА) і 
значущі розбіжності за більшістю показни-
ків, за виключенням потреби в пізнанні й 
соціального внеску. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, якщо ПБ розглядати 
як багаторівневу структуру, то з погляду 
його оцінки як чинника професійних досяг-
нень статистично доведено, що в педагогів 
приватного ДНЗ кореляційні зв’язки краще 
ієрархізовані та більш потужні порівняно з 
педагогами загальноміського ДНЗ. Тому 

в якості остаточного висновку має бути 
прийнятий той факт, що система україн-
ської дошкільної освіти мусить бути краще 
підготовлена до опанування методології 
позитивних емоцій, зокрема радості, у кон-
тексті педагогічної праці вихователів кому-
нального ДНЗ і дитячих садочків та ефек-
тивного педагогічного функціонування. 

Варто підкреслити, що у вітчизняній пси-
хології та педагогіці до цього часу поши-
рене використання поняття «психологічне 
благополуччя» поза науковим контекстом, 
у побутовому розумінні. Це, звісно, пояс-
нюється відсутністю глибоких досліджень 
і надійних інструментів оцінки благополуч-
чя. Натомість із появою методичного ін-
струментарію оцінки станів оптимального 
функціонування відкриваються можливо-
сті наукового опрацювання ролі психічно-
го фактора в забезпеченні психологічного 
здоров’я педагога-професіонала у сфері 
дошкільної освіти. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ 
СИТУАТИВНОЇ ТРИВОЖНОСТІ СТУДЕНТІВ

Галієва О.М., аспірант
кафедри практичної психології

Класичний приватний університет

У статті здійснено теоретичний аналіз психологічної літератури з проблеми прояву ситуативної три-
вожності студентів. Розкрито особливості студентського віку, серед них акцентовано увагу на емоцій-
них проявах, до яких автор статті відносить ситуативну тривожність. Обґрунтовано тезу про те, що 
прояв ситуативної тривожності негативно впливає на навчальну діяльність студентів. 

Ключові слова: студентський вік, юнацький вік, пізня юність, емоційні особливості, тривожність, 
ситуативна тривожність.

В статье осуществлен теоретический анализ психологической литературы относительно проблемы 
проявления ситуативной тревожности студентов. Раскрыты особенности студенческого возраста, среди 
которых особое внимание уделяется эмоциональным характеристикам. К одной из важнейших харак-
теристик эмоциональности автор статьи относит ситуативную тревожность. Обоснован тезис о том, 
что проявление ситуативной тревожности негативно влияет на учебную деятельность студентов.

Ключевые слова: студенческий возраст, юношеский возраст, поздняя юность, эмоциональные осо-
бенности, тревожность, ситуативная тревожность.

Galieva O.M. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF STUDENTS’ SITUATIONAL ANXIETY
The article presents the results of theoretical analysis of psychological literature on the problem of situa-

tional anxiety of the students. The article describes the peculiarities of the age of a student. Attention is focused 
on the emotional special aspects, one of the most important qualities of a person, according to the author. The 
thesis about negative influence of situational anxiety at learning activity of the students is proposed.

Key words: age of a student, adolescence, late adolescence, emotional peculiarities, anxiety, situational 
anxiety.

Постановка проблеми. Нині пробле-
ма особливостей прояву ситуативної три-
вожності є однією з найактуальніших і 
розроблюваних тем сучасної психології. 
Це пов’язано з інтенсивними змінами, які 
відбуваються в житті суспільства, що по-
роджує невизначеність і непередбачува-
ність майбутнього життя та призводить 
до збільшення вимог, які пред’являються 
сучасній людині. Підвищений рівень три-
вожності особливо характерний у період, 
коли людина опановує нові види діяльності 
(навчання у вищому навчальному закладі, 
оволодіння новими спеціальностями тощо), 
під час підготовки до складних завдань (іс-
пити, змагання та ін.), тобто залежить від 
певної ситуації. Стан тривожності є пер-
шою ситуативною емоційною реакцією 
у відповідь на різноманітні стреси й тому 
стає невід’ємною частиною емоційних пе-
реживань учасників будь-якої значущої ді-
яльності. Детальне вивчення особливостей 
прояву ситуативної тривожності саме в сту-
дентському віці є підґрунтям для вирішення 
проблеми зниження ситуативної тривожно-
сті в цей період. 

Проблема зниження рівня ситуативної 
тривожності є міждисциплінарною та зна-
ходиться на межі таких предметних галу-

зей, як практична, медична, дитяча, педа-
гогічна, соціальна психологія, психіатрія, 
фізіологія та філософія. При цьому залиша-
ються недостатньо вивченими особливості 
прояву ситуативної тривожності в процесі 
професійної підготовки студентів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Акумульовані в психологічній науці 
відомості дозволяють розглядати розвиток 
емоційної сфери в контексті процесу фор-
мування особистості. Як зазначає В. Ко-
лєсніков, у працях Л. Божович, Л. Вигот-
ського, О. Запорожця, І. Кона, Г. Бреслава, 
В. Зарицької та ін. прослідковуються гли-
бокі взаємозв’язки між проявом особистіс-
них новоутворень і особливостями емоцій-
ної сфери [11]. 

Проблемі тривожності як психічно-
го стану, що виникає в результаті впливу 
ситуативних факторів (як зазначає Д. Ка-
пітанець), присвячені дослідження як ві-
тчизняних, так і зарубіжних учених (М. Амі-
нов, Г. Габдєєва, М. Левітов, Т. Нєжнова, 
А. Прихожан, О. Філіпова, Ю. Ханін, І. Па-
цявичус, Ч. Спілбергер, К. Ізард, Р. Лаза-
рус та ін.) [10].

За даними А. Зобкова, у досліджен-
нях Б. Ананьєва, Ю. Кулюткіна, А. Реана, 
Є. Степанової, П. Просецького, Є. Нікіре-
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єва, В. Сластьоніна, В. Якуніна та ін. нако-
пичений великий емпіричний матеріал, 
наводяться результати експериментів і 
робляться теоретичні узагальнення щодо 
дослідження особливостей студентського 
віку [8].

Особливостям функціонування та роз-
витку студентських груп присвячені роботи 
В. Бочелюка [2], Є. Головахи [3], В. Сєкун 
[21] та ін. 

Дослідники відзначають, що в студен-
тів вищих навчальних закладів спостеріга-
ється найбільша кількість стресових подій 
порівняно з будь-якими іншими періодами 
життя. Причому це стосується не тільки 
глобальних життєвих змін (вступ у шлюб, 
народження дитини, влаштування на робо-
ту), а й повсякденних стресів (конфлікти, 
брак часу). На думку О. Ілюхіна, значним 
джерелом тривожності є навчальна діяль-
ність студентів [9].

Постановка завдання. Метою статті є 
здійснення теоретичного аналізу психоло-
гічних аспектів проблеми прояву ситуатив-
ної тривожності в процесі професійної під-
готовки студентів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Студентський вік (18–25 років) є 
складним періодом у житті людини, тому 
що це скоріше первинна ланка в ланцюзі 
зрілого віку, ніж заключна в ланцюзі періо-
дизації дитячого розвитку [23]. Відповідно 
до цієї тези студентський вік є досить ши-
роким діапазоном, який у різних класифі-
каціях належить до вікового періоду пізньої 
юності або ранньої дорослості. Частково це 
є виправданим, оскільки відповідно до пев-
них класифікацій початок навчання у ви-
щому навчальному закладі припадає саме 
на цей період. 

У деяких класифікаціях студентський вік 
розглядається як особлива онтогенетична 
стадія. Як зазначає Л. Улановська, в якості 
окремої вікової та соціально-психологіч-
ної категорії студентство виокремлене 
в науці відносно нещодавно (у 1960-х рр.) 
психологічною школою під керівництвом 
Б. Ананьєва [24]. Заслугою психологічної 
школи Б. Ананьєва є те, що студентство 
розглядається як особлива вікова й соці-
ально-психологічна категорія з погляду 
сприятливого періоду для розвитку особи-
стості людини. 

Вітчизняні вчені В. Бочелюк [2], Є. Го-
ловаха [3], В. Сєкун [21] розглядають сту-
дентську групу як соціально-психологічну 
систему, що має специфічні особливості, 
які детерміновані віковими та соціальними 
факторами й підкреслюють значення ство-
рення комфортного середовища для опти-
мального розвитку особистості майбутньо-

го фахівця, розкриття творчого потенціалу, 
трансляції й збільшення знань. У визначен-
ні Р. Кричевського й У. Дубовської студент-
ська група – специфічний вид соціальної 
організації, об’єднання індивідів для спіль-
ної кооперованої діяльності [12, с. 21].  
Студенти як найбільш активні представ-
ники молоді завдяки віковим особливос-
тям повинні мати найбільшу інтенсивність і 
якість динаміки ціннісних процесів.

Як зазначає В. Колєсніков, на думку ба-
гатьох авторів, основною діяльністю сту-
дентів є пізнавальна або навчальна діяль-
ність, однак, як показують дослідження, 
на деяких етапах здобуття освіти спілку-
вання може стати переважаючим видом ді-
яльності [11].

Б. Ананьєв зазначає, що вища осві-
та здатна здійснювати потужний вплив 
на психіку людини й розвиток її особисто-
сті, особливо за наявності сприятливих 
умов в освітньому процесі [1].

Відповідно до відомостей М. Дзугоєвої, 
під керівництвом В. Лісовського проводи-
лося детальне дослідження студентства 
як соціальної групи, що виокремлюється 
серед молоді як її прогресивна частина, що 
старанно займається навчальною діяльніс-
тю [5]. На думку В. Лісовського, студент-
ство як специфічна соціальна група харак-
теризується «особливими умовами життя, 
праці й побуту, соціальною поведінкою й 
психологією, системою соціальних ціннос-
тей». Основними факторами розвитку осо-
бистості студентів є вища освіта, а також 
професіоналізація особистості [15]. 

Існують різні підходи до визначення осо-
бливостей студентського віку, які прямо 
стосуються виявлення психологічних ас-
пектів прояву ситуативної тривожності сту-
дентів.

Серед особливостей студентського віку 
В. Колєсніков виокремлює високу інтенсив-
ність спілкування, спрямованість до нових 
ідей, наявність проблеми пошуку сенсу 
життя, підвищену сприйнятливість і схиль-
ність до ризику, вираженість мотивів 
особистісного зростання й соціального 
престижу, більш низький рівень розвитку 
відповідальності, інтенсивності й самостій-
ності порівняно з іншими групами молоді, 
суперечливість внутрішнього світу, склад-
ність знаходження своєї самобутності й 
формування індивідуальності [11]. 

Л. Улановська зазначає, що біль-
шість дослідників (Л. Аболін, І. Васильєв, 
Л. Вінокуров, Г. Габдєєва, М. Гаріфулліна, 
Ю. Десятникова, Е. Носенко, М. Пейсахов, 
О. Прохоров, В. Шарай) виокремлює низ-
ку основних характеристик студентського 
віку, до яких належать такі: високий освіт-
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ній рівень, висока пізнавальна мотивація, 
висока соціальна активність, гармонійне 
поєднання інтелектуальної й соціальної зрі-
лості [24].

І. Зимня виокремлює основні характе-
ристики студентського віку, які відрізняють 
цей вік від інших груп населення: високий 
освітній рівень, висока пізнавальна мотива-
ція, найвища соціальна активність і досить 
гармонійне поєднання інтелектуальної та 
соціальної зрілості [7].

У статті «Психологічні та психофізичні 
особливості розвитку в юнацькому (сту-
дентському) віці» Т. Малютіна звертає увагу 
на те, що З. Фрейд, засновник психодина-
мічного підходу, мав свій погляд на роз-
виток особистості. З. Фрейд розглядав 
особистість як організовану систему, що 
складається з відносно стабільних харак-
теристик, які сучасні психологи називають 
якостями особистості. З. Фрейд не розро-
бив системної концепції юнацького віку, він 
висунув важливі положення про природу 
підліткової та юнацької сексуальності, ок-
реслив особливості розвитку емоційних 
процесів і формування юнацької особисто-
сті [16].

У дослідженнях О. Фальової вказується 
на те, що О. Дусавицький розглядає сту-
дентський вік як завершальний етап фор-
мування особистості, її когнітивних, емо-
ційних, мотиваційних, вольових якостей, 
а також громадської позиції та системи 
цінностей. Саме в рамках цього віку са-
мосвідомість особистості досягає певної 
зрілості, ієрархія цінностей стає стійкою, 
поведінка має не ситуативний (реактивний) 
характер, а навпаки, проактивний, тобто 
такий, що спирається на усвідомлену від-
повідальність [25].

Серед характеристик студентського 
віку емоційні особливості є однією з най-
важливіших сторін особистості студентів. 
Юнацький вік як перехідний період харак-
теризується підвищеною емоційністю й 
емоційною напруженістю, пов’язаною з 
наявністю психологічних труднощів дорос-
лішання, суперечливістю рівня домагань і 
образу «Я» [11].

Із віком відбуваються зміни змісту емо-
цій, ускладнення об’єктів і розширення їх 
кола, з’являються нові почуття як стійке 
емоційне ставлення до певної групи об’єк-
тів, яке виникає в результаті узагальнення 
емоцій; формується здатність контролю-
вати та регулювати емоції, аналізувати й 
передбачати емоційні ситуації й уникати їх, 
підвищується рівень диференційованості та 
вибірковість емоцій [11, с. 2]. Можливості 
й уміння їх реалізовувати, уміння усвідом-
лено ставити цілі й виокремлювати потріб-

ні завдання, прагнучи до їх реалізації, що 
полягає в доведенні до логічного фіналу, 
уміння моделювати свою діяльність – усі ці 
компоненти пов’язані зі здійсненням само-
регуляції [23].

Результати досліджень О. Прохорова 
доводять, що в студентському віці збіль-
шується не тільки кількісний арсенал пси-
хорегулюючих засобів, а й змінюється їх 
якісний склад, пов’язаний зі включенням 
нових інтелектуальних способів і методів, 
розумових дій [19, с. 110]. На його думку, 
отримані емпіричні факти пов’язані з тим, 
що в основу таких змін покладено більш 
високий рівень розвитку суб’єкта, а також 
підвищення складності його діяльності [19].

Як зазначає Л. Дика, емоції, які поро-
джуються діяльністю, не тільки стають її 
необхідним компонентом, але й починають 
виконувати функцію її регуляції [6]. Емоції 
здатні здійснювати як позитивний, так і не-
гативний вплив на діяльність студента. 

У деяких дослідженнях показана пози-
тивна роль негативних емоцій в організа-
ції діяльності. Так, за даними Ю. Тищенко, 
Р. Девідсон вважає, що емоції, переважно 
впливаючи на дії, готують організм до пев-
них адаптаційних реакцій, і в цілому нега-
тивні емоції цілком можуть бути підставою 
для того, щоб особистість залишалася зі-
браною й працездатною до завершення 
розпочатої справи, якщо, звичайно, ситуа-
ція в цілому знайома й не викликає надмір-
ного занепокоєння [22].

Відзначається також можливий негатив-
ний вплив негативних емоцій, які створюють 
стресові стани, знижують інтелектуальну 
діяльність і загальну активність. Негативні 
емоції, які поєднуються з невизначеністю 
мотивації, знижують успішність навчаль-
ної діяльності, впливають на механізми 
саморегуляції та посилюють дезадаптацію  
[11, с. 2].

М. Левітов зазначає, що психічні стани 
(позитивні або негативні) впливають на хід 
і досягнення результатів діяльності студен-
тів, на їх успішність, якість знань, навичок, 
умінь, на формування професійно важли-
вих якостей особистості тощо. Максималь-
на продуктивність розумової діяльності 
можлива лише за наявності психічного здо-
ров’я, рівноваги та спокою. Значний вплив 
на психічний стан студентів мають успіхи 
в навчанні, взаємовідносини з однолітками, 
соціально-психологічна атмосфера в ко-
лективі, такт викладача. Особливість стану 
залежить насамперед від психічних власти-
востей особистості, мотивації й типу нер-
вової системи [13].

До найважливіших характеристик нега-
тивних емоцій ми відносимо тривожність. 
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Не можна не погодитися із К. Шафран-
ською, яка зазначає, що структура емо-
ційних переживань студентів надзвичайно 
складна, оскільки вона динамічна й зале-
жить від зовнішніх чинників, від діяльності 
людини і її індивідуально-типологічних осо-
бливостей [26]. Цієї ж думки, як зазначає 
Д. Капітанець, дотримуються й інші вчені 
(М. Амінов, Г. Габдєєва, М. Левітов, Т. Нєж-
нова, А. Прихожан, О. Філіпова, Ю. Ханін, 
І. Пацявичус, Ч. Спілбергер, К. Ізард, Р. Ла-
зарус) [10], які виокремлюють особистісну 
та ситуативну тривожність. Серед зазна-
чених видів тривожності особливої уваги 
в нашому дослідженні заслуговує ситуатив-
на тривожність студентів.

Як зазначає О. Радюк, ще в 50-х рр.  
XX століття відомий психолог Р. Кетелл 
сформулював концепцію, сутність якої 
полягає у виокремленні двох видів три-
вожності: тривога як стан і тривожність 
як особистісна властивість. Ця концепція 
згодом була доопрацьована й удоскона-
лена Ч. Спілбергером і була покладена 
в основу розробленого ним тесту для оцін-
ки тривожності [20].

З приводу впливу ситуаційних факторів 
на емоції О. Леонтьєв зазначає, що на від-
міну від афектів емоції являють собою більш 
тривалі стани, які час від часу лише слабко 
проявляються в зовнішній поведінці. Вони 
мають чітко виражений ситуативний харак-
тер, тобто реалізують особистісне оцінне 
ставлення до можливих ситуацій, до влас-
ної діяльності й власних проявів у ній [14].

М. Прадін так описує ситуативну три-
вожність: «Складність почуттів визначаєть-
ся насамперед тією обставиною, що зав-
дяки сприйняттю елементарні задоволення 
й страждання набувають віртуального ха-
рактеру, який не дозволяє більше розгля-
дати їх у якості простих бажань або огиди. 
Почуття в будь-якому разі утворюють чис-
ленні різновиди, відтінки яких змінюються 
залежно від ситуації; їх називають надією, 
сумнівом, занепокоєнням, побоюванням, 
тривогою» [18].

Тривожність як стан включає в себе такі 
складові частини, як суб’єктивні відчуття 
напруги, занепокоєння, хвилювання, побо-
ювання, ознаки активації вегетативної нер-
вової системи. Дуже висока реактивна три-
вожність може викликати порушення уваги 
[20].

У низці робіт отримані відомості про за-
лежність успішності студентів від тривож-
ності, які вказують на негативний зв’я-
зок між цими аспектами. М. Дворяшиною 
були отримані різноспрямовані зв’язки між 
успішністю й тривожністю студентів [4]. За 
словами В. Колєснікова, учені Р. Кетелл та 

І. Шейер підкреслюють, що зв’язок між три-
вожністю й успішністю складний і визнача-
ється мотивацією, складністю матеріалу, 
віком та іншими факторами. Передбачаєть-
ся, що незначний рівень тривожності може 
сприяти навчанню за рахунок збільшення 
кількості самостійної роботи. Указується 
також на можливість існування зворотного 
впливу низької успішності на виникнення 
стану тривожності [11].

Як зазначає О. Петрова, у дослідженнях 
В. Астапова встановлено, що студенти з 
високою ситуативною тривожністю харак-
теризуються більш вираженою дезадап-
тацією, ніж студенти із середнім і низьким 
рівнем тривожності. Для них характерні 
неприйняття себе й емоційний диском-
форт, зовнішній контроль і ескапізм (відхід 
від проблем) [17].

Згідно з відомостями О. Фальової, учені 
(О. Гройсман, О. Колесова, В. Стоногіна, 
С. Чопов та ін.) досліджували фізіологічні 
зміни в організмі студентів. З’ясувалося, 
що в студентів першого курсу за показни-
ками електроенцефалографічних, роенце-
фалографічних, електрокардіографічних і 
біохімічних досліджень відзначається зни-
ження низки функцій. Усе це відбивається 
на успішності студентів. За матеріалами 
успішності студентів дослідники зробили 
висновок про те, що важливими фактора-
ми, які впливають на успішність, є адап-
тація у вищому навчальному закладі, під-
вищене стомлення, нервова перенапруга. 
Однією з форм надлишкової нервово-пси-
хічної напруги є здача іспитів. У процесі 
досліджень з’ясовано, що в ситуації іспиту 
в студентів незмінно присутні елементи ст-
ресового характеру (О. Бєлоусов, Н. Наєн-
ко). Крім сильної інтелектуальної напруги, з 
іспитами в студентів пов’язана поява низки 
негативних емоцій: страху, занепокоєння, 
тривоги, причиною яких є невизначеність 
результату екзаменаційної ситуації, оцін-
ка її в суб’єктивному, особистому пла-
ні як «небезпечної», критичної (О. Варес, 
С. Тамм). Страх і невпевненість у собі, 
пов’язуючись із заниженою самооцінкою, 
призводять до нових афективних пережи-
вань. У ситуації іспитів відзначається зни-
ження рівня мислення, уваги, пам’яті й усіх 
показників шкали самооцінки, самопочут-
тя, настрою, працездатності, нічного сну, 
апетиту. Змінюються вегетативні показни-
ки: відзначається прискорення серцебиття 
на 10–15 ударів на хвилину, посилення тре-
мору рук, зниження температури пальців. 
У багатьох дослідженнях підтверджується 
несприятливий вплив іспитів на серце-
во-судинну систему студентів (З. Волин-
ський, А. Карякіна). Очевидно, що все це 
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не тільки впливає на успішність, але може 
призвести до втрати інтересу до навчання, 
зниження рівня домагань, зміни самооцінки 
особистісних якостей, а потім змінити й ді-
яльність, і поведінку, і відносини з виклада-
чами, однокурсниками, друзями, членами 
родини [25].

Аналізуючи дослідження Г. Льдокової,  
Л. Улановська доходить висновку, що з про-
цесом екзаменаційних випробувань у сту-
дентів пов’язаний прояв низки негативних 
емоцій. До них належать страх, неспокій, 
тривога, причиною яких є невизначеність 
результату екзаменаційної ситуації (оцін-
ка її в суб’єктивному, особистому плані 
як «небезпечної», критичної). Прояв цих 
станів у процесі екзаменаційних випробу-
вань у студентів погіршує пам’ять, уповіль-
нює час реакції, викликає найбільший 
викид адреналіну [24].

У дослідженнях Л. Шеховцової виявле-
ні розбіжності в емоційних реакціях в ек-
заменаційний період у студентів із різною 
успішністю. Визначено, що менш успішні 
студенти відрізняються більшою емоційною 
реактивністю до екзамену, що призводить 
до виснаження енергетичних резервів ще 
до початку діяльності. Пік емоційної актив-
ності в більш успішних студентів припадає 
на сам екзамен, що визначає більшу про-
дуктивність інтелектуальної діяльності [27].

Тривожність як явище, викликане пев-
ною ситуацією, може порушувати сприй-
няття, призводити до помилок у міркуванні, 
координації довільної моторики, впливає 
на розвиток емоцій і на процес профе-
сійного становлення. Зростання ситуа-
тивної тривожності в студентському віці є 
стресогенним фактором, може призвести 
до розвитку емоційного стресу, зниження 
здатності до адаптації. Тому під час органі-
зації навчальної роботи у вищому навчаль-
ному закладі необхідні заходи, спрямовані 
на зміну ставлення студентів до навчально-
го процесу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Теоретичний аналіз проблеми прояву ситу-
ативної тривожності в процесі професійної 
підготовки студентів дозволив зробити такі 
висновки:

– визначено, що студентський вік стано-
вить досить широкий діапазон, який відпо-
відає в різних класифікаціях періодам піз-
ньої юності або ранньої дорослості;

– доведено, що в студентів вищих 
навчальних закладів спостерігається най-
більша кількість стресових подій порівня-
но з будь-якими іншими періодами життя; 
зростання ситуативної тривожності в сту-
дентському віці є стресогенним фактором, 
може призвести до розвитку емоційного 

стресу, зниження здатності до адаптації; 
значним самостійним джерелом тривожно-
сті є навчальна діяльність;

– підтверджено факт залежності нав- 
чальної успішності студентів від тривож-
ності, яка викликана певною ситуацією. 
Дослідження підтверджують негативний 
вплив ситуативної тривожності на навчаль-
ну успішність студентів.

Теоретичний аналіз особливостей три-
вожності в студентському віці визначає 
пріоритети наукового пошуку за такими на-
прямами: вивчення механізмів саморегуля-
ції ситуативної тривожності в студентсько-
му віці; визначення ролі мотивації в процесі 
саморегуляції ситуативної тривожності сту-
дентів.

Відкритим питанням у вивченні тривож-
ності залишається питання саморегуляції 
ситуативної тривожності саме в студент-
ському віці.
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У статті проаналізовано наукові підходи до дослідження унікального інструмента самопізнання й 
саморозвитку – мандала-терапії, за його допомогою можна вирішити багато проблем нашої психіки. 
Розглянуто значення творчої роботи з мандалою, що може допомогти людині зміцнити зв’язок між 
свідомим і несвідомим «Я». 

Ключові слова: арт-терапія, мандала, трансперсональний напрям, символізм мандали, зображу-
вальна терапія.

В статье проанализированы научные подходы к исследованию уникального инструмента самопо-
знания и саморазвития – мандала-терапии, с помощью которой возможно разрешить многие проблемы 
нашей психики. Рассмотрено значение творческой работы с мандалой, которая может помочь человеку 
укрепить связь между сознательным и бессознательным «Я». 

Ключевые слова: арт-терапия, мандала, трансперсональное направление, символизм мандалы, 
изобразительная терапия.

Falko N.N., Garmash D.I., Braslavska L.V. MANDALA AS A MEANS OF ART THERAPY
The article analyzes the scientific approaches to the study of the unique tool of self-discovery and self-de-

velopment – mandala therapy, it can be used to solve many problems of our psyche. Discusses the importance 
of creative work with a mandala that can help a person to strengthen the link between the conscious and the 
unconscious “I”.

Key words: art therapy, mandala, transpersonal direction, symbolism of the mandala, visual therapy.

Постановка проблеми. Метод арт-те-
рапії є сучасною та ефективною технікою 
в системі психокорекційних заходів, адже 
вона немає протипоказань. У світовій пси-
хології арт-терапія має вже досить знач-
ну історію. Як самостійна психотерапе-
втична практика вона сформувалася вже 
в 40–50 роках минулого століття у Великій 
Британії та США. Термін «арт-терапія» ввів 
Адріан Хілл під час опису своєї роботи з 
туберкульозними хворими, а в контексті 
теоретичних ідей вона виникла в працях 
З. Фройда і К. Юнга, далі набула більш ши-
року концептуальну базу, включаючи гума-
ністичні моделі розвитку особистості К. Ро-
джерса й А. Маслоу.

В Україні метод арт-терапії швидко увій-
шов у практику психологів. У 2003 році 
засновано Київську громадську організацію 
«Арт-терапевтична асоціація».

Арт-терапія – це засіб вільного самови-
раження та самопізнання. Художня твор-

чість допомагає зрозуміти й оцінити свої по-
чуття, спогади, образи майбутнього, знайти 
час для відновлення життєвих сил і спосіб 
спілкування із собою. Спираючись на сим-
воліку та власний творчий потенціал, люди-
на здатна досягти самозцілення. Символічні 
образи являють собою способи вирішення 
внутрішньопсихічних конфліктів [3, с. 4]. 

Дослідник А. Копитін зазначає:  
«В арт-терапії вдається побачити всю лю-
дину, а не тільки якусь її систему або ор-
ган, як це, на жаль, склалося в сучасній 
медицині. Арт-терапія цілком відповідає 
потребі сучасної людини в м’якому, еколо-
гічному підході до її проблем, неуспішності 
або неповної самореалізації» [2, с. 6]. 

Існує безліч різних видів і напрямів те-
рапії мистецтвом. Це зображувальна тера-
пія, музична терапія, танцювальна терапія, 
бібліотерапія, казкотерапія, драмотерапія, 
кінотерапія, мандалатерапія, лялькотерапія 
й пісочна терапія. 
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Варто зазначити переваги арт-терапії 
порівняно з іншими формами психотерапе-
втичної роботи:

1. Майже кожна людина (незалежно від 
свого віку, культурного досвіду, соціального 
стану) може брати участь в арт-терапевтич-
ній роботі. Арт-терапія не вимагає особли-
вих здібностей до образотворчої діяльності 
або художніх навичок. 

2. Арт-терапія – засіб невербального 
спілкування. Це робить її особливо цінною 
для тих, кому складно словесно описати 
свої переживання або, навпаки, хто надмі-
ру пов’язаний із мовним спілкуванням (що 
характерно, наприклад, для представників 
західної культури та слов’янської менталь-
ності зокрема). Символічна мова є однією з 
основ образотворчого мистецтва, допома-
гає людині точніше висловити свої пережи-
вання, по-новому поглянути на ситуацію й 
життєві проблеми та знайти завдяки цьому 
шлях до їх розв’язання.

3. Образотворча діяльність є потужним 
засобом зближення людей, своєрідним 
«мостом» між фахівцем і клієнтом, що необ-
хідно при труднощах у контакті. Образ стає 
інструментом спілкування, і зайняття худож-
ньою творчістю, отже, активізують і збага-
чують комунікативні можливості людини, 
сприяють виробленню широкого спектра 
нових моделей спілкування, орієнтації на мі-
жособистісну взаємодію.

4. Образотворча діяльність дає змогу 
обійти «цензуру свідомості», тому виникає 
унікальна можливість для дослідження своїх 
несвідомих процесів, вираження й актуаліза-
ції прихованих ідей і станів, тих соціальних 
ролей і форм поведінки, що знаходяться 
у «витісненому вигляді» або мало виявлені 
в повсякденному житті.

5. Арт-терапія – засіб вільного самовира-
ження та самопізнання. Вона має інсайт-о-
рієнтований характер; припускає атмосферу 
довіри, високої терпимості, уваги до вну-
трішнього світу людини. 

6. Результати образотворчої діяльності є 
об’єктивними свідченнями настроїв і думок 
людини, що допомагає використовувати їх 
для ретроспективного, динамічного оціню-
вання стану, проведення досліджень і зістав-
лень.

7. Арт-терапевтична робота, даючи мож-
ливість вираження думок, почуттів, емоцій, 
потреб, станів, як і будь-яка творчість, дає 
високий позитивний емоційний заряд, фор-
мує активну життєву позицію, впевненість 
у своїх силах, автономність і особисті межі.

8. Арт-терапія заснована на мобіліза-
ції творчого потенціалу людини, внутрішніх 
механізмів саморегуляції та зцілення. Вона 
відповідає фундаментальній потребі в са-

моактуалізації – розкритті широкого спектру 
можливостей і утвердження свого індивіду-
ально-неповторного способу буття-у-світі.

9. Методи арт-терапії відповідають очі-
куванням, установкам, традиціям клієнтів 
в Україні, для яких характерна орієнтація 
на емоційно-образне переживання, а не 
на раціональне вирішення психологічних кон-
фліктів [3, с. 9].

Арт-терапевт – свідок внутрішніх конфлік-
тів і переживань, що, відбиваючись у твор-
чості, потім пояснюються в розмові. Через 
прийняття й визнання клієнтом відкинутих 
рис і виявів відбувається трансформація їх 
негативного характеру, і він знаходить у них 
джерела для самозцілення. 

Індивідуальний арт-терапевтичний процес 
відбувається, як правило, на основі психоди-
намічного підходу – дослідження несвідомо-
го на продуктах образотворчої діяльності. Як 
інші форми психотерапії, арт-терапія припу-
скає психотерапевтичний контракт, установ-
лення психотерапевтичних взаємин, фено-
мени перенесення й контрперенесення. 

Арт-терапевт завжди поруч із клієнтом під 
час його творчості. Він не коментує, не ро-
бить зауваження, сприяє вираженню емоцій, 
з’ясовує за допомогою запитань усе, що ро-
бить клієнт. Але ніколи не оцінює роботу клі-
єнта ні з естетичного, ні з іншого поглядів! 

Арт-терапевтична група передбачає де-
мократичну атмосферу, пов’язану з рівністю 
прав і відповідальності учасників групи, мен-
ший ступінь їхньої залежності від арт-тера-
певта.

У такій групі важлива не тільки взаємодія з 
іншими учасниками групи, а й індивідуальна 
творчість, образотворча робота, що впливає 
на динаміку загального процесу. У груповій 
арт-терапії поєднується прагнення учасників 
до злиття з групою та збереження групової 
ідентичності й потреби в незалежності, зміц-
ненні індивідуальної ідентичності [4, с. 20].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Однією з найбільш цікавих і сучасних тех-
нік у зображувальній терапії є «Мандала». 
К. Юнг стверджував: «Мандала відповідає 
мікроскопічній природі душі». Цей малюнок 
у колі використовують для роботи з клієнта-
ми будь-якого віку та діагностики й корекції 
безлічі проблем [6, с. 11].

Мандала (Mandala) – в перекладі із сан-
скриту «коло» або «центр». Малюнок її си-
метричний: зазвичай він є колом із вираже-
ним центром. Коли людина малює мандалу, 
вона малює свій внутрішній світ зараз, стан, 
самовизначення, себе сьогоднішню, поза со-
ціумом, свою духовну сутність. Вона відпові-
дає на екзистенціальні питання: «Хто я? Де 
я? Звідки я? Куди я?» Коли отримано відпо-
відь на перші два запитання, відбувається 
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переоцінка ситуації. Це й дає найсильніший 
психотерапевтичний ефект.

Зображення мандал зустрічаються вже 
в найбільш ранніх, первісних культурах. Коло 
символізує священну територію, місце сили, 
тому мандала здатна захистити від ворожих 
сил. Її центр – це зображення сонця. Бага-
то індуїстських храмів побудовані у формі 
мандал: вони являють собою поєднання кіл 
і квадратів і символізують різні рівні космо-
су. Включають у себе мандали й зображення 
людської особистості, якій належить пройти 
шлях, поступово переходячи від одного рівня 
всесвіту до іншого. 

Зображення мандал можна зустріти 
в різних народів у різних культурах: на ки-
тайських бронзових дзеркалах, на бубнах 
сибірських шаманів, у схемах лабіринтів, 
в архітектурних композиціях. Мандала здав-
на має духовний сенс символічного відо-
браження світу і психічної гармонії. Люди 
інтуїтивно навчилися заспокоювати свій ро-
зум і душу за допомогою зображень у колі, 
використовуючи їх як спосіб знову зблизи-
тися з природою [7, с. 95].

Сьогодні багато фахівців у галузі мисте-
цтва, археології, антропології, психотерапії 
та психології продовжують традицію вивчен-
ня мандал. Залежно від сюжету, мандали 
можуть мати абсолютно різні форми. Хоча 
в основному вони вважаються істотними 
об’єктами для медитації, для деяких людей 
вони є вищою формою мистецтва, формою 
самовираження й виявлення власної сутнос-
ті. Існує нескінченна кількість мандал, як і 
форм розуміння самого себе.

Карл Густав Юнг був одним із перших єв-
ропейських учених, хто дуже уважно вивчав 
мандали й познайомив з ідеєю мандали 
західних дослідників-психоаналітиків. Він 
інтерпретував мандалу як «універсальний 
психічний образ, що символізує самість – 
глибинну сутність людини». В автобіографії 
«Спогади, сни, роздуми» Юнг розповідає 
про те, як у 1916 р. він намалював свою 
першу мандалу, а через два роки вже що-
дня замальовував у своєму блокноті нові 
мандали. Він виявив, що кожен малюнок ві-
дображає його внутрішнє життя на цей мо-
мент, і став використовувати ці малюнки, 
щоб фіксувати свою «психічну трансформа-
цію». Архетип самості розглядався К.Г. Юн-
гом через призму різних символів. Голов-
ний із них – мандала, тобто архетипічний 
образ, існування якого простежується про-
тягом багатьох століть і навіть тисячоліть [6, 
с. 123]. У розумінні швейцарського психо-
терапевта самість – точка нової рівноваги, 
яка в силу свого положення між свідомістю 
й несвідомим зумовлює життєдіяльність лю-
дини. Вона пов’язана з досягненням ціліс-

ності та єдності особистості. Вона є метою 
життя [6, с. 78].

Робота з мандалою – це зустріч зі своєю 
глибинною сутністю, позбавлення від трав-
мувального досвіду, усвідомлення істинних 
бажань і потреб. У процесі роботи з манда-
лою відбувається незбагненна внутрішня ро-
бота, результати якої виявляються в думках, 
поведінці, почуттях, ставленні до себе й ото-
чуючих.

К. Юнг дійшов висновку, що метод манда-
ли – це шлях до нашого центру, до відкрит-
тя нашої унікальної індивідуальності, вважав 
мандалу надзвичайно потужним символом, 
що є зримою проекцією психічного світу та 
виражає самість людини. «Справжня манда-
ла, – писав К.Г. Юнг, – це завжди внутрішній 
образ, який поступово будується активною 
уявою в той час, коли порушено психічну 
рівновагу або коли потрібно розібратися 
в будь-якому положенні, не роз’ясненому 
у священній доктрині». Мандала – це сво-
єрідний місток між внутрішнім і зовнішнім 
світами, що дає змогу зобразити у вигляді 
малюнка найтонші й невимовні звичайними 
засобами переживання [7, с. 56].

У психології мандала не будується за пев-
ними правилами, а створюється довільно, 
так, як підказує наше несвідоме. Образи 
мандали – це проекція нашої психічної ре-
альності, тобто відображення внутрішнього 
світу в символах. 

Мандала-терапія – це ефективний ін-
струмент вирішення глибинних психологіч-
них проблем, який залишається недостат-
ньо дослідженим. Подальшого дослідження 
набули погляди щодо практичної роботи з 
мандалами, коли ми запускаємо в дію свої 
внутрішні ресурси, в результаті чого відбува-
ється інтенсивна інтеграція особистості.  

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в такому: теоре-
тично обґрунтувати й експериментально пе-
ревірити зміст, структуру, критерії діагносту-
вання та психологічні умови впровадження 
в практику психологічної роботи методу – 
мандала-терапії.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Мандала в психології – унікальний 
інструмент самопізнання й саморозвитку, 
за його допомогою можна вирішити багато 
проблем нашої психіки. Творча робота з ман-
далою може допомогти людині зміцнити зв’я-
зок між свідомим і несвідомим «Я». Потреба 
малювати мандали, особливо під час важких 
періодів, можливо, означає, що несвідоме 
«Я» хоче захистити свідоме «Я». Свідченням 
цього можуть слугувати каракулі, які часто 
малюють діти й дорослі в моменти кризи, 
коли «Я» повно несвідомого тривожного змі-
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сту. Так, наприклад, мандалами є ті абстрак-
тні малюнки або каракулі, які ми несвідомо 
малюємо на аркуші паперу, поки ми наодинці 
самі із собою, наприклад, за чашечкою кави, 
на зборах або конференції, яка нам нецікава, 
або під час розмови по телефону. Ці малюн-
ки, так чи інакше, є спробою компенсувати 
нашу розумову неуважність і впорядкувати 
наше існування в цей момент. Під час ма-
лювання ми встановлюємо контакт із нашим 
внутрішнім «Я», з нашою інтуїцією й почуття-
ми, які можуть нахлинути на нас під час твор-
чого процесу. Отже, зникає напруження, ми 
заспокоюємося, поліпшується наш внутрішній 
стан [5, с. 9].

Через мандалу набагато ефективніше 
протікає процес усвідомлення. Усвідомивши 
свою проблему, ми, все так само продовжу-
ючи працювати з мандалами, можете інте-
грувати ту частину себе, яка була з якоїсь 
причини (найчастіше ця причина носить ту 
чи іншу травматичну ситуацію) вимкнена. 
Саме ця здатність – пробуджувати й інтегру-
вати чуттєвий досвід (досвід переживання, 
який є єдиним реальним досвідом, знанням 
і надбанням людини) позараціонального ро-
зуму, тобто не зусиллями інтелекту, що спи-
рається на стереотипи й соціально зумов-
лені схеми, і збільшувати тим самим обсяг 
усвідомлення – робить мандалу унікальним 
психотерапевтичним інструментом.

Мандала неминуче веде того, хто нею 
користується, до відкриття й використання 
джерела своєї внутрішньої енергії. Зовнішня 
форма або структура мандали є відображен-
ням кожної конкретної ситуації – зовнішньої 
або внутрішньої. Але сам принцип мандали 
укладений не у формі, а в центрі – в джерелі, 
з якого випливає енергія, що утворює форму 
[1, с. 8].

Однією з головних переваг роботи з ман-
далою є те, що кожна людина розкриває 
себе сама за допомогою своєї Внутрішньої 
Дитини. Мандали підходять як для дітей, так 
і для дорослих.

Так, у психокорекційній і розвивальній 
роботі з клієнтами психологічні можливості 
мандал можливо застосовувати:

• з метою корекції емоційного стану, нор-
малізації поведінки (розфарбовування гото-
вих мандал-розмальовок);

• з метою діагностики актуального 
настрою (розфарбовування білого кола);

• з метою вивчення групових взаємин 
(створення індивідуальних мандал у групі з 
подальшим створенням колективної компо-
зиції);

• з метою діагностики й корекції конкрет-
ної проблеми (розфарбоване коло символі-
зує школу, сім’ю, образ «Я», дружбу, любов, 
гнів тощо) [4, с. 20–28].

Також є й інші можливості застосування 
мандал в актуальних напрямах психокорек-
ційної роботи психолога з дітьми, підлітка-
ми та дорослими: при проблемах самооцін-
ки; при відчутті внутрішнього дисбалансу; 
при активізації ресурсних станів особисто-
сті; при страху втратити контроль над собою; 
при песимізмі й депресії; при психокорекції 
накопиченого роздратування та агресії. 

Так як мандали перетворюють сили архе-
типу підсвідомого у форми, які можна свідо-
мо ухопити, помацати і зрозуміти за допомо-
гою свідомого «Я», то інтерпретація творчого 
результату під час роботи з мандалою мож-
лива також, як в інших проективних методи-
ках (вибір кольору, матеріалу, штрихування, 
символіка образів, назв) [6, с. 175].

У процесі організації роботи з мандалою є 
певні підготовчі кроки. Передусім необхідно 
спокійне й відокремлене місце, де присут-
ність інших людей не зможе перервати ро-
боту. Це допоможе краще встановити зв’я-
зок зі своїми почуттями, що дуже важливо. 
Також виявляється дуже ефективним і роз-
слаблюючим прослуховування музики під 
час малювання, так як це робить нас більш 
сприйнятливими до нашого внутрішньо-
го ритму, отже, ми вливаємося в процес 
заповнення намальованих форм своїм ста-
ном душі, своїми бажаннями і прагнення-
ми. Але якщо мандали малюються в групі, 
це необхідно робити в тиші, так як робота 
в групі створює міцні зв’язки між усіма її чле-
нами. Мандала повинна бути написана, на-
мальована для самого себе, оскільки за її 
допомогою нам хочеться налагодити щось 
у своєму внутрішньому світі. Простий спосіб 
почати роботу – це намалювати коло. Воно 
може бути на аркуші, а може бути вирізаним. 
Рекомендується завжди починати з кола, 
щоб потім сконцентруватися на цій формі 
або доповнити її, створивши складну гру 
ліній і форм, геометричних фігур. Вибір ко-
льору вільний. Варто пам’ятати, що не існує 
«хороших» або «поганих» мандал! Мандала, 
повна візуальних ефектів і художніх форм, 
буде так само хороша й насичена змістом, 
як та, яка містить лише, наприклад, трикут-
ник, уписаний у коло. Мандала вважається 
завершеною тоді, коли, подивившись на неї, 
клієнт відчуває задоволення від споглядання 
[5, с. 31].

Існують певні правила роботи психоло-
га з клієнтом у разі використання манда-
ли: якщо запланована робота з мандала-
ми-розмальовками, то пропонується кілька: 
клієнт сам вибере за формою, орнаментом, 
ту, що ближче йому за настроєм; вибір 
мандали та сюжет роботи клієнт здійснює 
самостійно; матеріали для роботи й колірну 
гаму (олівці, фломастери, фарби, пастель, 
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чорнило тощо) клієнт вибирає самостійно; 
процес роботи обмежений тільки ступенем 
насичення, пересичення та задоволення 
роботою; психолог фіксує стан напружен-
ня/розслабленості, пов’язаний із процесом 
роботи; здійснюється принцип невтручан-
ня в роботу дитини, підлітка, дорослого 
без його згоди; принцип уникнення оціноч-
них коментарів щодо роботи; клієнт за ба-
жання дає назву своїй мандалі, як розфар-
бованій, так і створеній самостійно; після 
роботи важливо дати можливість клієнту 
проговорити про свої почуття, переживан-
ня з приводу роботи над мандалою і став-
лення до результату [2, с. 114].

Під час інтерпретації мандали потрібно 
пам’ятати, що варто намалювати мандалу 
не думаючи про значення кольорів, які ми 
вибираємо, або про естетику остаточної ро-
боти. Ми повинні відштовхуватися від струк-
тури мандали, від форми, яку заповнюємо 
нашими почуттями, нашим станом у цей мо-
мент.

Мандала – це щось більше, ніж просто ма-
люнок, виконаний на папері, тканині або піску, 
це є спосіб об’єднання того, що було роз’єд-
нане, в єдине ціле. Для клієнта мандала – це 
не стільки закінчений художній об’єкт, скіль-
ки спосіб узагальнення й упорядкування 
себе, свого внутрішнього світу. Творча робо-
та з мандалою через її концентричну струк-
туру привносить потрібну енергію у внутріш-
ній світ людини для відновлення рівноваги 
та спокою. Це вказує нам на велику цінність 
мандал як на активний арт-терапевтичний 
метод в психокорекційній роботі психолога.

Мандала належить до трансперсональ-
ного напряму арт-терапії, використовується 
в психології та психотерапії як дуже потуж-
ний метод глибинної діагностики й інте-
грації. За допомогою мандали досягається 
гомеостаз, гармонізація особистості. Нала-
годжуються відносини між Его та Самістю. 
Чим кращі ці відносини, тим здоровіша осо-
бистість [7, с. 32].

Символізм мандали (за К.Г. Юнгом) [6, с. 
68]: символіка кола (мандали) особливо ха-
рактерна для візуалізацій, сновидінь і вільної 
творчості; мандала відображає самість, ці-
лісну особистість, гармонійний її стан; об-
раз мандали відображає процес індивідуації 
(прагнення якнайповніше реалізувати себе); 
при цьому мандала виступає як центр, дже-
рело психічної енергії та психічного розвитку 
особистості.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, існують такі техніки роботи з 
мандалою: малюнкові мандали (палітра 
мандали); насипні мандали (пісок, крупи); 
групові мандали (побудова спільної манда-
ли, «жива мандала групи», групова мандала 

для одного); тибетські енергетичні манда-
ли; розфарбовування християнських ман-
дал (розеткових, лабіринтових, фігурних); 
класичні тибетські мандали розвитку; ман-
дали «вищих станів» (порожнеча, свобода, 
любов, розуміння, радість, трансформація 
тощо); медитація мандали; мандала ба-
жаного стану; велике Коло Мандали Дж. 
Келлог; парні мандали; побудова мандали 
«Кам’яний лабіринт»; мандали першостихії; 
мандала-танок. Той чи інший тип манда-
ли відображає індивідуальну динаміку змін 
особистості.

Мандала-терапія ефективна у вирішенні 
найрізноманітніших проблем – від проблем 
у спілкуванні, сімейних, творчих до профе-
сійних і навіть організаційних, оскільки ман-
дала як принцип єдності й цілісності, як об-
разне вираження джерела енергії та центру 
має онтологічний сенс, тому зачіпає всі сфе-
ри психологічного буття людини: глибинний 
духовний рівень, внутрішньоособистісний 
душевний, соціальний рівень відносин із 
людьми, професійний рівень.

Зображення мандал використовуються 
сучасними психотерапевтами під час робо-
ти зі зміненими станами свідомості, для за-
нурення в трансові стани і для символічного 
зображення своїх почуттів і внутрішніх обра-
зів. 

Отже, у різних напрямах психології малю-
вання мандал – це один із способів створи-
ти відповідний символ для багатопланових, 
невимовних переживань, пов’язаних із робо-
тою в техніці активної уяви, або у значущих 
сновидіннях, що мимовільно виникають. 

Перспективи подальших розвідок – роз-
робити та апробувати психологічну програму 
з використанням різноманітних технік манда-
ла-терапії.
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Стимулювання розвитку відповідальності особистості в юнацькому віці є актуальним і безперечно 
доцільним, унаслідок вирішальної ролі особистісного і професійного самовизначення для всієї подаль-
шої життєдіяльності людини. У статті проаналізовано особливості локусу контролю та відповідально-
сті старшокласників загальноосвітньої школи і школи-інтернату «Обдарованість».

Ключові слова: особистість, відповідальність, юнацький вік, локус контролю, інтернальність, 
екстернальність.

Стимулирование развития ответственности личности в юношеском возрасте является актуальным 
и бесспорно целесообразным, вследствие решающей роли личностного и профессионального самоо-
пределения для всей дальнейшей жизнедеятельности человека. В статье проанализированы особенно-
сти локуса контроля и ответственности старшеклассников общеобразовательной школы и школы-ин-
терната «Одаренность».

Ключевые слова: личность, ответственность, юношеский возраст, локус контроля, интерналь-
ность, экстернальность.

Hresa N.V. SPECIAL ASPECTS OF SENIOR STUDENTS RESPONSIBILITY OF BOARDING SCHOOL 
“OBDAROVANIST”

Stimulating the development of liability of a person in youth age is relevant and useful, undoubtedly 
due to the crucial role of personal and professional self-determination for all future human life. The article 
analyzes the features of locus control and responsibility of senior pupils of secondary schools and boarding 
schools-“Obdarovanist”.

Key words: identity, responsibility, youth age, locus of control, internal, eksternal.

Постановка проблеми. Сучасне сус-
пільство ставить нові горизонти розвитку 
особистості – особистості, яка розкриває 
всю повноту власного потенціалу; сповідує 
свободу вибору, не порушує меж іншої лю-
дини; вміє створювати стосунки, сповнені 
близькістю та глибиною. Саме таку осо-
бистість можна назвати відповідальною, 
що найважливіше – не тільки за себе, а й 
за інших – і ця відповідальність не нав’язана 
ззовні, а є фундаментальною особистісною 
характеристикою. Саме відповідальність є 
тією психологічною якістю, наявність якої 
позитивно виявляється в регуляції діяль-
ності і є ознакою зрілості особистості. Від-
повідальність – це передусім усвідомлення 
особистістю власної необхідності, обов’яз-
ків і розумне їх виконання [1].

Юність – це такий віковий період роз-
витку людини, який пов’язано з підготов-
кою молоді до майбутнього дорослого, 
трудового життя. Проблема самоактуалі-
зації особистості в юнацькому віці набуває 
особливої актуальності у зв’язку з тим, що 
цей вік є тільки початком становлення до-
рослішання, початком прийняття відпові-
дальності за своє майбутнє життя, а також 
характеризується відсутністю напрацьова-
ного, пережитого й вистражданого влас-

ного досвіду, що ускладнює їх орієнтацію 
в соціальній дійсності, саморегуляцію ними 
своєї поведінки у відповідь на умови соці-
ального середовища та дії, реакції інших 
людей, що постійно змінюються.

Проблема відповідальності особи за своє 
майбутнє, будучи однією із центральних 
проблем психології, в умовах різких кризо-
вих змін у нашому суспільстві звучить усе 
більш актуально. У цій обстановці процес 
дорослішання молоді, і без того складний, 
пов’язаний із низкою відомих труднощів 
особового плану, протікає ще більш напру-
жено. Конкурентоспроможність зростаючої 
особистості в умовах непередбачуваності 
й різноманіття сучасного життя забезпе-
чує не лише високий рівень інтелектуальної 
підготовленості, інформаційній компетент-
ності, володіння певним набором соціаль-
них компетенцій, а й усвідомлення себе 
як автора свого життя, а отже, уміння на-
правляти, ініціювати її самому, створювати 
умови для свого розвитку, тобто здатність 
бути її суб’єктом. У зв’язку з цим загос-
трюється проблема виявлення й особових 
детермінант, що сприяють становленню 
відповідального ставлення до планування, і 
досягнення свого майбутнього вже в стар-
шому підлітковому віці [6]. У сучасній психо-
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логічній науці є низка відносно самостійних 
напрямів у вивченні відповідальності: відпо-
відальність як моральна категорія (Л. Коль-
бегр, Ж. Піаже, Ж.-П. Сатир, Х. Хекхаузен 
та ін.), співвідношення свободи й відпо-
відальності (К.О. Абульханова-Славська, 
А.В. Брушлинський, О.Ф. Плахотний, К. Ро-
джерс та ін.), системний підхід до вивчення 
відповідальності (А.І. Крупнов, В.П. Прядеін 
та ін.), відповідальність із позицій каузаль-
ної атрибуції (В.С. Агеєв, К.К. Муздибаєв, 
Ф. Хайдер та ін.), співвідношення соціаль-
ної й особистісної відповідальності (А. Ад-
лер, Р. Мей, В.А. Розанова, В.Г. Сахарова, 
О.Г. Спіркін та ін.), становлення й виховання 
відповідальності (З.Н. Борисова, М.В. Бор-
цова, В.С. Мухіна та ін.) [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Відповідальність – одна з базових мо-
рально-вольових властивостей особисто-
сті, яка, на думку багатьох учених, є вищою 
особистісною освітою, складним феноме-
ном, що характеризує особистісну й со-
ціальну зрілість людини. Для формування 
особистісної відповідальності та вольової 
сфери особистості загалом особливе зна-
чення має підлітковий вік, упродовж якого 
виникають ідеальні зразки поведінки, ство-
рюється моральна основа, що дає людині 
змогу самій управляти своєю поведінкою 
та розвитком. Стимулювання розвитку від-
повідальності особистості саме в юності 
видається украй актуальним і, безпереч-
но, доцільним унаслідок вирішальної ролі 
особистісного та професійного самовизна-
чення для всієї подальшої життєдіяльності 
людини.

Проблема відповідальності була пред-
метом вивчення як вітчизняних, так і 
зарубіжних науковців (Б.Г. Ананьєв, 
К.О. Абульханова-Славська, М.Й. Бори-
шевський, А.В. Брушлинський, М.М. Бахтін, 
Г.С. Костюк, Т.М. Титаренко, О.М. Леонтьєв, 
К.К. Муздибаєв, М.В. Савчин, В.А. Роменець,  
Дж. Роттер, К. Роджерс, А. Маслоу, Е. Но-
йман, Е. Фромм, Ф. Перлз, К. Юнг та ін.).

Увага дослідників проблеми відповідаль-
ності зосереджувалася, зокрема, на вивчен-
ні її структурних складників (С.В. Барано-
ва, М.В. Савчин, Л.П. Татомир), критеріїв 
і показників (К.О. Абульханова-Славська, 
Л.І. Дементій, М.В. Савчин, Л.П. Татомир, 
Г.П. Татаурова), вікових особливостей роз-
витку (Ю.А. Алєксєєва, І.Д. Бех, І.С. Бу-
лах, М.Й. Боришевський, В.М. Горовенко, 
В.І. Ігнатовський, А.М. Омаров, В.М. Орже-
ховська, І.Г. Тимощук), специфіки станов-
лення в різних видах діяльності (С.Ф. Анісі-
мова, В.П. Бех, Б.С. Волков, С.І. Дмитрієва, 
К.К. Муздибаєв, О.Ф. Плахотний, М.С. Со-
лодка та ін.). 

У психології, крім розрізнених, наявні й 
досить систематизовані дослідження від-
повідальності, запропоновані В.П. Пряд-
єїним [8], який установив компонентний 
склад відповідальності, що найчастіше 
зустрічався в роботах різних дослідників: 
динамічний, емоційний, мотиваційний, ре-
зультативний, регулятивний і когнітивний 
компоненти.

У роботах А.І. Крупнова та В.П. Прядєїна 
результативний компонент розглядається 
в предметній і суб’єктній сферах. Резуль-
тативна предметність пов’язана з резуль-
тативністю суб’єкта у зв’язку з виконанням 
колективних дій. Суб’єктна результатив-
ність пов’язана із завершенням відпові-
дальних дій у зв’язку з особистою необхід-
ністю, власним благополуччям [7].

Зважаючи на те, що найкраще відпові-
дальність простежується саме в діяльності 
суб’єкта, її досліджують у динамічному кон-
тексті (А.Г. Нудельман, В.М. Шуренков та ін.) 
[10]. В.П. Прядєїним динамічний компонент 
розглядався за параметрами ергічності й 
аергічності. При цьому динамічна ергічність 
характеризується самостійним, без додатко-
вого контролю виконанням важких і відпові-
дальних дій, тобто поведінковою активністю. 
Динамічна аергічність виявляє себе в нері-
шучості й необов’язковості суб’єкта, відмові 
від реалізації відповідальних завдань [8].

Емоційний компонент виражається 
в переживанні людиною почуття відпові-
дальності, боргу та совісті (А.В. Філіпов, 
В.К. Ліпінський). Почуття відповідально-
сті виражається в таких емоційних станах, 
як турботливість, старання, заклопота-
ність [4]. В.П. Прядєїн розглядав емоцій-
ний компонент за параметрами стенічно-
сті – наявності позитивних емоцій під час 
виконання відповідальних дій; астенічно-
сті – вираженості негативних емоцій під час 
реалізації відповідальної справи [8].

Регулятивний компонент зазвичай 
пов’язують з інтернальним та екстерналь-
ним самоконтролем і розглядають із по-
зиції локусу контролю (К.К. Муздибаєв, 
К.О. Кузнецова, Н.А. Мінкіна, В.Ф. Сафін та 
ін.) [4, с. 7]. У дослідженнях А.І. Крупнова 
й В.П. Прядєїна регулятивний компонент 
розглядається з позицій інтернальності та 
екстернальності суб’єкта. Регулятивна ін-
тернальність виявляється в самостійності, 
самокритичності й незалежності під час 
виконання відповідальних дій, у здатності 
особи брати на себе відповідальність. Ре-
гуляторна екстернальність характеризуєть-
ся з позиції перекладання відповідальності 
на інших людей та обставини [8].

Когнітивний компонент характеризу-
ється співвідношенням загальних знань 
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про сутність відповідальності й уявлень 
про конкретні норми відповідальної поведін-
ки (Т.Н. Смірнова) [2]. В.П. Прядєїн відзна-
чив важливість розрізнення понять – когні-
тивне осмислення та обізнаність. Когнітивне 
осмислення визначає глибоке розуміння 
самої сутності відповідальності. Когнітивна 
обізнаність характеризується поверхневим 
розумінням відповідальності [8].

Мотиваційний компонент відповідально-
сті особистості, як стверджує В.Г. Агєєв, 
залежить від сфери відображеної в мо-
тивації дійсності, тобто від принципових 
можливостей адекватно відображати дій-
сність [10]. На думку В.П. Прядєїна, моти-
ваційний компонент може розглядатися з 
позиції соціоцентричності й егоцентрично-
сті. Під соціоцентричною мотивацією ро-
зуміють соціально значущу мотивацію, що 
реалізується у виконанні відповідальних дій 
через бажання бути серед людей, займати 
своє місце в колективі. Егоцентрична моти-
вація розглядається з позиції особисто зна-
чущої мотивації, що виявляється в бажанні 
привернути до себе увагу, отримати вина-
городу, уникнути особистих труднощів [7].

Крім того, на думку Т.Ю. Ушакової, під 
час вивчення особливостей структури від-
повідальності доцільним є виділення мо-
рального та нормативного компонентів, де 
моральний компонент – це власні моральні 
норми, що спонукають до відповідальності, 
а нормативний – норми суспільства, що 
спонукають до відповідальності [10, с. 191].

У сучасному суспільстві натепер підви-
щуються вимоги до таких властивостей 
особистості, як активність, самостійність, 
відповідальність. Тому в умовах переоцінки 
цінностей і зміни соціальних ідеалів про-
блема виховання відповідальності стар-
шокласників стає однією з пріоритетних. 
Нові соціальні умови вимагають особистіс-
ної відповідальності людини, яка вміє са-
мостійно приймати рішення й відповідати 
за свій вибір.

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження – дослідити особливості від-
повідальності старшокласників школи-ін-
тернат «Обдарованість».

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У дослідженні відповідальності 
брали участь старшокласники обласної спе-
ціалізованої школи-інтернат II–III ступенів 
«Обдарованість» Харківської обласної ради 
та загальноосвітньої школи № 93 м. Харко-
ва. Загалом 41 особа: хлопці та дівчата 11 
класів у віці 16–17 років. Як відомо, модель 
особистості Дж. Ротера припускає, що де-
які індивіди виявляють у поведінці яскраво 
виражені зовнішні (інтернальні) і внутрішні 

(екстернальні) стратегії атрибуції; інші ж 
дотримуються проміжних позицій. Відпо-
відно до того, яку позицію займає індивід 
на континуумі інтернальності-екстерналь-
ності, йому приписується певне значення 
локусу контролю. Тобто локус контролю 
особистості – це схильність людини бачи-
ти джерело управління своїм життям пере-
важно або в зовнішньому середовищі, або 
в самому собі. Виділяють два види локусу 
контролю: інтернальний і екстернальний 
[3, с. 34–35]. 

Дослідження, проведені А.О. Реаном, 
указують, що за типом локусу контро-
лю – інтернальність або екстернальність – 
можна судити про ступінь схильності під-
літків до обману і здійснення аморальних 
поступків [9, с. 31]. Також можна припусти-
ти, що локус контролю має регулювальний 
вплив на багато аспектів поведінки люди-
ни, відіграючи важливу роль у формуван-
ні міжособистісних відносин, у способі ви-
рішення особистісних кризових ситуацій, 
умінні самостійно приймати рішення й від-
повідати за свій вибір.

Для вивчення психологічних особливос-
тей локусу контролю у старшокласників 
нами була обрана модифікована Є.Г. Ксе-
нофонтовою методика «Рівень суб’єктив-
ного контролю». Результати аналізу пси-
хологічних особливостей локусу контролю 
старшокласників подано в таблиці 1.

З таблиці 1 видно, що в старшокласників 
школи-інтернату «Обдарованість» середні 
показники за шкалою «схильність до само-
обвинувачення» мають позитивне значення 
та є вірогідно вищими, ніж у групі школя-
рів загальноосвітньої школи (1,36±0,33 та 
0,32±0,37 при р≤0,05).

Це свідчить про те, що старшокласни-
ки школи-інтернату вважають, що причина 
їхніх невдач – вони самі, а причина їхніх 
досягнень – хтось інший: «це випадково», 
«мені допомогли» тощо. Аналіз отриманих 
результатів середніх показників інтерналь-
ності старшокласників у сфері сімейних 
відносин доводить наявність зниження ін-
тернальності в групі школярів школи-інтер-
нату «Обдарованість», причому між показ-
никами розбіжності вірогідні (5,21±0,46 та 
3,77±0,16 при р≤0,01) (таблиця 1). 

Тобто старшокласники загальноосвіт-
ньої школи вважають себе більш відпо-
відальними за події в сімейному житті, 
а досліджувані старшокласники школи-ін-
тернату вважають не себе, а своїх партне-
рів відповідальними за значущі події й си-
туації в сімейному житті.

Аналіз отриманих результатів щодо ін-
тернальності в запереченні активності 
доводить наявність статистично вірогідно-
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го зниження інтернальності в групі стар-
шокласників школи-інтернату «Обдарова-
ність» (8,99±6,0 та 3,36±0,55 при р≤0,001), 
причому між середніми показниками інтер-
нальності у сфері заперечення активності 
за субшкалою «готовність до діяльності», 
яка пов’язана з подоланням труднощів 
(4,16±0,56 та 1,82±0,19 при р≤0,001), біль-
ше властива старшокласникам загальноос-
вітньої школи, а готовність до самостійного 
планування, здійснення діяльності та від-
повідальності за неї (7,59±0,11 і 5,79±0,49 
при р≤0,001) – старшокласникам школи-ін-
тернату, розбіжності вірогідні. 

Отже, старшокласники школи-інтерна-
ту «Обдарованість» більше вірять у влас-
ні сили, які дають їм можливість впливати 
на своє життя, і готові до самостійного пла-
нування, здійснення діяльності й відпові-
дальності за неї. А старшокласники загаль-
ноосвітньої школи пояснюють свою слабку 
активність законами всесвіту та не нама-
гаються щось змінювати у своєму житті, 

їм властива слабка здатність здійснення 
діяльності й відповідальності за неї, але 
вони готові долати труднощі в діяльності.

У старшокласників школи-інтернату «Об-
дарованість» середній показник загальної 
інтернальності виявився вірогідно вищим, 
ніж у старшокласників загальноосвітньої 
школи (7,14±0,26 і 5,79±0,49 при р≤0,01). 
Тобто загалом старшокласникам школи-ін-
тернату «Обдарованість» властивий інтер-
нальний локус контролю (внутрішній), який 
свідчить про упевненість у тому, що сили, 
які впливають на долю людини, знаходять-
ся всередині неї самої; те, що відбуваєть-
ся з людиною, значною мірою є результа-
том її активності, і, отже, відповідальність 
за власне життя лежить на самій людині, 
а не на інших, зовнішніх відносно неї силах.

Далі нами за допомогою опитувальни-
ка багатовимірно-функціонального аналі-
зу відповідальності (В.П. Прядєїна) були 
вивчені особливості відповідальності стар-
шокласників загальноосвітньої школи та 

Таблиця 1
Показники локусу контролю старшокласників загальноосвітньої школи 

та школи-інтернату «Обдарованість» (M±m)

Шкали
Групи старшокласників

t РШкола-інтернат
«Обдарованість»

Загальноосвітня 
школа 

Ід 4,68±0,23 5,37±0,39 1,52 -

Ін 6,05±0,24 5,89±0,35 0,38 -

Псоб 1,36±0,33 0,32±0,37 2,10 0,05

Іу 10,45±0,48 9,58±0,73 1,00 -

ус 4,68±0,28 4,89±0,35 0,47 -

уп 5,59±0,22 5,58±0,39 0,02 -

Ім 8,05±0,42 8,63±0,79 0,65 -

мк 2,95±0,30 3,21±0,52 0,43 -

мо 4,95±0,14 5,58±0,31 1,85 -

Іс 3,77±0,16 5,21±0,46 2,96 0,01

Із 4,05±0,47 5,05±0,37 1,07 -

За 3,36±0,55 8,21±0,67 5,60 0,001

дт 1,82±0,19 4,16±0,56 3,96 0,001

дс 7,59±0,11 5,63±0,33 5,63 0,001

Іо 7,14±0,26 5,79±0,49 2,43 0,01

ж 11,86±0,69 12,42±0,80 0,53 -

я 12,05±0,56 12,79±0,96 0,07 -

Примітка: Ід – Інтернальність у сфері досягнень; Ін – інтернальність у сфері невдач;  
Псоб – схильність до самообвинувачення; Іу – інтернальність у навчальній діяльності; ус – навчаль-
но-соціальний аспект інтернальності; уп – навчально-процесуальний аспект інтернальності;  
Ім – інтернальність у міжособистісному спілкуванні; мк – компетентність у сфері міжособистісних 
відносин; мо – відповідальність у сфері міжособистісних відносин; Іс – інтернальність у сфері 
сімейних відносин; Із – інтернальність у сфері здоров’я; За – заперечення активності; дт – го-
товність до діяльності, яка пов’язана з подоланням труднощів; дс – готовність до самостійного 
планування, здійснення діяльності й відповідальності за неї; Іо – «інтернальність загальна»; ж – ін-
тернальність суджень про життя загалом; я – інтернальність під час опису особистісного досвіду.
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школи-інтернату «Обдарованість», резуль-
тати подані в таблиці 2.

Порівняльний аналіз показав, що стар-
шокласникам школи «Обдарованість» 
достовірно більш притаманні такі складники 
відповідальності, як прагнення інструмен-
тально-стильові (23,27±0,81 і 20,95±0,68 
при р≤0,05), ніж старшокласникам загаль-
ноосвітньої школи. А старшокласникам 
загальноосвітньої школи, у свою чергу, 
достовірно більш властиві такі складники 
відповідальності, як когнітивна обізнаність 
(21,00±1,34 та 16,77±0,80 при р≤0,05), емо-
ційність стенічна (26,21±1,11 і 23,32±0,93 
при р≤0,05) і прагнення змістовно-сенсові 
(25,79±0,79 і 23,09±0,53 при р≤0,05), ніж 
учням школи «Обдарованість». Щодо ін-
ших показників достовірних відмінностей 
не реєструється. Отже, отримані результати 
свідчать, що старшокласники школи-інтер-
нату «Обдарованість» спрямовані на витра-
ту великої особистісної енергії, рішучості, 
бажання зайняти лідируюче становище під 
час виконання відповідальних справ. А стар-
шокласникам загальноосвітньої школи ха-
рактерне поверхневе розумінням відпо-
відальності, тобто розгляд якоїсь однієї 
сторони, яка розкриває якості неспецифіч-
ного, загального характеру. Але при цьому 
їм властиво переживати позитивні емоції під 
час виконання відповідальних справ, а та-
кож притаманні обов’язковість і сумлінність, 

які виявляються в процесі виконання справ 
альтруїстичного характеру, спрямованих 
більшою мірою на соціальне оточення.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Старшокласники школи-інтернату «Об-
дарованість» більше вірять у власні сили, 
які дають їм можливість впливати на своє 
життя, і готові до самостійного плануван-
ня, здійснення діяльності й відповідаль-
ності за неї. Загалом їм властивий інтер-
нальний локус контролю (внутрішній), який 
свідчить про впевненість у тому, що сили, 
які впливають на долю людини, знаходять-
ся всередині неї самої; те, що відбуваєть-
ся з людиною, значною мірою є результа-
том її активності, і, отже, відповідальність 
за власне життя лежить на самій людині, 
а не на інших, зовнішніх відносно неї силах. 
Схильність до самообвинувачення у стар-
шокласників школи-інтернату пов’язана з 
тим, що причина їхніх невдач – вони самі, 
а причина їхніх досягнень – хтось інший: «це 
випадково», «мені допомогли» тощо. Також 
старшокласникам школи-інтернату «Обда-
рованість» притаманний такий складник 
відповідальності, як прагнення інструмен-
тально-стильові, які спрямовані на витра-
ту великої особистісної енергії, рішучості, 
бажання зайняти лідируюче становище під 
час виконання відповідальних справ.

А старшокласники загальноосвітньої 
школи вважають себе більш відповідаль-

Таблиця 2
Показники відповідальності старшокласників загальноосвітньої школи 

та школи-інтернату «Обдарованість» (M±m)

Шкали
Групи старшокласників

t РШкола-інтернат 
«Обдарованість»

Загальноосвітня 
школа

Динамічна ергічність 22, 09±1,22 24,74±0,79 1,82 -

Динамічна аергічність 17,36±0,45 18,42±1,20 0,83 -

Мотивація соціоцентрична 21,27±0,88 23,68±0,87 1,05 -

Мотивація егоцентрична 17,73±0,63 19,53±1,06 1,46 -

Когнітивна свідомість 23,95±0,85 24,89±0,59 0,91 -

Когнітивна обізнаність 16,77±0,80 21,00±1,34 2,71 0,05

Продуктивність предметна 22,91±0,97 23,74±0,87 0,64 -

Продуктивність суб’єктна 21,50±0,71 23,05±0,87 1,38 -

Емоційність стенічна 23,32±0,93 26,21±1,11 2,00 0,05

Емоційність астенічна 21,41±0,64 22,32±0,90 0,82 -

Регуляторна інтернальність 25,68±1,01 25,95±0,76 0,21 -

Регуляторна екстернальність 18,55±0,97 20,74±1,34 1,32 -

Труднощі особистісні 21,36±0,62 20,11±1,14 0,96 -

Труднощі операціональні 18,77±1,01 18,68±1,33 0,05 -

Прагнення інструментально-стильові 23,27±0,81 20,95±0,68 2,19 0,05

Прагнення змістовно-сенсові 23,09±0,53 25,79±0,79 2,84 0,05
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ними за події в сімейному житті, а також 
вони пояснюють свою слабку активність 
законами всесвіту та не намагаються 
щось змінювати у своєму житті, їм власти-
ва слабка здатність здійснення діяльності 
й відповідальність за неї, але вони готові 
долати труднощі в діяльності. Загалом їм 
притаманний екстернальний локус контро-
лю. Також їм властиві такі складники від-
повідальності, як когнітивна обізнаність, 
стенічна емоційність і змістовно-сенсові 
прагнення. Для них характерне поверхне-
ве розумінням відповідальності, тобто роз-
гляд якоїсь однієї сторони, яка розкриває 
якості неспецифічного, загального харак-
теру. Але при цьому їм властиво пережи-
вати позитивні емоції під час виконання 
відповідальних справ, а також притаманні 
обов’язковість і сумлінність, які виявляють-
ся під час виконання справ альтруїстично-
го характеру, спрямованих більшою мірою 
на соціальне оточення.
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Стаття присвячена вивченню індивідуально-типологічних особливостей проживання кризи профе-
сійного розвитку. Під час використання кластерного аналізу було виявлено 4 типи проживання залежно 
від життєвого сценарію респондентів.

Ключові слова: криза, професія, життєві сценарії, копінг-стратегія.

Статья посвящена изучению индивидуально-типологических особенностей проживания кризиса 
профессионального развития. При использовании кластерного анализа получено 4 типа проживания 
в зависимости от жизненного сценария респондентов.

Ключевые слова: кризис, профессия, жизненные сценарии, копинг-стратегия.

Koval I.M. INDIVIDUAL STRATEGIES FOR LIVING THE CRISIS OF PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT

The article analyses the individual typological features for living the crisis of professional development. 
Cluster analysis identified 4 types of coping the crisis depending on the individual life scenario. 

Key words: crisis, profession, life scenarios, coping strategy.

Постановка проблеми. Проблема 
вивчення особливостей проживання особи-
стістю кризи професійного розвитку є акту-
альною у зв’язку з мінливими соціально-по-
літичними умовами, що існують в Україні, 
а також значною динамікою ринку праці. 
Особистість опиняється у ситуації, коли по-
трібно чітко усвідомлювати свій вектор про-
фесійного розвитку, швидко адаптуватись, 
здобувати нові знання і навички, щоб бути 
конкурентоспроможною. Дослідження кри-
зи професійного розвитку у таких умовах 
допоможе краще вивчити її особливості, 
фактори, що впливають на її виникнення, 
специфіку її проживання особистістю. Та-
кож дана криза припадає на період ранньої 
зрілості, який взагалі є мало дослідженим 
у психологічній науці.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У психології можна аналізувати осо-
бистісну кризу з точки зору двох підходів: 
персонологічного (криза розглядається 
в рамках певної психологічної теорії осо-
бистості) та вікового (криза досліджується 
в рамках вивчення онтогенетичного роз-
витку людини). Як вітчизняні, так і зару-
біжні психологи мають дослідження в рам-
ках обох підходів. У зарубіжній психології 
в рамках персонологічного підходу можна 
виділити два методологічних напрями, що 
стосуються особистісної кризи – екзистен-
ціальний і гуманістичний. До екзистенці-

ального напряму можна віднести концепції: 
ноогенного неврозу [1], екзистенціального 
неврозу [2, с. 311–325], кризи втрати сен-
су [3]. До гуманістичного напрямку мож-
на зарахувати концепцію метапатології [4] 
і концепцію ціннісної кризи [5, с. 36–38]. 
У рамках вікового підходу виокремлюють 
психодинамічний [6, с. 215–217], гуманіс-
тичний [7, с. 12–26] і психосоціальний [8] 
напрями. Персонологічний підхід радян-
ської і пострадянської психології пред-
ставляє суб’єктивно-діяльнісний напрям, 
до якого входять концепції: життєвої кри-
зи [9, с. 156–186], біографічної кризи  
[10, с. 101–114], оптимальності сенсу жит-
тя [11]. Віковий підхід представлений ан-
тропологічним [12, с. 332–365] та культур-
но-історичним напрямом [13, с. 7].

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в розкритті змісту 
індивідуально-типологічних особливостей 
проживання кризи професійного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У персонологічному підході осо-
бистісна криза – це явище з області пси-
хопатології. Головна роль у виникненні 
кризи надається ситуаційним, екзогенним 
факторам, однак враховуються індиві-
дуально-психологічні особливості люди-
ни. У рамках підходу криза розглядається 
як ненормативна подія в житті особисто-
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сті. Тобто вона може статися не з кож-
ною людиною, а вибірково, залежно від 
збігу особистісних і біографічних умов, та 
не є жорстко пов’язаною з віком. Із позицій 
персонологічного підходу криза – це ко-
ротко або довгостроковий психотравмую-
чий стан, який призводить до дезадаптації 
і деформації особистості. У зв’язку з цим 
їй приписують деструктивний, патогенний 
вплив на психічне здоров’я людини, а в де-
яких концепціях взагалі вважають самостій-
ною нозологічною одиницею.

З точки зору вікового підходу особи-
стісна криза розглядається як норматив-
не, чітко локалізоване протягом життєвого 
циклу й обов’язкове для прогресивного 
розвитку особистості явище. Головна роль 
у виникненні кризи надається внутріш-
нім, ендогенним факторам, що характерні 
для процесу психічного розвитку особи-
стості, якому властиві закономірні чергу-
вання літичних і критичних періодів. Із по-
зицій вікового підходу криза розкривається 
як природне явище людського розвитку, що 
не виходить за межі норми, і є необхідним 
для нормального особистісного зростан-
ня. Відсутність або несвоєчасність кризи, 
навпаки, може інтерпретуватися як ознака 
спотворення або затримки розвитку осо-
бистості. Загалом особистісну кризу роз-
глядають як конструктивну функцію, що 
призводить до відкидання непродуктивних 
на даному життєвому етапі особистісних 
властивостей і звільняє шлях для прогре-
сивних новоутворень. Руйнівною для осо-
бистості стає тільки тривала (вчасно або 
остаточно не подолана) криза.

В історії вивчення кризи особистості 
в зарубіжній психології також варто згадати 
про традицію, що належить до персоноло-
гічного підходу, яка є підґрунтям для роз-
витку кризової психології. Засновником 
кризової теорії вважають Е. Ліндеманна 
[14, c. 141–148]. Він займався досліджен-
ням кризи у зв’язку із втратою близької лю-
дини. Е. Ліндеманн окреслив основні рам-
ки для визначення симптоматики кризи, і 
його внесок розглядається як відправна 
точка у розвитку кризової теорії. Ще од-
ним вченим, який заклав основи для роз-
витку кризової теорії і практики, був Дж. 
Каплан [15, c. 2–11]. Він вважав, що кри-
за настає, коли людина зіштовхується з 
проблемою, що не має для неї негайного 
вирішення. Період кризи супроводжується 
напруженням і триває певний час, протя-
гом якого людина робить спроби виріши-
ти проблему. Зрештою досягається деяка 
адаптація і рівновага, а сам психологічний 
стан може бути як кращим, так і гіршим, 
ніж до виникнення кризи. Дж. Каплан вва-

жає, що основним фактором, що визначає 
виникнення кризи, є дисбаланс між склад-
ністю і важливістю загрозливої ситуації і 
ресурсами, доступними для її вирішення. 
Кризова теорія Каплана ґрунтується на кон-
цепції гомеостазу. Кризу він вважає розла-
дом збалансованого або гомеостатичного 
стану людини. Подальші дослідження при-
звели як до появи критиків Е. Ліндеманна 
та Дж. Каплана, так і до їх послідовників 
[16]. Дж. Таплін дещо критикував теорію 
гомеостазу Дж. Каплана, стверджуючи, що 
вона не розглядає відмінностей між адап-
тивним і неадаптивним дисбалансом та об-
межує можливості людини лише реакцією. 
Він пропонував визначати кризу як стан 
людини, для якого характерним є тимчасо-
ве зниження когнітивних процесів у разі ре-
акції на подразнюючі cтимули. Г. Халперн, 
використовуючи концепцію Р. Лазаруса 
про два види оцінки процесів, які визна-
чають характер емоційної відповіді, харак-
теризував людину як суб’єкта, що оцінює 
дану ситуацію як надзвичайно небезпечну 
і у своїй вторинній оцінці не може знайти 
спосіб впоратися з нею. Послідовники, під-
тримуючи загальні ідеї фундаторів кризової 
теорії, вносили свої доповнення. Л. Рапо-
порт вважав, що криза створює проблему, 
яка може бути сприйнята як загроза, втра-
та чи виклик. Він виділяв три взаємопов’я-
заних чинники, що викликають кризовий 
стан: небезпечна подія, загроза життєвим 
цілям, нездатність реагувати адекватни-
ми копінг-механізмами. Г. Перад вважав, 
що подія, що сприяє виникненню кри-
зи, спочатку має сприйматися як стресо-
ва ситуація, перш ніж вона перетвориться 
на кризову ситуацію. Він виділяв явища, що 
характеризують кризу: конкретна та іден-
тифікована стресова подія, її сприймання 
як значимої і загрозливої, реакція на по-
дію, копінгові завдання, що беруть участь 
в успішному пристосуванні. К. Франс звер-
тає увагу на те, що існує велика кількість 
потенційно небезпечних для виникнення 
кризи подій. Навіть події, що загалом вва-
жаються позитивними, можуть викликати 
стрес. Також він наголошував на необхід-
ності враховувати індивідуально-психоло-
гічні особливості кожної людини під час 
сприймання різних подій. Загалом як при-
хильники, так і критики праць Е. Лінде-
манна та Дж. Каплана враховували їх ідеї 
і будували власні дослідження, зосереджу-
ючись на більш конкретних аспектах роз-
роблення теорії криз. Подальші дослідники 
зосереджували свою увагу на розробленні 
ефективних методів боротьби із кризою.

Особистісну кризу також розглядають 
у рамках зарубіжної психіатрії і розрізняють 
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три типи криз: ситуаційні (непередбачува-
ні), традиційні (сприяють розвитку) та куль-
турні і соціальні (випадкові) [17]. Ситуаційні 
кризи походять від трьох факторів: мате-
ріальних чи екологічних (пожежа, стихійне 
лихо); особистих або фізичних (серцевий 
напад, діагноз смертельної хвороби чи ті-
лесне ушкодження); міжособистісних або 
соціальних, (смерть близької людини, роз-
лучення чи втрата роботи). Ці події є неза-
планованими та неочікуваними. Традиційні 
кризи включають дві основні сфери: пере-
хідні стани розвитку і ситуативні перехід-
ні стани. Перехідні стани розвитку скла-
даються із нормальних й очікуваних змін 
життєвого циклу, що базуються на про-
гнозованому розвитку людини. Ситуативні 
перехідні стани включають значимі життє-
ві події – шлюб, народження дитини, вихід 
на пенсію чи перша у житті робота. Незва-
жаючи на очікуваність змін, вони виклика-
ють тривогу і напруження. Культурні і со-
ціальні кризи пов’язані з такими явищами, 
як пограбування, фізичне насилля і ситуація 
із заручниками. Ця форма криз неперед-
бачувана і не підконтрольна людині. Також 
прийнято розрізняти [18, c. 418–434] осо-
бистісну кризу (кризу ідентичності) та ди-
фузію ідентичності, стан, що у подальшому 
може призвести до патології. Як вважають 
дослідники, криза ідентичності є тимчасо-
вим явищем, притаманним добре інтегро-
ваній особистості, функціонування якої є 
гнучким та адаптивним. Вона сама може 
впоратися із кризою. Особистості з дифуз-
ною ідентичністю частіше за все потрібна 
стороння допомога.

Із точки зору пострадянської психіатрії, 
особистісна криза – це гострий внутрішній 
психологічний конфлікт, що виникає в пе-
реломні моменти життя і ставить перед лю-
диною проблему, яку вона не може вирі-
шити самостійно. Під кризовою ситуацією 
розуміються ті життєві обставини, які при-
зводять до розвитку кризи. За даними 
досліджень, основну групу кризових хво-
рих становлять пацієнти з невротичними, 
пов’язаними зі стресом і соматоформни-
ми розладами [19, c. 65–72]. Найчасті-
ше серед цих розладів зустрічаються ви-
падки пролонгованої депресивної реакції, 
змішаної тривожної і депресивної реакції, 
а афективні розлади трапляються значно 
рідше. Тривалість лікування кризових хво-
рих перевищує тривалість лікування хворих 
із пограничними розладами.

На основі проведених теоретичних 
пошуків можна сформулювати робоче 
визначення поняття «особистісна криза». 
Особистісна криза – це внутрішній стан 
особистості, що виникає у період конфлікту 

між її усталеним функціонуванням і новими 
викликами, які з’являються в її житті, і на які 
вона поки що не має адекватної відповіді. 
У нормі криза слугує для досягнення більш 
високого рівня особистісної зрілості. Руй-
нівною для особистості стає тільки тривала 
(вчасно або остаточно не подолана) криза.

Емпіричне дослідження особливостей 
проживання кризи професійного розвитку 
у зв’язку з набуттям другої вищої освіти 
було проведено на базі НПУ імені М.П. Дра-
гоманова. Досліджувані (100 осіб) – це сту-
денти університету, що здобувають другу 
вищу освіту за спеціальністю «психологія».

Соціально-демографічні характеристики 
респондентів:

– стать: 88% жінок та 22% чоловіків;
– середній вік – 33 роки;
– одружені – 56 досліджуваних;
– не одружені – 44 досліджувані;
Дослідження вибірки студентів, що здо-

бувають другу вищу освіту, зумовлено тим, 
що вони за своїм віком знаходяться у та-
кому періоді, для якого характерна криза 
професійного розвитку, згідно з віковим 
підходом до розгляду криз. Тому вивчен-
ня особливостей проживання ними кри-
зи може допомогти краще зрозуміти, які 
фактори впливають на її перебіг, які ко-
пінг-стратегії є ефективними залежно від 
етапу кризи (передкритичного, критичного 
та посткритичного), якими можуть бути ре-
зультати виходу з кризи.

Відповідно до мети та завдань роботи з 
метою емпіричного дослідження особли-
востей проживання кризи професійного 
зростання у зв’язку з набуттям другої ви-
щої освіти було обрано ряд психодіагнос-
тичних методик.

Опитувальник «Копінг-тест» призна-
чений для визначення копінг-механізмів, 
способів подолання труднощів у різних 
сферах психічної діяльності, копінг-стра-
тегій. Опитувальник вважається першою 
стандартною методикою в галузі вимірю-
вання копінгів і був розроблений Р. Лаза-
русом і С. Фолкман у 1988 р., адаптований 
Т. Крюковою, Е. Куфтяк, М. Замишляевою 
у 2004 р., додатково стандартизований 
в НІПНІ ім. Бехетерева Л. Вассерманом, 
Б. Іовлевим, Є. Ісаєвою, О. Трифоновою, 
О. Щелковою, М. Новожиловою. Опиту-
вальник складається із 50 тверджень, що 
згруповані у 8 шкал. «Клінічний опитуваль-
ник для виявлення й оцінки невротичних 
станів (К. Яхін, Д. Менделевич)», призна-
чений для виявлення й оцінки невротичних 
станів особистості, розроблений К. Яхіним, 
Д. Менделевичем 1978 р. Він складається 
із 68 запитань, на які досліджувані мають 
відповідати, оцінюючи свій актуальний стан 
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за шкалою (5 – ніколи не було, 4 – рідко, 
3 – інколи, 2 – часто, 1 – постійно/завж-
ди). Оброблення результатів здійснюється 
відповідно до ключа шляхом нарахування 
балів за шкалами: тривога, невротична де-
пресія, астенія, істерія, обсесивно-фобічні 
розлади, вегетативні розлади. 

Методика «Духовна криза» (Л. Шутова, 
О. Ляшук) призначена для дослідження ду-
ховної кризи, що може переживатися осо-
бистістю. В основу створення методики 
були покладені постулати екзистенціальної 
психології та принципи суб’єктивного ча-
сового шкалювання, які полягають в оцінці 
людиною параметрів у різних часових вимі-
рах (минулому, теперішньому, майбутньо-
му). Шкалюванню підлягали такі категорії: 
незадоволеність, самотність, свобода, гріх, 
страждання, відповідальність, страх смер-
ті, безглуздість. Рівень їх прояву в кожному 
часовому діапазоні оцінювався за шкалою 
від 0 («повністю відсутня») до 6 («постій-
но присутня»). Оброблення результатів 
здійснювалася за такими шкалами: 1) імо-
вірність духовної кризи; 2) напруженість 
екзистенціального вакууму; 3) тенденція 
духовної кризи (прогресивна, регресивна, 
стагнаційна, пікова, низинна). 

«Терапевтичний опитувальник по вияв-
ленню рівня фіксованої емоційної установ-
ки», розроблений В. Макаровим, дає змогу 
виміряти рівень фіксованої емоційної уста-
новки людини згідно із життєвими сценарі-
ями за Е. Берном (переможець, не-перемо-
жець, невдаха). Тест соціальної адаптації 
Холмса–Рея призначений для виявлення 
й оцінки стресогенних життєвих ситуацій 
у житті людини. Він складається із 43 твер-
джень, що описують події повсякденно-
го життя. Досліджувані мають відзначити 
усі події, які трапилися з ними протягом 
певного періоду у минулому (рік, півроку 
чи інший період, необхідний для дослід-
ників). Якщо якась подія траплялася нео-
дноразово, вони мають написати цифру, 
що відображає кількість разів. Оброблення 
результатів здійснюється на основі ключа, 
що містить діапазони балів та їх інтерпре-
тацію. Сума балів менше 200 передбачає 
низький рівень стресу і низьку ймовірність 
стресових розладів (менше 30%). У діа-
пазоні 200–299 балів передбачає порого-
вий рівень стресу і середню ймовірність 
виникнення розладів 50%, а якщо сума 
балів перевищує 300 балів, це відображає 
високий рівень стресу і ризик стресового 
розладу досягає майже 80%.

На основі первинного опрацюван-
ня емпіричних даних було виявлено, що 
вся сукупність досліджуваних поділяєть-
ся на дві групи на основі життєвого сце-

нарію за Е. Берном. Отримані результати 
свідчать, що у досліджуваних, що отриму-
ють другу вищу освіту, проявляються два з 
трьох видів життєвого сценарію за Берном 
(переможці і не-переможці), а от невда-
хи взагалі відсутні. Можна припустити, що 
для людей із цими видами сценарію друга 
вища освіта виступає ресурсом для більш 
швидкого й успішного виходу із кризи про-
фесійного розвитку. Адже здобуття другої 
вищої освіти дає можливість розширити 
свої можливості, досягти кар’єрного роз-
витку, змінити сферу діяльності. 

Для побудови типології всередині обох 
груп було використано метод ієрархічного 
кластерного аналізу та метод порівняння 
середніх значень: переможці і не-пере-
можці. У результаті статистичних обрахун-
ків серед групи переможців було виділено  
4 кластери з різною кількістю досліджува-
них, що до них входять.

Кластер № 1 «Долаючі»
Становить 48% вибірки, 26 досліджува-

них, середній вік – 34 роки.
Характерні особливості кластеру:
– високий рівень стресовості середови-

ща;
– кризова тенденція яскраво регресивна 

(вихід із кризи);
– невротичні стани не проявляються;
– копінг-стратегії у діапазоні «помірно 

часто»;
– кількість обійманих посад дорівнює 3.
Кластер № 2 «Стабільні»
Становить 39% вибірки, 21 досліджува-

ний, середній вік – 31 рік.
Характерні особливості кластеру:
– низький рівень стресовості середови-

ща;
– кризова тенденція яскраво регресивна 

(вихід із кризи);
– невротичні стани не проявляються;
– більшість копінг-стратегій у діапазоні 

«помірно часто», а копінг-стратегія пози-
тивної переоцінки у діапазоні «часто»;

– кількість обійманих посад дорівнює 2.
Кластер № 3 «Виснажені»
Становить 7% вибірки, 4 досліджуваних, 

середній вік – 30 років.
Характерні особливості кластеру:
– дещо більше ніж високий рівень стре-

совості середовища;
– кризова тенденція яскраво регре- 

сивна;
– проявляється такий невротичний стан, 

як астенія, обсесивно-фобічні розлади та 
істерія знаходяться у проміжному положен-
ні з тенденцією до діапазону хвороби;

– копінг-стратегії у діапазоні «помірно 
часто»;

– кількість обійманих посад 5.
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Кластер № 4 «Конфронтація»
Становить 6% вибірки, 3 досліджуваних, 

середній вік – 32 роки.
Характерні особливості кластеру:
– дуже високий рівень стресовості сере-

довища;
– кризова тенденція низинна (кризовий 

стан періодично наростає, потім спадає, 
але криза не проживається);

– невротичні стани не проявляються;
– частина копінг-стратегій у діапазоні 

«помірно часто», а три у діапазоні «часто» 
(планування рішення проблеми, позитивна 
переоцінка, конфронтація);

– кількість обійманих посад близько 4.
У результаті статистичних обрахунків се-

ред групи не переможців було виділено 3 
кластери з різною кількістю досліджуваних, 
що до них входять.

Кластер № 1 «Проживання вікової кризи»
Становить 55% вибірки, 23 досліджува-

них, середній вік – 32 роки.
Характерні особливості кластеру:
– низький рівень стресовості середовища;
– кризова тенденція пікова;
– невротичні стани не проявляються;
– копінг-стратегії у діапазоні «помірно 

часто»;
– кількість обійманих посад більше 2.
Кластер № 2 «Невротичний стан»
Становить 33% вибірки, 14 досліджува-

них, середній вік – 36 років.
Характерні особливості кластеру:
– високий рівень стресовості середови-

ща;
– кризова тенденція пікова;
– проявляються такі невротичні стани: 

невротична депресія, істерія майже у діа-
пазоні хвороби;

– копінг-стратегії у діапазоні «помірно 
часто»;

– кількість обійманих посад – близько 3.
Кластер № 3 «Депресивні»
Становить 12% вибірки, 5 досліджува-

них, середній вік – 30 років.
Характерні особливості кластеру:
– трохи вищий рівень стресовості сере-

довища;
– кризова тенденція низинна (кризовий 

стан періодично наростає, потім спадає, 
але криза не проживається);

– проявляється невротична депресія та 
істерія;

– копінг-стратегії у діапазоні «помірно 
часто»;

– кількість обійманих посад близько 5.
Висновки з проведеного досліджен-

ня. У результаті емпіричного дослідження 
100 осіб, які отримують другу вищу освіту 
та переживають кризу професійного роз-
витку, було виявлено різні варіанти реак-

цій особистості від успішного подолання 
до невротичних реакцій. Тип цих реакцій та 
їхня інтенсивність пов’язана з особливос-
тями життєвого сценарію особистості та 
типом копінг-стратегій.

Напрям подальшого дослідження поля-
гає у вивченні стратегій подолання профе-
сійних криз в осіб різних вікових груп. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДОРОСЛОГО
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докторант кафедри психології

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

Стаття присвячена аналізу просоціальної спрямованості особистості. Обговорюються особливості 
визнання респондентами дорослого віку просоціальних цінностей та доцільності їх використання від-
носно різних партнерів. Просоціальні налаштування вивчаються щодо семи категорій людей, стосун-
ки з якими (реальні чи потенційні) мають для особистості різне емоційне і смислове навантаження. 
Підкреслюється, що родинні зв’язки є найміцнішою основою розгортання просоціальних тенденцій 
у період дорослості. Наголошується, що просоціальна мотивація зберігається навіть щодо партнерів, з 
якими існують ідеологічні розбіжності і протистояння. Висвітлюються питання вікового генезу просо-
ціальної спрямованості протягом найбільш тривалого періоду онтогенезу – періоду дорослості.

Ключові слова: просоціальна поведінка, просоціальність, дорослість, зрілість, спрямованість, мо-
ральні цінності.

Статья посвящена анализу просоциальной направленности личности. Обсуждаются особенности 
принятия взрослыми просоциальных ценностей и целесообразности их использования в отношении 
различных партнеров. Просоциальные установки изучаются относительно семи категорий людей, 
отношения с которыми (реальные или потенциальные) имеют для личности разную эмоциональную 
и смысловую нагрузку. Подчеркивается, что родственные связи являются прочной основой развертыва-
ния просоциальных тенденций в период взрослости. Отмечается, что просоциальная мотивация сохра-
няется даже относительно партнеров, с которыми существуют идеологические разногласия и противо-
стояния. Освещаются вопросы возрастного генезиса просоциальной направленности на протяжении 
наиболее длительного периода онтогенеза – периода взрослости.

Ключевые слова: просоциальное поведение, просоциальность, взрослость, зрелость, направлен-
ность, моральные ценности.

Korchakova N.V. PARTICULARITIES OF ADULT PROSOCIAL ORIENTATION
The Article discusses the results of an experimental study of the adoption by adult people of values rec-

ognized in prosocial groups, willingness to apply these principles in relation to different partners. The study 
involved respondents of three age groups of the mature age: the first group of the respondents were of the 
period of early adulthood (30–35 years), the second - middle adulthood (40–45 years), the third – late adult-
hood (60–65 years). Prosocial fundamentals were studied in seven categories of people relations with whom 
(real or potential) have different and emotional meaning for personality. It has been emphasized that family 
ties are a solid basis for development of prosocial strategies in the period of maturity. It has been also noted 
that prosocial motivation is kept even between partners between whom there are ideological disagreement and 
confrontation. The matters of age genesis of prosocial orientation over a long period of ontogenesis, namely in 
the period of maturity have been highlighted.

Key words: prosocial behaviour, prosociality, adulthood, maturity, direction, moral values.

Постановка проблеми. Однією з ак-
туальних проблем психологічної науки є 
вивчення гуманістичних основ поведінки 
особистості, її здатності не лише врахо-
вувати позиції й інтереси партнерів, але 
й діяти на їх користь, дбати про благопо-
луччя іншої людини. Просоціальний розви-
ток – онтогенетично рання форма поведін-
ки. Її становлення продовжується протягом 
усього життя. Вагому роль у цьому процесі 
відіграє період дорослості. Це пов’язано 
не лише з його тривалістю, але й, перш 
за все, наявністю найбільш вагомого осо-
бистісного ресурсу у наданні допомоги і 
підтримки іншого.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У психологічній науці виконано зна-
чний обсяг досліджень, присвячених ана-

лізу просоціальної поведінки особистості 
за участю дорослих респондентів, але у біль-
шості із них питання вікової динаміки гу-
маністичних тенденцій не виступає само-
стійним предметом вивчення. Водночас 
у роботах останнього періоду наголошу-
ється, що вивчення просоціальності у пе-
ріод зрілості і старіння є важливою лінією 
психологічного аналізу. Як зазначають іс-
панський психолог S.E. Aunй та її колеги, 
просоціальна поведінка у період дорослості 
сприяє налагодженню продуктивних соці-
альних зв’язків, які забезпечують підвищен-
ня особистісного і соціального благополуч-
чя [6, с. 29]. Окремі питання вікового генезу 
просоціальності ми знаходимо у вітчизня-
них і зарубіжних дослідженнях. Зокрема, під 
час вивчення індивідуальних особливостей 
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альтруїстично-егоїстичної спрямованості 
І.М. Багмет доходить висновку про перева-
жання альтруїстичної мотивації у дорослому 
та похилому віці [1]. Порівнюючи респон-
дентів трьох вікових підгруп (19–23, 40–45 
і 60–65 років), автор констатує, що альтру-
їстичні тенденції найяскравіше проявляють-
ся у другій та особливо у третій вікових під-
групах. Розмаїття обов’язків і завдань, які 
стоять перед дорослою людиною, забез-
печують підвищення з віком просоціальних 
тенденцій. 

Питання вікового генезу емпатійних ха-
рактеристик у період зрілості висвітлю-
ється у роботі Л.П. Журавльової [2]. Автор 
зазначає, що протягом дорослого віку від-
бувається розвиток трансфінітної емпатії, 
ускладнюється її структура, поширюється 
множина реципієнтів співчуття та співпере-
живання. Враховуючи важливість проблеми 
та недостатнє її розроблення, ми спробу-
вали поглянути на функціонування просо-
ціального конструкту з погляду вікової ди-
наміки.

Постановка завдання. Об’єктом на-
шого дослідження є система установочних 
конструктів дорослої людини щодо до-
тримання просоціальних нормативів щодо 
реальних і потенційних партнерів, що різ-
няться територіальною віддаленістю від 
реципієнта та характером особистісних 
зв’язків.

У дослідженні брали участь три вікові під-
групи респондентів різних фаз періоду до-
рослості. Під час формування вибірки був 
застосований принцип десятирічного віко-
вого інтервалу. Перша підгрупа – віковий 
діапазон 30–35 років (рання дорослість), 
друга – 40–45 років (середня дорослість), 
третя – 60–65 років (пізня дорослість). До 
участі у дослідженні долучались представ-
ники обох статей, що мали різне професій-
не спрямування та рівень освіти. 

Із метою проведення дослідження вико-
ристовувався комплекс методик: бесіда, 
особистісний опитувальник «Діагностика 
моральних орієнтацій» (авт. І.С. Славін-
ська, А.Д. Наслєдов, М.Я. Дворецька)  
[5, с. 18–20]; багатофакторний функціо-
нальний опитувальник «Відповідальність» 
(авт. В.П. Прядеїн) [4, с. 46–55], опитуваль-
ник «Соціальні норми просоціальної пове-
дінки» (авт. І.А. Фурманов, Н.В. Кухтова) [3].

Бланково-матрична методика І.С. Сла-
вінської дала змогу встановити особли-
вості просоціальної спрямованості особи-
стості за допомогою загальної інтегрованої 
шкали «Моральна орієнтація» (F4) та трьох 
субшкал (F1; F2; F3): «Співпереживання» 
(співчуття, співстраждання, благородство, 
доброзичливість, милосердя); «Турботли-

вість» (уважність, турботливість, любов, 
жертовність); «Допомога» (співчуття, благо-
дійність, допомога, пробачення). Методика 
забезпечила оцінювання 13 моральних цін-
ностей, похідних від базової цінності «до-
бро» [5, с. 9]. Загальний фактор «Моральна 
орієнтація» забезпечував простеження зна-
чущості для особистості прояву моральних 
цінностей до людей різних категорій. Фак-
тор «Співпереживання» відповідно до ме-
тодичних вимог, інтерпретувався як емо-
ційний компонент моральних орієнтацій. 
Фактор «Турботливість» відкривав можли-
вість для простеження жертовного, тур-
ботливого ставлення до близьких і далеких 
людей. Фактор «Допомога» висвітлював 
діяльнісну складову частину – готовність 
особистості до просоціальної поведінки. 
З метою забезпечення єдиного смислово-
го змісту і мінімізації особистісних уявлень 
до кожної цінності у методиці додавалося 
коротке пояснення. Кожну цінність респон-
дент співвідносив щодо людей семи різних 
категорій, які відрізняються як характером 
особистісної, так і територіально-геогра-
фічної наближеності до нього. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основою поведінки дорослого є 
просоціальна спрямованість, яка сформу-
валася в особистості протягом життя. Ана-
ліз отриманих результатів свідчить, що, не-
зважаючи на всю проблемність сьогодення, 
люди зберігають просоціальну спрямова-
ність. Як уже зазначалося, використаний 
у роботі інструментарій дав змогу погляну-
ти на рівень гуманістичних установок рес-
пондентів щодо семи категорій людей: від 
найрідніших, найближчих – до незнайомих 
і навіть ворогів. Отриманий загальний се-
редній бал у кожній із вікових підгруп рес-
пондентів зрілого віку має показник вище 
середнього (відповідно, перша вікова під-
група – 2,6, друга – 3,2, третя – 2,9 бали 
із 5 можливих). Найбільша одностайність 
була виявлена у ставленні до найближчих 
і найрідніших людей. Більшість респонден-
тів обрали найвищу позицію шкали доціль-
ності вияву просоціальних тенденцій до цієї 
групи людей. Отримані результати ще раз 
підтверджують аксіому про визначальний 
вплив родинних та емоційних зв’язків на ха-
рактер соціальної поведінки людини. Осо-
бливо високі показники (4,8 бали) визнан-
ня доцільності просоціального ставлення 
до рідних і друзів простежуються у пред-
ставників середньої і пізньої дорослості 
(друга і третя вікові підгрупи) (див. табл. 1). 

Налаштування на просоціальну взає-
модію з іншими категоріями людей зни-
жується не лише у міру послаблення ре-
альних чи потенційних форм спілкування, 
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але і під впливом ідеологічних переконань. 
Зіставлення результатів вказує на наяв-
ність більшої толерантності у ставленні 
до оточення респондентів середньої під-
групи (40–45-річних). Заради позначення 
власних гуманістичних позицій вони об-
рали найбільш високі бали щодо усіх ка-
тегорій людей. За виключенням ставлення 
до знайомих, щодо яких найвищий показ-
ник простежується у представників піз-
ньої дорослості. Найяскравіше відмінність 
у визнанні доречності застосування просо-
ціальних стратегій між підгрупами респон-
дентів простежувалася під час оцінювання 
ставлень до п’яти категорій людей: спів-
громадян, представників тієї самої націо-
нальності, співмістян та ворогів. Рангове 
співрозміщення цих підгруп у трьох вибір-
ках ідентичне (див. рис. 1).

Під час аналізу результатів ми враховува-
ли, що високий рівень альтруїзму виявляєть-
ся, перш за все, у колі найрідніших людей, але 
для загального висновку про рівень просоці-
альних тенденцій надзвичайно важливу роль 
відіграє простеження ціннісних орієнтацій 
особистості щодо особистісно нейтральних 
партнерів і навіть тих, до кого сформувало-
ся негативне ставлення. Аналіз отриманих 
результатів свідчить, що найбільшу стійкість 
у ціннісній сфері особистості зберігають такі 
цінності, як «доброзичливість», «милосер-
дя», «благородство» та «співчуття». Їх високе 
визнання простежується щодо усіх категорій 
людей. У першій підгрупі найвищі показники 
отримали три перші характеристики, у дру-
гій і третій підгрупі третє місце посіла харак-
теристика «співчуття». Домінування цих цін-
ностей вказує на сформованість емоційних 
основ просоціальної поведінки дорослих, що 
особливо яскраво простежується у період 
пізньої зрілості. 

Прогнозовано низькими виявилися пози-
ції респондентів щодо дотримання просо-
ціальних норм щодо незнайомих людей та 
ворогів. У ставленні до представників пер-
шої категорії більшість респондентів обра-
ли для позначення своїх позицій показники, 
близькі до середніх (у межах 2,2–2,4 балів). 
Розкид позицій щодо другої категорії лю-
дей більш варіативний. Зокрема, більше 
третини респондентів (37,8%) обрали по-
зицію заперечення доцільності дотримання 
просоціальних стратегій щодо цих людей, 
тим самим засвідчуючи наявність негатив-
них конфронтаційних установок. Зіставлен-
ня показників, отриманих у кожній із вікових 
підгруп, вказує, що найбільш толерантні 
позиції характерні для учасників періоду 
середньої зрілості (40–45 р.). Водночас 
представники пізньої дорослості налаш-
товані найменш демократично. Позиції за-
перечення доцільності дотримання просо-
ціальних цінностей щодо ворогів звучать 
у відповідях майже половини респондентів 
цієї групи (42%). Однією з основних при-
чин актуалізації негативних установок, на їх 
думку, є події, що відбуваються на сході 
країни. За останні три роки їхні позиції сут-
тєво змінилися. 

Все ж більшість учасників опитування 
(62,2%) і за таких умов продовжують орі-
єнтуватися на просоціальні цінності. Як 
зазначалося, матрична шкала методики 
давала змогу визначатись щодо необхід-
ності дотримання просоціальних тенденцій 
до представників певної категорії за такими 
градаціями: виявляти «не варто» (-1); «не-
важливо» (0); «важливо» (від 1 до 4); «дуже 
важливо» (5). Навіть стосовно ворогів зна-
чна кількість учасників обрала один із рівнів 
позиції «важливо». Це переважно невисокі 
бали, але вони засвідчують відсутність агре-

Таблиця 1
Показники просоціальної спрямованості дорослих 

(за «Методикою діагностики моральних орієнтацій»)

Вікові підгрупи

Показники визнання респондентами доцільності 
вияву просоціальних тенденцій щодо представників  

різних категорій (у балах)
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перша (30–35 р.) 4,6 3,6 2,9 2,8 2,5 2,2 1,5

друга (40–45 р.) 4,8 3,8 3,2 3,2 2,8 2,4 1,8

третя(60–65 р.) 4,8 4,0 2,9 2,9 2,7 2,1 1,1
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сивного налаштування. Найчастіше просоці-
альні позиції простежувалися за цінностями 
«співчуття», «доброзичливість», «допомога», 
«милосердя» (див. рис. 2).

Розглянемо питання індивідуальних від-
мінностей у рівнях просоціальної орієнта-
ції. Як відомо, дорослий вік пов’язаний із 
реалізацією тих програм, які сформувалися 
на основі прийнятих особистістю цінностей 
і надання їм особистісних смислів. Цей пе-
ріод можна класифікувати як етап досяг-
нутої просоціальності, яка реалізується 
у формі зрілої чи інертної просоціальності. 
Перша лінія розгортається на фоні сфор-
мованої стратегії піклування, визнання со-
ціальних стандартів взаємодії. За резуль-

татами нашого дослідження про цей рівень 
просоціальної спрямованості можна гово-
рити щодо шостої частини учасників опи-
тування (18%). Вони цінують просоціальні 
норми і виявляють схильність застосовувати 
їх до широкого соціального оточення, неза-
лежно від характеру зв’язків, особистісних 
уподобань та родинних уз. Ці респонденти 
віднесені нами до високого рівня прийнят-
тя просоціальних цінностей як універсаль-
них основ взаємодії між людьми. У позиціях 
цих респондентів простежується поєднання 
емпатійної і діяльнісної складової частини, 
визнання необхідності виявляти турботу, 
допомогу і співчуття навіть за умови ідеоло-
гічних розбіжностей та наявності конфрон-

Рис. 2. Показники лояльності у ставленні до ворогів

1. пробачення; 2. допомога; 3. благодійність; 4. співчуття; 5. співпереживання; 
6. співстраждання; 7. любов; 8. турбота; 9. уважність; 10. жертовність; 11. добро-
зичливість; 12. благородство; 13. милосердя.

Рис. 1. Показники визнання доцільності просоціальних форм поведінки  
щодо різних партнерів (у балах)
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таційних позицій із потенційними реципієн-
тами сприяння. Дві третини респондентів 
(67,3%) продемонстрували середній рівень 
прийняття просоціальних цінностей. Низь-
кі рівні були зафіксовані у 14,3% учасників. 
Центральною стратегією цих людей є об-
меження просоціальності родинним колом. 
У разі взаємодії із більш широким соціаль-
ним оточенням вони обирають пасивну, 
бездіяльнісну позицію. Закономірно, що їх 
інертна просоціальна орієнтація у реальній 
поведінці може породжувати байдужість та 
безініціативність у ставленні до проблем 
інших людей. Аналіз індивідуальних показ-
ників у контексті вікової специфіки вказує 
на те, що визнання просоціальних ціннос-
тей найяскравіше виявляється у середній 
та пізній зрілості. Середні індивідуальні 
результати у цих групах майже ідентичні 
(відповідно, 287,9 та 286,7 бали). У пер-
шій віковій підгрупі (підгрупа 30–35 річних 
респондентів) цей показник складає 262,6 
бала. Зіставлення наповнюваності підгруп 
різного рівня сформованості просоціальних 
установок також вказує на певні переваги 
показників у підгрупі 60–65-річних рес-
пондентів. Саме у цій групі обсяг підгру-
пи високого рівня визнання просоціальних 
цінностей є найбільшим (21%). Наймен-
шою є також підгрупа із найнижчими показ-
никами. Просоціальна поведінка – доволі 
багатогранне, різноманітне явище. Вона 
має багато різновидів і форм: від емоцій-
но-емпатійного реагування на проблеми 
оточуючих до дієвих форм підтримки та 
альтруїстичної допомоги. Аналіз визнан-
ня респондентами трьох інтегрованих груп 
цінностей (співчуття, турботливість, допо-
мога) свідчить, що вікові відмінності просте-
жуються лише за схильністю до дієвого 
сприяння. Представники другої і третьої 
вікових підгруп частіше вказували на до-
речність благодійності, пробачення, допо-
моги, уміння виявляти співчуття до оточен-
ня або ж використовували для визначення 
своїх позицій більш високі бали. У цьому 
контексті наші результати підтверджують 

висновки Л.П. Журавльової  про те, що го-
товність до реального сприяння впродовж 
онтогенезу розвивається нерівномірно з 
тенденцією до підвищення його показників 
і частоти відповідних поведінкових реакцій 
із віком [2, с. 35].

У психологічній науці дискутується пи-
тання детермінуючих взаємозв’язків со-
ціальної відповідальності особистості та 
її просоціальності. Все ж проведені нами 
спостереження засвідчують, що цей зв’я-
зок неоднозначний. Орієнтація на соціаль-
ний світ, взаємодію з партнерами, спільні 
справи та сформоване прагнення зроби-
ти вагомий особистісний внесок у спільну 
справу самі по собі не зумовлюють просо-
ціальну сутність людини. Соціальна відпові-
дальність є інтегрованим багатоаспектним 
явищем. Вона може фіксувати як систе-
му гуманістичних установок особистості, 
так і орієнтацію на успіх загальної спра-
ви, налагодження продуктивної співпра-
ці з партнерами. Через це зосередження 
на діяльнісній складовій частині соціальної 
відповідальності може не лише не висвіт-
лювати просоціальні тенденції, але й пев-
ною мірою перешкоджати їх формуванню. 
Підтвердження цим висновкам ми отрима-
ли під час зіставлення результатів багато-
факторного функціонального опитувальни-
ка «Відповідальність» (авт. В.П. Прядеїн) та 
методики «Соціальні норми просоціальної 
поведінки» (авт. А.І. Фурманов, Н.В. Кух-
това). Як показали результати, кореля-
ційні зв’язки між змінними просоціальної 
орієнтації та більшістю показників відпові-
дальності, включаючи «соціоцентричність», 
«інтернальність» та «сценічність» не просте-
жуються (див .табл. 2).

Наявність цих закономірностей необхід-
но враховувати під час організації розви-
вально-корекційних заходів для представ-
ників соціономічних професій та підготовки 
управлінського персоналу. Людям, профе-
сійна діяльність яких належить до групи 
«суб’єкт-суб’єктної взаємодії», недостат-
ньо сформувати відповідальне ставлення 

Таблиця 2
Результати кореляційного аналізу між шкалами методик 

«Соціальні норми просоціальної поведінки» та «Відповідальність»

Шкали нормативної  
групи

Фактори відповідальності, які за змістовим компонентом 
найбільш наближені до просоціальних характеристик

ергічність стенічність інтернальність соціоцентричність

Норма соціальної  
відповідальності -0,2 -0 -0,2 -0,3

Норма взаємності 0,18 0,16 0,11 0,14

Норма справедливості 0,19 0,21 0 -0

Норма затрат – винагороди 0,05 0 -0 0,04
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до суспільної справи, почуття обов’язку та 
домінування суспільних інтересів, обов’яз-
ковим елементом професійної підготовки 
та формування професійної компетентно-
сті є розвиток просоціального потенціалу 
особистості.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, проведене дослідження засвід-
чує, що просоціальний розвиток у період 
зрілості продовжує зберігати вплив віко-
вої детермінації. Індивідуальні показники 
розвитку просоціальної спрямованості різ-
няться місцем на континуумі «інертно-зрі-
ла» просоціальність. Основою просоціаль-
ної поведінки є прийняття гуманістичних 
цінностей. Рівень просоціальності виявля-
ється у здатності особистості поширювати 
гуманістичні ідеї на взаємодію з різними 
партнерами, виходячи за межі лише ро-
динних чи дружніх зв’язків. Високий рівень 
прийняття просоціальних цінностей було 
діагностовано у 15% учасників досліджен-
ня. Більшість респондентів можна відне-
сти до середнього рівня сформованості 
просоціальної мотивації. Вікова траєкто-
рія визнання просоціальних цінностей 
як основи взаємодії з різними партнерами 
має нелінійну залежність із досягненням 
свого максимуму у період середньої до-
рослості. Це простежується за більшістю 
оцінюваних критеріїв (дев’ять із тринадця-
ти), таких як «допомога», «благодійність», 
«співчуття», «співстраждання», «уважність», 
«доброзичливість», «уважність», «мило-
сердність», «пробачання». У період пізньої 

дорослості загальні показники просоціаль-
ної спрямованості дещо знижуються порів-
няно з попередньою групою. Відбувається 
це за рахунок звуження кола реципієнтів 
допомоги. Водночас визнання таких цін-
ностей, як «співпереживання» та «турботли-
вість», набуває найвищого рівня визнання 
саме у цей період, що засвідчує збережен-
ня високого потенціалу емпатійності.
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ВІРТУАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ВИД ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
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У роботі висвітлено основні особливості віртуального спілкування, розглянуто специфіку остан-
нього як виду ділової комунікації в умовах педагогічного середовища, вивчено особливості взаємодії 
викладачів і студентів на прикладі електронного ділового листування.

Ключові слова: віртуальне спілкування, ділова комунікація, засоби віртуального спілкування, 
електронна пошта, ділове листування.

В работе раскрыты основные особенности виртуального общения, определена специфика последне-
го как вида деловой коммуникации в условиях педагогической среды; изучены особенности взаимодей-
ствия преподавателей и студентов на примере электронной деловой переписки.

Ключевые слова: виртуальное общение, деловая коммуникация, средства виртуального общения, 
электронная почта, деловая переписка.

Кokhanova O.P. VIRTUAL COMMUNICATION AS A KIND OF BUSINESS COMMUNICATION
The article provides the key aspects of virtual communication, defines the specific character of virtual 

communication as a kind of business communication in pedagogical environment; studies the peculiarities of 
interaction between teachers and students in the context of business correspondence.

Key words: virtual communication, business communication, means of virtual communication, email, 
business correspondence.

Постановка проблеми. У час підви-
щених темпів інформатизації суспільства, 
інтенсифікації віртуальних комунікативних 
зв’язків та високого рівня напруженості 
в міжособистісних та ділових стосунках, 
пов’язаних із політичною та економічною 
ситуацією у країні, проблема культури ді-
лової взаємодії фахівців різного профілю 
видається важливою і такою, що потребує 
наукового вивчення. Особливо актуальною 
ця тема є для педагогічного середовища, 
в якому здійснюється професійна підго-
товка майбутніх спеціалістів гуманітарного 
профілю.

Проблема ефективної взаємодії людей 
перебуває в центрі наукової уваги дослід-
ників тривалий час, проте сучасні тенденції 
розвитку комунікативного процесу зумов-
люють актуальність наукового дослідження 
даної теми.

На сьогодні взаємодія між людьми від-
значається специфічними особливостя-
ми, а саме: послабленням безпосередніх і 
посиленням опосередкованих комунікатив-
них контактів, формалізмом у спілкуванні, 
розширенням кола соціальних зв’язків, з 
одного боку, та збідненням безпосеред-
нього комунікативного досвіду, – з іншо-
го. Все це зумовлено, насамперед, гло-
бальними комп’ютерними мережами, що 
виникли в 1960 р. й змінили не лише спіль-
ну діяльність, а й спілкування між людьми. 
Дослідження, проведені в 1970–1990 рр. 
закордонними та вітчизняними науковця-

ми, виявили, що комп’ютерні мережі явля-
ють собою новий етап у розвитку зовнішніх 
засобів інтелектуальної діяльності, пізнан-
ня та спілкування. Використання комп’ю-
терних мереж призводить до значних 
структурних і функціональних змін у психіч-
ній діяльності людини. Ці зміни зачіпають 
пізнавальну, комунікативну та особистісну 
сфери [4, с. 103].

Через специфіку віку найбільш активни-
ми учасниками віртуального спілкування 
є молоді люди, які становлять найпрогре-
сивнішу складову частину суспільства, що 
з легкістю приймає все нове, використо-
вує різноманітні можливості та способи з 
метою пошуку інформації та спілкування з 
людьми. Зважаючи на те, що юнацький пе-
ріод – це початок професійного становлен-
ня, з-поміж безлічі стосунків між людьми 
особливу увагу ми концентруємо на діло-
вій взаємодії, під якою варто розуміти такі 
взаємини, які виникають під час організації 
будь-якої спільної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Світ електронного спілкування як спе-
цифічний об’єкт спеціального наукового 
дослідження має недовгу, але яскраву іс-
торію. Представниками даного напряму 
можна назвати Н. Лумана, М. Кастельса, 
М. Маклюена, А. Турена, Ю. Хабермаса, 
У. Еко тощо. В їхніх роботах електронне 
спілкування представлене як таке, в якому 
нові інформаційні засоби стають одним із 
найважливіших інструментів орієнтації осо-
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бистості у світі та взаємодії людей. При 
цьому нове комунікативне середовище 
накладає свій відбиток на попередні види 
спілкування [3].

Аналіз студентського життя у віртуально-
му середовищі мережі Інтернет досліджу-
вали також Т. Виноградова, М. Данилова, 
М. Григорян, А. Чистяков [5, с. 1].

Постановка завдання. У роботі ми 
зробили акцент на виокремленні та ана-
лізі основних особливостей віртуального 
спілкування, на розгляді специфіки його 
як виду ділової комунікації в умовах педа-
гогічного середовища, а також на вивченні 
особливостей взаємодії викладачів і сту-
дентів на прикладі ділового листування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Під мережевим (або віртуальним) 
спілкуванням розуміють такий спосіб кому-
нікації, за якого контакт між людьми опосе-
редкований комп’ютером, увімкненим 
у мережу (локальну чи глобальну), а вся 
взаємодія здійснюються у віртуальній ре-
альності. На сьогодні існує безліч способів 
віртуального спілкування: електронна пош-
та, чати і програми обміну повідомлення-
ми, Web-сайти, форуми, блоги, спілкуван-
ня в соціальних мережах [2, с. 103].

Спершу відзначимо ряд особливостей, 
притаманних усім формам віртуально-
го спілкування. Дослідники В. Михайлов і 
С. Михайлов виокремлюють такі риси:

– віртуальність (забезпечує одночас-
не місцезнаходження реальних подій, які 
в дійсності не представлені разом);

– глобальність (розширення простору, 
в якому відбуваються різні види спілкуван-
ня). Глобальність відзначається також по-
тенційністю (зникають просторово-часові 
обмеження комунікації, спостерігається 
«розмивання» державних і національних 
кордонів);

– інтерактивність (орієнтування на інди-
відуальне використання інформації, праг-
нення людини та її можливість негайного 
включення у комунікативний процес);

– короткочасний характер (лаконічність 
повідомлень, використання великої кілько-
сті скорочень);

– гіпертекстуальність (багатозначність, по-
лідискурсивність віртуального спілкування);

– втрата значущості власного «Я», пе-
реважання «вигаданої», створеної самою 
людиною індивідуальності, що виявляється 
в результаті самопрезентації;

– креативність (користувач не лише 
сприймає інформацію, а є також активним 
суб’єктом, що створює власну картину світу);

– анонімність (виражається у викорис-
танні псевдонімів і відсутності значущої ре-
альної інформації про себе та іншого учас-

ника взаємодії). Так, має місце парадокс 
віртуального спілкування: здійснення міжо-
собистісної комунікації, але в безособовій 
формі;

– мозаїчність (розсіяність, відсутність іє-
рархії віртуального простору), що призво-
дить до порушення цілісності сприйняття 
в людини, що доповнюється також наявніс-
тю безлічі самоідентифікацій [3].

Інтернет пропонує такі засоби віртуаль-
ного спілкування:

1) e-mail (електронна пошта, яку можна 
порівняти зі звичайною поштою, за виклю-
ченням того, що електронний лист прихо-
дить відразу після його відправлення);

2) конференція (найбільша комп’ютерна 
конференція – USENET – об’єднує сотні ти-
сяч машин по всьому світу і нагадує дошку 
оголошень і газету водночас);

3) ICQ («I Seek You» – «Я тебе шукаю», 
або просто «аська». Програма, яка дає змо-
гу спілкуватись зі своїми друзями в онлай-
ні. Діє за принципом e-mail, але швидше і 
нагадує спосіб перекидування записками);

4) NetMetting (програма, яка дає змогу 
спілкуватися за допомогою голосу через ін-
тернет, підтримує водночас кілька співроз-
мовників);

5) Iphone (схожий на NetMetting, але під-
тримує відеопередачу, простіший у вико-
ристанні);

6) IRC (означає «Internet Relay Chat» і 
являє собою систему, що дає змогу ве-
сти діалог з іншими користувачами Internet 
на спеціальних каналах або особисто);

7) мережеві ігри;
8) віртуальні міста та інші місця існуван-

ня в мережі (дещо нагадує клуби за інтер-
есами); 

9) Skype, що поєднує функції електронної 
пошти (переписка, передавання файлів), 
чату (конференції та відеоконференції);

10) соціальні мережі («Фейсбук», «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Твиттер») [4, с. 104].

Нині не лише студентська молодь, а й 
викладачі активно використовують різно-
манітні технічні знахідки в особистих і ді-
лових цілях. Нас, насамперед, цікавить 
діловий формат відносин у системі «викла-
дач–студент», а саме те, як відбувається їх 
віртуальне спілкування в умовах навчальної 
взаємодії.

Невід’ємним інструментом ділової кому-
нікації є тексти, які продукуються органі-
зацією й особистістю. Тексти можуть мати 
різноманітну форму: розпорядження, нака-
зи, службові записки, ділові листи тощо.  
В організаціях, в умовах ділових комуніка-
цій текст може фіксуватися як документ.

Документ – це результат відображен-
ня конкретної інформації, зафіксований 
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на спеціальному матеріалі за визначеним 
стандартом чи формулою. Документи ма-
ють правове значення, оскільки є засобом 
засвідчення та доведення певних фактів. 

Одним із найпоширеніших видів кому-
нікації є ділове листування, яке охоплює 
велику кількість різноманітних тем. Через 
листи ведуться переговори, з’ясовують-
ся стосунки, висуваються претензії тощо. 
Головним елементом ділового листа є 
текст, який являє собою сукупність ре-
чень, послідовно об’єднаних змістом і 
побудованих за правилами певної мовної 
системи. Серед вимог до тексту варто 
виділити достовірність та об’єктивність 
змісту, грамотність, нейтральність тону, 
повноту інформації та максимальну стис-
лість.

Крім того, що діловий лист має бути 
лаконічним, він має відповідати певній 
структурі. Як правило, лист складається з 
двох–трьох логічних частин: вступ, дове-
дення (ідей, думок тощо) і закінчення.  
У вступі викладають причини і безпосеред-
ній привід складання службового листа (до-
кумента), за необхідності наводять поси-
лання на інші, раніше отримані документи. 
У доведенні висловлюється сутність питан-
ня, висвітлюються факти, цифрові дані. До-
ведення завершується висновком, в якому 
важливо переконати адресата у потребі 

розглянути аргументи, задовольнити про-
хання тощо. Крім тексту, важливим є «тех-
нічне» оформлення листа [1, с. 21–22].

Нині з метою передачі тієї чи іншої ін-
формації поряд із паперовими докумен-
тами активно використовується електро-
нна пошта. Робочі моменти з’ясовуються 
на місці, швидко й оперативно на різних 
щаблях – по вертикалі й по горизонталі. 

О. Леонтович звертає увагу на зміни, які 
відбуваються в найбільш комунікативних 
засобах: відмова від великих літер, роз-
ділових знаків, використання скорочень, 
«смайликів». Відбувається зниження рівня 
граматичних знань як у віртуальному, так і 
в реальному житті.

У віртуальному спілкуванні домінує не-
формальний стиль мовлення з перева-
жанням побутової лексики незалежно від 
статусу співрозмовника. Це, в свою чергу, 
позначається на самій соціальній структурі, 
яка стає менш ієрархічною [2, с. 108].

Зі студентами 1-го і 3-го курсів Київ-
ського університету імені Бориса Грінченка 
було проведено дослідження, спрямоване 
на визначення особливостей ділової кому-
нікації майбутніх фахівців із викладачами. 
Молодим людям було запропоновано спе-
ціально розроблений опитувальник, відпо-
віді на питання якого дали б змогу виявити 
специфіку ділового листування студентів і 

Рис. 1. Ділова комунікація з приводу вирішення організаційних питань

Рис. 2. Ділова комунікація з питань навчання
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педагогів. Вибірку становили 43 особи жі-
ночої та чоловічої статі. 

Першим питанням було виявлення час-
тоти використання електронної пошти 
студентами. Відповіді молодих людей 
показали, що 28% першокурсників корис-
туються нею часто, а більшість студентів 
3-го курсу (52%) становить подібну кате-
горію. Значна частина (57%) молодих лю-
дей першого року навчання обрали варіант 
«інколи». 

Друге запитання мало продемонструва-
ти частоту використання e-mail для ділового 
спілкування (з приводу навчання, роботи). 
Так, 38% опитаних осіб 1-го і 81% респон-
дентів 3-го курсу відзначили, що роблять 
це часто. Доволі показовим є те, що більше 
50% першокурсників зрідка використовують 
електронну пошту для підтримання ділових 
контактів, натомість, лише 7% третьокурс-
ників відносять себе до осіб, які обмежено 
використовують e-mail з цією метою.

Третє питання безпосередньо стосува-
лося того, як часто майбутні фахівці здій-
снюють віртуальне спілкування з викла-

дачами засобом електронної пошти. 63% 
студентів 1-го курсу роблять це «рідко» і 
«дуже рідко», хоча більш старші юнаки й 
дівчата вступають в електронне спілку-
вання з педагогами «часто» (45%), «інко-
ли» (50%). Як бачимо, молодші студенти 
через адаптаційні процеси не намагаються 
бути активними учасниками віртуального 
взаємодії.

Систематично ініціаторами в діловій ко-
мунікації з викладачами є 42% студентів 
3-го курсу, періодично – 29% старшокур-
сників. Натомість, 59% респондентів, які 
навчаються в інституті перший рік, зрідка 
постають ініціативними особами у спілку-
ванні в площині «викладач–студент», 31% 
опитаних інколи виявляють таку активність.

Подальші запитання опитувальника вияв-
ляли специфіку ділової комунікації викла-
дачів і студентів, а саме: вирішення орга-
нізаційних питань чи проблем, пов’язаних 
із навчальною діяльністю, і як орієнтовані 
молоді люди, спілкуючись через e-mail.

Відповіді на ці запитання представлені 
на рис. 1 і 2:

Рис. 3. Рівень культури ділового листування першокурсників

Рис. 4. Рівень культури ділового листування студентів 3-го курсу
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Як видно з мал. 1, більшість студентів 
старшого курсу (72%) «дуже часто» і « ча-
сто» взаємодіють із викладачем в організа-
ційних питаннях.

Малюнок 2 демонструє, що, порівняно зі 
студентами 3-го курсу (35%), першокурс-
ники «дуже часто» і « часто» (50%) вступа-
ють у ділову комунікацію з педагогом. Мо-
жемо спостерігати динаміку різних аспектів 
взаємодії викладачів і майбутніх фахівців 
залежно від курсу, на якому навчається 
студент. Пояснити ці показники можна тим, 
що молоді люди першого року навчання, 
як правило, більше орієнтовані на навчаль-
ний процес, сильніше переймаються труд-
нощами, зумовленими новим для них соці-
альним середовищем, закріпитися в якому, 
на їхню думку, можна, досягнувши успіху 
в навчанні. 

Однакова кількість респондентів 1-го і 
3-го курсів (93%) відзначила, що у комуні-
кації з педагогами користуються діловим 
стилем спілкування. Однак такі відповіді 
потребують підтвердження, адже важливо 
знати, що саме розуміють під діловим сти-
лем спілкування студенти.

Зважаючи на те, що ділова комунікація 
(ділове листування) передбачає дотриман-
ня певних вимог, інші питання опитуваль-
ника були спрямовані на з’ясування того, 
як молоді люди оформлюють електронний 
діловий лист, як швидко і в якій формі від-
повідають на адресовані їм повідомлення 
від викладача.

Так, 39% першокурсників «часто», а 36% 
«інколи» просто «вкладають» файл і від-
правляють його педагогу, пояснюючи це 
тим, що була попередня домовленість із 
викладачем (86%). 11% респондентів від-
значили, що часто вони надто зайняті, щоб 
додавати преамбулу до листа, і лише 4% 
відповіли, що викладачі самі часто не від-
повідають на повідомлення. Понад 80% 
студентів 3-го курсу зрідка вдаються до та-
кого формату листування з педагогом.

На питання «Чи відповідаєте Ви на елек-
тронні листи, надіслані викладачем?» 73% 
осіб 1-го і 72% осіб 3-го року навчання від-
повіли «часто». Далі студентам пропонува-
лося відтворити приблизний формат тако-
го листа-відповіді. 

45% першокурсників і 29% студентів 
старшого курсу вважають, що дають роз-
горнуту відповідь на надісланий лист. По-
дальший аналіз відповідей респондентів 
показав, що 67% опитаних молодих людей 
першого року навчання просто дякують 
за лист. Лише третина з них (33%), відпо-
відаючи, спершу адресують своє звертання 
до особи, потім зазначають, що дякують і 
зрештою пишуть: «З повагою,< …>». Ана-

ліз відповідей студентів 3-го курсу також 
засвідчив, що 62% з них відписують «дя-
кую» або «дуже дякую». Решта опитаних із 
цієї групи (38 %) зазначила, що пише роз-
логий лист у відповідь. Як видно з резуль-
татів, старшокурсники виявилися більш 
критичними до себе (різниця між 1-ю і 2-ю 
відповідями в них, тобто зростання у 9% 
у відповіді на 2-ге питання цього блоку). 
Першокурсники дещо переоцінили себе 
(12% у бік зниження у відповіді на 2-ге пи-
тання цього блоку).

Результати, отримані у процесі опиту-
вання, можна узагальнити й визначити рі-
вень культури ділового листування студен-
тів (рис. 3, 4).

Як видно з малюнків, високий рівень 
культури ділового листування притаманний 
лише 14% опитаних різних курсів; рівень 
вище середнього демонструють 33% сту-
дентів 3-го і 21% студентів 1-го курсу. При-
близно однакова кількість молодих людей 
в обох групах – 14% і 18% – відзначаються 
низьким та таким, що нижчий за середній, 
рівнями культури ділового листування.

Варто звернути увагу також на те, що 
опитані студенти демонстрували свої мож-
ливості й здатність до електронної ділової 
взаємодії з викладачем на вербальному 
рівні. Реальний перебіг віртуального спіл-
кування нами не відстежувався. Тому, ймо-
вірно, що результати, отримані у процесі 
опитування майбутніх фахівців, можуть від-
різнятися від того, як насправді спілкують-
ся між собою викладачі й студенти, вико-
ристовуючи e-mail.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Сьогодні комп’ютерні мережі являють 
собою новий етап у розвитку зовнішніх 
засобів інтелектуальної діяльності, пізнан-
ня та спілкування. Використання комп’ю-
терних мереж призводить до значних 
структурних і функціональних змін у психіч-
ній діяльності людини, а саме пізнавальної, 
комунікативної та особистісної сфер. 

Особливо активними учасниками мере-
жевої взаємодії є молоді люди, які вико-
ристовують різноманітні можливості й 
способи для пошуку інформації та спіл-
кування з людьми. Оскільки в юнацькому 
періоді молода людина починає набувати 
досвід ділової взаємодії, особливого зна-
чення варто надавати розвитку культури 
спілкування (реального і віртуального). 

Віртуальне спілкування, характеризую-
чись низкою особливостей (скороченість, 
неформальний стиль взаємодії з перева-
жанням побутової лексики тощо), може 
негативно впливати на перебіг ділової ко-
мунікації, а саме: викликати напруженість 
і погіршення стосунків учасників взаємодії, 
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знижуючи тим самим ефективність діяль-
ності студентів і викладачів через нехтуван-
ня елементарними правилами ввічливості, 
відсутність зворотного зв’язку, несвоєчас-
ну або неадекватну реакцію на звернення 
чи прохання тощо.

Опитування студентів 1-го і 3-го курсів 
показало, що студенти, особливо старших 
курсів, користуються електронною поштою 
доволі часто, причому переважно для ви-
рішення ділових питань. Першокурсники 
рідше, ніж студенти 3-го курсу, стають іні-
ціаторами ділової взаємодії з викладачем, 
що може бути зумовлене проходженням 
ними адаптаційного періоду у вищій школі. 
Майбутні фахівці 1-го року навчання зде-
більшого переймаються питаннями, пов’я-
заними з навчальною діяльністю, на відміну 
від старших студентів. 

Визначення рівня культури ділового лис-
тування виявило високий рівень розвитку 
цього критерію лише у 14% студентів. Зва-
жаючи на отримані результати, вважаємо 
за доцільне продовжити дослідження вір-
туального спілкування як виду ділової вза-
ємодії студентів і викладачів із пріоритетом 
аналізу реальних електронних листів і зі-

ставлення виявлених показників та наявних 
даних.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ

Лазуренко О.О., старший викладач
кафедри загальної і медичної психології та педагогіки

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

У статті представлено результати експериментальної перевірки ефективності впровадження про-
грами формування емоційної компетентності майбутнього лікаря у процесі професійної підготовки. 
Проаналізовано кількісні зміни у показниках структурних складових частин емоційної компетентності. 
Продемонстровано позитивну динаміку змін, а, отже, підвищення рівня розвитку компетенцій студен-
тів-медиків у сфері емоцій. 

Ключові слова: емоційна компетентність, фахова підготовка, особистість майбутнього лікаря, 
програма формування компетенцій у сфері емоцій.

В статье представлены результаты экспериментальной проверки эффективности внедрения про-
граммы формирования эмоциональной компетентности будущего врача в процессе профессиональной 
подготовки. Проанализированы количественные изменения в показателях структурных составляющих 
эмоциональной компетентности. Продемонстрировано положительную динамику изменений, а, следо-
вательно, повышение уровня развития компетенций студентов-медиков в сфере эмоций. 

Ключевые слова: эмоциональная компетентность, профессиональная подготовка, личность 
будущего врача, программа формирования компетенций в сфере эмоций.

Lazurenko O.O. THE RESULTS OF EXPERIMENTAL VERIFICATION OF IMPLEMENTATION OF 
THE DEVELOPING EMOTIONAL COMPETENCE PROGRAM IN PROFESSIONAL TRAINING OF 
PHYSICIANS

The article presents the results of experimental verification of the effectiveness of the program of formation 
of emotional competence of future doctors in training. The quantitative changes in the indicators of emotional 
competence are analyzed. Demonstrated a positive trend of changes, and therefore, increase the level of com-
petences of medical students in the field of emotions. 

Key words: emotional competence, vocational training and personality of future doctors, program of 
formation of competences in the field of emotions.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку суспільства зростають ви-
моги до системи освіти, якості підготовки 
фахівців і рівня сформованості їх профе-
сійно значущих характеристик, які значною 
мірою закладаються у процесі професійної 
підготовки. Питання розвитку особистості 
студента висуває на перше місце низку 
проблем, серед яких одне з центральних 
місць посідає проблема формування емо-
ційної компетентності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значна частина досліджень емоційної 
сфери присвячена ролі емоцій та емоцій-
них переживань у різних видах діяльності 
людини, життєвих ситуацій. Однак огляд 
літератури з очевидністю показує слабку 
вивченість сутності емоційної сфери в рам-
ках психології та педагогіки вищої медич-
ної школи. 

Розуміння ролі та особливої значущості 
емоцій у житті людей сприяло появі у пси-
хологічній науці таких понять, як «емоцій-
на здатність», «емоційна компетентність», 
«емоційний інтелект» як необхідних скла-

дових елементів успішного функціонування 
особистості (І. Андреєва, Р. Бак, Г. Брес-
лав, О. Власова, Г. Гарднер, Д. Гоулман, 
Д. Люсін, Д. Мейер, Е. Носенко, П. Се-
ловей). При чому найбільш поширеним є 
вивчення емоційного інтелекту, його визна-
чення, структури, шляхів розвитку. Поняття 
«емоційна компетентність» як психологіч-
ний конструкт на сьогодні ще залишається 
деякою мірою поза увагою дослідників та 
інколи навіть ототожнюється з емоційним 
інтелектом. Вивченню окремих аспектів 
емоційної компетентності присвячені праці 
І. Андреєвої, І. Аршави, Д. Гоулмана, В. Ку-
ніциної, Е. Носенко, К. Саарні, О. Санніко-
вої та ін. 

Незважаючи на безліч проведених дослі-
джень, безперечну актуальність і практичну 
значимість, проблема емоційної компе-
тентності лікарів та її впливу на професійну 
діяльність залишається недостатньо дослі-
дженою. Крім того, формування емоційної 
компетентності майбутнього лікаря у про-
цесі професійної підготовки зумовлена 
необхідністю виявлення психологічних осо-
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бливостей та педагогічних умов розвитку 
даного феномену.

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у представленні 
результатів експериментальної перевір-
ки ефективності впровадження програ-
ми формування емоційної компетентності 
у фаховій підготовці лікаря.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Метою створення програми фор-
мування емоційної компетентності майбут-
нього лікаря була необхідність підготовки 
кваліфікованих фахівців у галузі медици-
ни з високим рівнем розвитку емоційних 
якостей.

Моделювання процесу формування емо-
ційної компетентності майбутнього лікаря 
у процесі професійної підготовки, на наш 
погляд, передбачало впровадження спеці-
ально розробленої програми, що включало 
низку послідовних етапів: теоретична під-
готовка, вивчення дисциплін, коли відбу-
вається оволодіння студентами теоретич-
ними знаннями з основ емоційної сфери; 
впровадження спеціального курсу з метою 
оволодіння студентами емпіричними знан-
нями з основ емоційної сфери, усвідомлен-
ня студентами ролі емоційної компетент-
ності у професійній діяльності лікаря (курс 
«Психологія емоцій»); для закріплення 
практичних навичок – тренінг «Формування 
емоційної компетентності», спрямований 
на пізнання особливостей власної емоцій-
ної сфери, розвиток емоційної виразності, 
регуляція емоційних станів, застосування 
студентами набутих знань, умінь у навчаль-
но-пізнавальному процесі; на заключно-
му етапі – застосування набутих знань, 
корекція умінь і відпрацювання навичок з 
основ емоційної компетентності у процесі 
практичної діяльності (практикум профе-
сійних навичок).

Основним результатом впровадження 
даної психологічної програми формування 
емоційної компетентності майбутнього лі-
каря стало підвищення рівня розвитку ком-
петенцій студентів-медиків у сфері емоцій. 
Йдеться про позитивну динаміку розвитку 
емоційної компетентності та її структурних 
компонентів у студентів – майбутніх лікарів, 
розвиток навичок усвідомлення, управлін-
ня, контролю своїх емоцій та емоцій інших, 
розвиток емпатії, підвищення самооцінки, 
впевненості у собі тощо.

Проаналізуємо результати дослідження 
психологічних особливостей структурних 
компонентів емоційної компетентності май-
бутнього лікаря після впровадження спеці-
альної програми розвитку цього феномену 
у процесі фахової підготовки.

Зупинимося на аналізі результатів дослі-
дження, отриманих за кожною методикою 
окремо. Так, за методикою Н. Холла були 
виділені такі складові елементи емоційного 
інтелекту: емоційна обізнаність, управління 
своїми емоціями, самомотивація, емпатія, 
розпізнавання емоцій інших.

За аналізом кількісних результатів дослі-
дження найбільший рівень прояву мала 
емоційна обізнаність (середній показник – 
12,6), що вимірює широту і глибину емо-
ційного досвіду особистості. Підвищення 
результатів (3 етап дослідження) за шка-
лою «Емоційна обізнаність» демонструє, 
на нашу думку, певне розширення знань 
студентів про природу і характер емоцій-
них переживань, про індивідуальні характе-
ристики вияву емоцій і формування на цій 
основі власного психологічного досвіду, 
що є необхідним фундаментом інтуїтивного 
розуміння себе й інших людей. І, хоча цей 
показник залишився на середньому рівні, 
ми вважаємо, що та позитивна динаміка, 
яка спостерігається у прояві його кількісних 
показників, дає змогу говорити про необ-
хідність і в подальшому використовувати 
дану програму формування емоційної ком-
петентності у процесі професійної підго-
товки майбутнього лікаря. 

Прояв на третьому етапі дослідження 
більших результатів за шкалою «Емпатія» 
(середній показник – 12,5) засвідчив, що 
цілеспрямоване формування емоційної 
чуйності є необхідною складовою частиною 
емоційної компетентності. За розробленою 
нами структурою емоційної компетентно-
сті, емпатійний компонент є її невід’ємною 
частиною, а тому завдання його діагности-
ки та розвитку теж входило у розроблену 
нами програму формування емоційної ком-
петентності майбутнього лікаря як спосо-
бу підвищення рівня розвитку компетенцій 
студентів-медиків у сфері емоцій. 

Шкала «Розпізнавання емоцій інших лю-
дей» (емоційна впливовість), що дає змогу 
оцінити здатність диференціювати почуття 
інших людей на основі більш-менш вира-
жених зовнішніх ознак (середній показник – 
11,3) та шкала  «Самомотивація» (емоцій-
ний самоконтроль), що вимірює здатність 
керувати ставленням, дає особистості змо-
гу мотивувати саму себе й інших без втра-
ти цілісності (середній показник – 9,38) 
на 3 етапі дослідження теж проявилися на 
середньому рівні, хоча студенти і проде-
монстрували більш високі кількісні показ-
ники, ніж на констатуючому етапі нашого 
дослідження. 

За шкалою «Управління своїми емоція-
ми» (емоційна резистентність), що вимірює 
здатність впливати на власні та чужі емо-
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ції шляхом глибокої інтеграції їх до струк-
тур особистості (середній показник – 5,8), 
як бачимо, студенти показали досить низь-
кі результати. На нашу думку, це пояс-
нюється тим, що формування емоційної 
компетентності разом з усіма її складо-
вими частинами відбувається поступово, 
в результаті цілеспрямованої і послідовної 
діяльності, спрямованої на власний само-
розвиток майбутнього фахівця. А здатність 
управляти власними емоціями, на нашу 
думку, може формуватися лише за тих 
умов, коли особистість здатна, в першу 
чергу, визнати і прийняти їх, а лише потім 
вона може бути спроможна проаналізувати 
та зрозуміти свої переживання.

Після впровадження програми форму-
вання емоційної компетентності для май-
бутніх лікарів показники рівня розвитку 
психологічних складових частин емоційної 
компетентності, за методикою Н. Холла, 
суттєво змінились. Як показали резуль-
тати співставлення середніх показників 
прояву складових частин емоційного інте-
лекту у студентів (2 та 3 етапи дослідження) 
за методикою Н. Холла практично за всіма 
шкалами: емоційна обізнаність, управління 
своїми емоціями, самомотивація, емпатія, 
розпізнавання емоцій інших, ми отрима-
ли значно вищі кількісні результати, ніж 
на констатуючому етапі дослідження. Змі-
на середніх показників прояву складових 
частин емоційного інтелекту у студентів 
на 2 та 3 етапах дослідження за методикою 
Холла дала нам підстави для проведення 
статистичного порівняльного аналізу ре-
зультатів із метою визначення достовірно-
сті значущості цих змін після впровадження 
розробленої нами програми формування 
емоційної компетентності для майбутніх лі-
карів.

Результати порівняльного аналізу 
показали, що за всіма показниками мето-
дики Н. Холла існують статистично значущі 
відмінності. Так, середній бал за інтегра-
тивним показником емоційного інтелекту 
на другому етапі дослідження склав 32,74 
бали зі стандартним відхиленням 22,06 
бали (67,37%), що відповідає низькому 
рівню розвитку емоційного інтелекту. На 
третьому етапі цей показник склав 51,61 
бали зі стандартним відхиленням 16,96 
бали (32,86%), що відповідає середньо-
му рівню. Розбіжність становила 18,39 ба-
лів та виявилася статистично значущою 
(Т=4,93, р≤0,01). Зростання всіх показників 
емоційного інтелекту підтверджує дієвість 
впровадженої авторської програми роз-
витку емоційної компетентності майбутніх 
медиків. Звичайно, такі показники не мо-
жуть повною мірою продемонструвати нам 

бажані результати. Разом із тим, зважаючи 
на те, що на сьогодні практично вся підго-
товка майбутнього лікаря орієнтується біль-
ше на теоретичне засвоєння суми знань та 
практично-технічні навички, а формування 
особистісних компетенцій, як нами зазна-
чалося вище, представлено розрізнено 
у окремих дисциплінах на всіх етапах нав-
чання, то наше лонгітюдне дослідження 
покликане продемонструвати ефективну 
динаміку розробленої нами програми фор-
мування емоційної компетентності майбут-
нього лікаря та необхідність перегляду під-
ходу на всіх етапах професійної підготовки 
фахівця.

На третьому етапі дослідження для більш 
глибокого аналізу сформованості у май-
бутніх лікарів складових частин емоційно-
го інтелекту нами також була проведена 
методика «Емоційного інтелекту (ЕмІн)» 
Д. Люсіна. Дослідження емоційного інте-
лекту здійснювалось, як і на другому етапі, 
в кількох напрямках, що дало нам змогу де-
тально представити кількісні характеристи-
ки емоційного інтелекту за всіма шкалами 
та субшкалами та на цій основі зробити де-
тальний якісний аналіз прояву досліджува-
ної здатності у майбутніх лікарів. Як свідчать 
середні показники прояву складових частин 
емоційного інтелекту у студентів, визначе-
ні на третьому етапі дослідження, загаль-
ний рівень МЕІ має дуже високе значення 
(60,11), так само як і ВЕІ має високе значен-
ня (70,65). Отже, у результаті запровадже-
ної нами програми формування емоційної 
компетентності для майбутніх лікарів здат-
ність студентів розуміти емоційний стан 
людини на основі зовнішніх проявів емо-
цій (міміка, жести, звучання голосу), чуй-
ність до внутрішнього стану інших людей та 
здатність викликати в інших людях ті чи інші 
емоції, знижувати інтенсивність небажаних 
емоцій знаходиться на високому рівні, що 
ще раз засвідчує необхідність цілеспря-
мованої організації підготовки фахівця, 
яка б обов’язково передбачала формуван-
ня особистісних компетенцій, зокрема й 
емоційної. Для більш детального аналізу 
результатів формуючого етапу досліджен-
ня ми порівняли зміни в середніх показ-
никах прояву складових частин емоційно-
го інтелекту на 2 та 3 етапах дослідження 
та визначили достовірність значущості цих 
змін після впровадження розробленої нами 
програми формування емоційної компе-
тентності для майбутніх лікарів. Визначена 
розбіжність за загальним показником емо-
ційного інтелекту вказує на ефективність 
авторської програми формування емоцій-
ної компетентності у розвитку емоційного 
інтелекту майбутнього медика. 
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Результати аналізу показників за мето-
дикою «Визначення загальної емоційної 
спрямованості особистості» (Б. Додонов) 
на третьому – формуючому – етапі дослі-
дження дали можливість побачити зміни 
у прояві загальної емоційної спрямовано-
сті майбутніх лікарів. Хоча порівняльна ха-
рактеристика зміни типів емоційної спря-
мованості та підрахунок критерію Фішера 
у студентів на 2 та 3 етапах дослідження 
не показала нам достовірних змін. Це, 
на нашу думку, свідчить про те, що емоцій-
на спрямованість до деякої міри є інтегра-
тивним компонентом у структурі емоційної 
компетентності, а тому її зміна потребує 
більшого часу та більш значущих змін в мо-
тиваційно-потребовій сфері особистості. 

Із метою діагностики зміни в емпатій-
ному компоненті емоційної компетентності 
майбутнього лікаря на третьому – формую-
чому – етапі дослідження нами також була 
використана методика діагностики рівня 
емпатійних здібностей (В. Бойко). Було 
проаналізовано показники значущості різ-
них параметрів у структурі емпатії вже піс-
ля впровадження програми з формування 
емоційної компетентності майбутнього лі-
каря. Кількісний аналіз результатів дослі-
дження за методикою визначення рівня 
розвитку емпатійних здібностей В. Бойка 
показав, що всі параметри у структурі ем-
патії проявилися практично на одному рівні. 
Порівняльний аналіз зміни значущості різ-
них параметрів у структурі емпатії у студен-
тів на 2 та 3 етапах дослідження показав, 
що практично всі параметри у структу-
рі емпатії проявилися на більш високому 
рівні. З метою встановлення статистичної 
достовірності відмінностей між виділени-
ми показниками, була перевірена значу-
щість різниці середніх показників всіх па-
раметрів у структурі емпатії. Статистичний 
аналіз дав змогу підтвердити припущення 
про те, що всі прояви емпатії у майбутніх 
медиків суттєво підвищилися на третьому 
порівняно з результатами другого етапу. 
Це, на нашу думку, свідчить про значуще 
зростання спрямованості медиків-початків-
ців на раціональне осмислення переживань 
іншої людини та вказує на зростання здат-
ності майбутніх медиків до емоційної чуй-
ності та встановлення взаєморозуміння з 
іншою людиною.

Узагальнюючи результати дослідження 
емпатійного компонента емоційної ком-
петентності на даному етапі дослідження 
нами також був проаналізований і загаль-
ний рівень розвитку емпатії у майбутніх лі-
карів. Можемо констатувати суттєві зміни 
у розвитку цієї важливої характеристики. 
Так, після впровадження програми з фор-

мування емоційної компетентності  зани-
жений рівень емпатії мають лише 21% сту-
дентів (замість 72% на попередньому етапі 
дослідження), зросла кількість майбутніх 
лікарів із середнім рівнем – 39% (15% – 
на попередньому етапі); високий рівень ем-
патії має 31% майбутніх лікарів (на відміну 
від 0% на попередньому етапі дослідження), 
в а лише 9% – дуже низький рівень (замість 
13% на попередньому етапі). Такі кількісні 
результати показали нам позитивну дина-
міку змін, що продемонструвало проведе-
не лонгітюдне дослідження та впроваджена 
нами програма формування емоційної ком-
петентності майбутнього лікаря у структу-
рі навчального процесу, а також загальну 
тенденцію до зменшення фахівців із зани-
женим рівнем емпатії і підвищенням кіль-
кості студентів, що показали середній та 
високий рівень.

На третьому етапі дослідження нами та-
кож була проведена методика діагности-
ки «перешкод» у встановленні емоційних 
контактів (В. Бойко) з метою виявлення 
змін, що в результаті впровадженої про-
грами відбулися. На основі кількісного 
підрахунку результатів, можемо констату-
вати, що на третьому (формуючому) етапі 
дослідження відбулися суттєві зміни у рівні 
вияву «перешкод» у встановленні емоцій-
них контактів, що, на нашу думку, свідчить 
про ефективність розробленої нами програ-
ми формування емоційної компетентності 
майбутнього лікаря в структурі навчального 
процесу, а також необхідності подальшої 
роботи, спрямованої на розвиток комуніка-
тивних навичок студентів та подолання «пе-
решкод», що заважатимуть їм у подальшій 
професійній діяльності. Крім того, як нами 
було зазначено, рівень та структура «пере-
шкод» особистості у встановленні емоцій-
них контактів у студентів відрізняється. Це 
свідчить про те, що розроблення програми 
формування комунікативних навичок фахів-
ців має враховувати конкретні проблеми та 
рівень їх прояву, щоб максимально індиві-
дуалізувати процес підготовки майбутньо-
го лікаря.

Нами також був проведений порівняль-
ний аналіз рівня прояву «перешкод» у вста-
новленні емоційних контактів на 2 та 3 
етапах дослідження. Позитивна динаміка 
свідчить, на нашу думку, про те, що спря-
мованість навчального процесу на особи-
стісні зміни майбутнього фахівця, не тільки 
дає студентові змогу усвідомити свої про-
блеми, що заважають йому максимально 
проявляти успішність у професійній діяль-
ності, а й змінити психолого-методичні 
прийоми у підготовці лікарів, акцентуючи 
на першочерговій зміні в структурі осо-
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бистості, в її мотивах, цілях та установках 
на себе і свою професійну діяльність. Саме 
такі зміни і є основою для подальшого фор-
мування професійного мислення та профе-
сійної компетентності, однією зі складових 
частин якої є емоційна компетентність. 

Як бачимо, у результаті дослідження от-
римаємо підтвердження про доцільність 
впровадження програми з формування емо-
ційної компетентності майбутнього лікаря, 
оскільки показники, зокрема з виявлення 
«перешкод» у встановленні емоційних кон-
тактів на двох етапах, свідчать про суттєві 
зміни основних показників в обстежуваних 
студентів.  Додамо лише, що гармонійний 
розвиток усіх складових елементів дослі-
джуваного конструкту характерний тільки 
для високорозвиненої емоційної компе-
тентності.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, після впровадження 
спеціальної програми формування емо-
ційної компетентності майбутнього лікаря 
нами були проаналізовані кількісні зміни 
у показниках складових частин емоційної 
компетентності та їх значущість. Основним 
результатом впровадження психологічної 
програми формування емоційної компе-
тентності майбутнього лікаря стало підви-
щення рівня розвитку компетенцій студен-
тів-медиків у сфері емоцій. Було доведено 
ефективність запропонованої  програми 
формування емоційної компетентності 
майбутнього лікаря у процесі професійної 
підготовки у вищому медичному навчально-
му закладі. Як показали результати дослі-
дження, прояв соціального, когнітивного, 
регулятивного, емпатійного компонентів 
емоційної компетентності у студентів набув 
статистично значущих позитивних якісних 
змін. Йдеться про позитивну динаміку роз-
витку емоційної компетентності та її струк-
турних компонентів у студентів, майбутніх 
лікарів, розвиток навичок усвідомлення, 
управління, контролю своїх емоцій та емо-
цій інших, розвиток емпатії, підвищення са-
мооцінки, впевненості у собі тощо.  

Результати проведеної експерименталь-
но-дослідницької роботи дали змогу сфор-
мулювати низку методичних рекомендацій 
щодо розвитку емоційної сфери та фор-
мування емоційної компетентності осо-
бистості майбутнього лікаря: необхідність 

впровадження у процес професійної підго-
товки спеціально розроблених спецкурсів, 
практичних завдань, інноваційних техноло-
гій навчання, які сприятимуть формуван-
ню емоційної компетентності; доцільність 
застосування діагностичних методик щодо 
визначення особливостей розвитку озна-
ченої якості. Разом із тим проведене нами 
дослідження та отримані результати, безу-
мовно, не вичерпують усіх аспектів дослі-
джуваної проблеми. 

Нові перспективи щодо даної проблема-
тики полягають, на наш погляд, у подаль-
ших дослідженнях, присвячених розвитку 
та динаміці емоційної компетентності осо-
бистості, з урахуванням особливостей про-
фесійної спеціалізації, зокрема у глибшому 
вивченні емоційної сфери особистості май-
бутнього лікаря.
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The article deals with the meaning of the notions of “a socially successful personality”, “the teacher‘s read-
iness to form a socially successful personality”; the formation criteria of components of the specified readiness 
are characterized, namely a motivational, theoretical, operational and a social one; the psychological and ped-
agogical facilitation of the process of becoming a socially successful personality at GEE is presented, as well 
as the achievements of a psychological and pedagogical experiment of a nationwide level, aimed at formation 
of a socially successful personality.
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У статті розкрито зміст понять «успішна у соціумі особистість», «готовність вчителя до формуван-
ня успішної у соціумі особистості»; охарактеризовано критерії сформованості компонентів зазначеної 
готовності: мотиваційного, теоретичного, операційного та соціального; презентовано психолого-педа-
гогічне забезпечення процесу становлення успішної у соціумі особистості у ЗНЗ, представлено досяг-
нення психолого-педагогічного експерименту всеукраїнського рівня, спрямованого на становлення 
успішної у соціумі особистості.

Ключові слова: успішна у соціумі особистість, інтелектуально-творчі уміння особистості, моти-
ваційний, теоретичний, операційний та соціальний компоненти готовності вчителя до формування 
успішної у соціумі особистості, інтерактивні методи навчання.

Мытник А.Я. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ УСПЕШНОЙ В 
СОЦИУМЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ЗНЗ

В статье раскрыто содержание понятий «успешная в социуме личность», «готовность учителя 
к формированию успешной в социуме личности»; охарактеризованы критерии сформированности 
компонентов указанной готовности: мотивационного, теоретического, операционного и социально-
го; представлены психолого-педагогическое обеспечение процесса становления успешной в социуме 
личности в ЗНЗ, представлены достижения психолого-педагогического эксперимента всеукраинского 
уровня, направленного на становление успешной в социуме личности.

Ключевые слова: успешная в социуме личность, интеллектуально-творческие способности лично-
сти, мотивационный, теоретический, операционный и социальный компоненты готовности учителя 
к формированию успешной в социуме личности, интерактивные методы обучения.

Modern society is changing quite fast; it is 
hard to predict even the nearest future. There-
fore, it is impossible to predict which kind of 
knowledge a graduate may require in his life, 
and which he won’t. It’s important for today’s 
graduate to possess a thinking capacity, an 
ability to get and process the information, 
to analyze the situation, to properly evaluate 
the results, be always clear in presenting his 
views to people around him, be able to con-
structively interact with others, which requires 
a high discipline of the mind. Thus, the ability 
to think and constructively interact with others 
is necessary for each person to succeed in 
society.

In research they mostly identify the process 
of becoming a socially successful personali-
ty with nurturing such qualities as tolerance, 

compassion, perseverance, determination, as 
well as the culture of conduct. (I. Bekh [1], 
L. Bozhovich [2], J. Kolominskij [6])

Based on research of J. Guilford [12], 
D. Kuhn [13], A. Osborn [14], R. Sternberg 
[15], we believe that the most important 
mechanism of becoming a socially successful 
personality within the GEE’s teaching and ed-
ucational process is the development of the 
pupils' ability to think. Let us prove this thesis.

The ability to think is the basis of moral re-
flection as a part of the culture of behavior. 
Moral reflection is a qualitative characteristic 
of the personality, able to comprehend and 
evaluate his own actions. Moral reflection is 
a characteristic feature of a highly-developed 
personality, for it is an expression of a hu-
man’s need for self-evaluation (including that 
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in the form of self-punishment). The second 
component of moral reflection is an individ-
ual’s ability to exercise ethical self-control. 
Based on the above, the ability to think, to 
reflect significantly affects the formation of 
speech culture, ethical culture, culture of be-
havior, which in turn determine the success of 
an individual in society.

The aim of the article is to disclose the 
essence of a socially successful personality, 
along with the teacher’s readiness to form 
such a personality; to present the psychologi-
cal and educational facilitation of the process 
of becoming a socially successful personality 
at GEE.

The socially successful personality is, in 
our opinion, a person able to create in his fu-
ture activities material and spiritual values, to 
change social life and himself for the better, 
to analyze and evaluate the consequences of 
these changes, to prove the value of his own 
thoughts to others. Such a personality has to 
possess certain knowledge, skills and quali-
ties. Let us reveal their nature.

Knowledge should be a clear system of in-
terconnected components, that is, to be an 
instrument of the objective world cognition. To 
perform the process of learning, a pupil has 
to have intellectual and creative abilities, in 
addition to a coherent system of knowledge. 
We believe that the intellectual and creative 
skills of an individual are the ability to suc-
cessfully implement common mental actions 
(analysis, synthesis, comparison, analogy, 
classification and systematization of concepts 
and facts), to establish causal links using sys-
tematic knowledge obtained from the school 
subjects while creating one’s own products of 
cognitive activity. It is the above-mentioned 
skills that are the foundation of the ability to 
think. We refer to the intellectual and cre-
ative abilities of a personality the following:  
1) the ability to plan one’s actions several 
steps ahead; 2) the ability to reflect; 3) the 
ability to prove one’s own opinion; 4) the abil-
ity to create one’s own “products”, namely 
stories, poems, etc., using educational mate-
rial. In order to teach each pupil to generate 
his own creative “products” it is important for 
a teacher to foresee the pupil’s self-analysis 
of his own thinking process, which is based 
on the ability to detect mistakes, to under-
stand and correct them. To be successful in 
society, a child should be able to construc-
tively interact with others. 

The ability to constructively interact with 
others is characterized by a high level of dis-
cipline of the mind, which means, on the one 
hand, the ability to convincingly prove one’s 
own point of view and to persuade of its cor-
rectness, and on the other hand the ability to 

listen to and understand the partner’s posi-
tion, as well as to estimate one’s own ideas 
from the partner’s point of view, that is, their 
validity or falsity, rationality or irrationality, 
etc.; then compare the expressed ideas (hy-
potheses) together with the partner, evaluate 
them and select an optimal (rational, true, 
etc.) one.

To ensure the successful formation of a 
socially successful personality in the educa-
tional process, the teacher is required to have 
his readiness to implement the given process 
formed. By analyzing the works of L. Kad-
chenko [4], L. Kondrashova [7], G. Trotsko 
[11], we examine the teacher’s readiness to 
form a socially successful personality as a 
comprehensive characteristic of the individual 
who possesses the theory and mechanism of 
implementation of this work and is effective-
ly exercising it. Let us describe the formation 
criteria of the components of this readiness, a 
motivational, theoretical, operational and so-
cial one.

The main formation criteria of a motiva-
tional component of this readiness are:

– the availability of cognitive interest in 
pedagogy, psychology and teaching methods 
of professional disciplines;

– the desire to create “one’s own prod-
ucts of activity”: various tasks in mathematics, 
Ukrainian language, etc.;

– aspiration to self-education and self-de-
velopment.

The main formation criteria of the theo-
retical and operational components of this 
readiness are:

– proficiency in the methods of work on 
logically-laden tasks in classes in subjects of 
humanitarian and natural-mathematical cycles, 
on tasks related to the content of the Log-
ic course, on tasks of a combined nature in 
mathematics, Ukrainian language, etc. [8; 9];

– availability of knowledge about the inter-
active teaching methods, about logically-lad-
en tasks, tasks of a combined character and 
the skills of their usage in educational pro-
cess [10];

– an over situational level of pedagogical 
thinking;

– the ability to generate “one’s own crea-
tive products”, namely various assignments of 
a developing character (assignments in math-
ematics, Ukrainian language, logic), scientific 
and methodical works.

We consider the teacher’s pedagogical 
thinking according to M. Kashapov [5] on two 
levels, a situational and an over situational 
one.

We provide the description of a teacher as 
an active subject with a certain dominating 
level of thinking.
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At the end of his study at high school the 
teacher with a predominant situational lev-
el of thinking learns certain principles and 
rules of academic work, which he considers 
constant. Such a teacher is unable to over-
come stereotypes regarding the educational 
activities and prefers reproductive methods of 
work; he is inclined to once write down the 
lesson summaries of the subjects he is teach-
ing, and to constantly use them.

The teacher with a prevailing over situa-
tional level of thinking always analyzes the 
teaching situation, is able to “go beyond” the 
specific situation, prefers interactive teaching 
methods; is able to think originally, that is to 
see the object from a qualitatively new per-
spective; he possesses social perception, is 
able to accept the motives, feelings and wor-
ries of a pupil, can reveal the hidden motives 
of a pupil's act, has an advanced flexibility of 
thinking; he is always concerned about the 
professional and personal improvement.

The main formation criteria of a social 
component of this readiness are:

– proficiency in teaching technique [7];
– availability of professionally significant 

qualities, namely charm, dynamism of per-
sonality, empathy, emotional stability [7];

– an individual’s focus on self-perfection in 
the process of interaction with  others.

Let us describe the psychological and ped-
agogical support for the process of formation 
of a socially successful personality at GEE. For 
this purpose, let us present the psychological 
and pedagogical conditions, the implementa-
tion of which in the educational process of 
GEE, in our opinion, affects the effectiveness 
of formation of a socially successful person-
ality.

Let us reveal these conditions.
 1. A subjective educational paradigm, in 

which the individuality and uniqueness of each 
child and his experience are valued.

2. The problem-based learning as a mech-
anism for deploying a situation of reflection in 
educational process.

We consider the problem-based learn-
ing as a mechanism for deploying a situation 
of reflection (a situation of curiosity, doubt, 
search) in educational process. By apply-
ing the problem-based learning, the teacher 
trains his pupils to consider each educational 
problem (such as learning a new material, ac-
complishment of educational tasks) from dif-
ferent perspectives, thus creating a palette of 
reflection. To do this, in the process of solving 
some educational problem the teacher should 
teach children to answer heuristic questions, 
such as where, why, when, how, where from, 
with what, who, what? As well as to pose 
these questions to oneself and others.

When answering heuristic questions, do-
ing certain work, on the basis of observation, 
analysis, comparison of a number of separate 
facts and arguments, both independently and 
under the teacher’s guidance, demonstrating 
in the process their ability to guess, creativity 
(heuristic and research methods of obtaining 
knowledge), the pupils come to the discov-
ery and formulation of a grammar rule, an 
arithmetic property, discover a new (original, 
rational) way of solving a particular problem. 
The situation of reflection in solving a specific 
academic problem can occur only when the 
teacher observes the following key provisions:

– reliance on a child’s life experience;
– a continuous interrelation and mutual en-

richment of the objective (the content of sub-
jects) and subjective information (the pupil’s 
life experience);

– complete mutual respect of partners 
having a dialogue, their recognition of the fact 
that the truth, except for banal cases (histor-
ical facts, etc.), is not received in a complete 
form from the outside, but everyone is able to 
contribute to its attainment.

Based on the above, in each class the pu-
pils have to master new information in the 
problem-searching dialog with the teacher. It 
is this very dialogue that leads to a certain 
“discovery”, to finding a rational solution, con-
ceiving of an original idea and a perspective 
that is an educational space of the situation of 
reflection organized by the teacher.

3. Encouraging intellectual activity.
According to O. Zubra [3], the level of in-

tellectual activity influences the breadth of 
vision, the solidity and consistency of the ac-
quired knowledge, faith in one’s self, and de-
sire for continuous self-improvement.

We share the position of R. Sternberg 
[16] that the driving force behind academic 
success must be an inner need, which is in-
tended to fully satisfy one’s intellectual and 
spiritual needs and, most importantly, to ef-
fectively fulfill oneself, affirm oneself through 
the work both in one’s own eyes and in the 
eyes of peers. That is, for a more efficient 
deployment of intellectual activity, the motive 
of interest, the desire for achievement, that 
is striving for creation of one’s own “prod-
ucts” should be dominant in the motivational 
hierarchy of intellectual activity. One’s own 
“products” may include: an independently 
“discovered” rule, grammar and math stories, 
poems, sums, exercises and more. Thus, to 
constantly stimulate the intellectual activity, 
the teacher should keep choosing (making up 
on his own) emotionally rich tasks, diverse in 
their difficulty level.

To stimulate and deploy each pupil's intel-
lectual activity, it is important for the teacher to 
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firstly create an atmosphere of trust to a child, 
to maximally secure the association between 
the intellectual activity and positive emotions, 
to develop a pupil's self-confidence.

We encourage the teacher to consider the 
fact that the indicators of manifestation of a 
personality’s intellectual activity are:

– enthusiasm over learning new material in 
class;

– desire to study an academic subject in 
one’s spare time;

– a negative reaction to a break in the cog-
nitive activity;

– desire to accomplish creative assign-
ments;

– an appeal to the teacher with questions 
of a cognitive nature that go beyond the con-
tent of the curriculum.

4. The leading purpose of each lesson, 
with the situation of thinking dominating in 
time, should be the development of a pupil’s 
conceptual thinking and speech. Let us justify 
this statement.

– The content of each educational sector 
consists of a number of scientific concepts.

– The concept is a concentration of a 
child’s knowledge, the most important means 
of orderly thinking.

– Formation of conceptual thinking is the 
formation of intelligence in action.

– Using the concepts, pupils learn to make 
true judgments, out of judgments they make 
conclusions, and thus they learn to construc-
tively interact with others.

– In the process of constructive interaction 
between the “teacher – class”, “teacher – pu-
pil”, “pupil – pupil” and “pupil – class” sub-
systems, there takes place the formation of 
an individual's discipline of mind [9].

The development of pupils’ conceptu-
al thinking is the basis for the development 
of the creative and divergent ones. The cor-
rectness of the “discovery” made (a sign of 
creative thinking), the usefulness (construc-
tiveness, etc.) of each new idea (a sign of 
divergent thinking) must be proved by a pupil 
by means of conceptual thinking, using the 
following methods:

– consideration of the studied object from 
different angles and identification of the 
greatest number of its inherent characteris-
tics, traits, qualities, etc. (based on the oper-
ations of analysis and synthesis);

– comparison of identified traits, qualities, 
properties in order to choose the most impor-
tant, major ones (based on the operations of 
comparison and abstraction);

– establishment of causal links and de-
pendencies;

– formation of new provisions (based on 
the operation of generalization).

The development of conceptual thinking is 
connected with the development of speech. 
As a result, the intelligence must be reflected 
through speech while one’s speech must be-
come intelligent, namely clear, concise, and 
evidence-based.

5. Implementation of the system of tasks 
developing in nature in classes.

We offer the system of tasks aimed at de-
veloping the pupils’ conceptual, creative and 
divergent thinking and their speech.

The first block. Match the given generic 
concept and the specific ones, or to match 
the given generic ones and a specific one; to 
find among the given concepts an extra one, 
to justify one’s opinion.

The second block. Build a concept’s defi-
nition or find a mistake in the proposed defi-
nition.

The third block. Build a “chain” of limiting 
or generalization of the concept’s scope. In 
a limiting “chain” each next concept should 
be narrower in scope than the previous one. 
While in a generalizing “chain” each subse-
quent concept should be broader in scope 
than the previous one.

The fourth block. Picture a ratio between 
the scopes of these concepts using Euler cir-
cles.

The fifth block. Determine the truth of the 
given simple or complex assertion.

The sixth block. Make up a simple as-
sertion with these concepts or in accordance 
with a given figure, beginning it with a certain 
generalizing word like all (each, any), some 
(at least one), none, always, sometimes, nev-
er.

The offered system can be implemented in 
classes of humanitarian disciplines and those 
of mathematics and the natural cycle, namely 
at the stage of actualization of basic knowl-
edge (a combined class), in classes of fixing 
or generalization and systematization of the 
studied material.

6. Application of interactive teaching 
methods in class will help the teacher to en-
courage deployment of the situation of reflec-
tion.

We consider to be interactive the methods, 
the application of which facilitates the simul-
taneous development of both hemispheres of 
a child’s brain.

Application of interactive teaching methods 
in each class will help the teacher to intro-
duce into the learning process the elements 
of research, search, comparison of different 
facts, events, attitudes, conclusions, as well 
as will help a pupil to more clearly define his 
own point of view. At the level of mastering 
new knowledge, we encourage the teacher 
to use such methods as a problem-searching 
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dialogue (facilitating the development of pri-
marily left hemisphere of the brain) combined 
with the method of imaginative vision (facilitat-
ing the development of primarily right hemi-
sphere of the brain); while at the level of form-
ing intellectual and creative skills one should 
use such methods as “brainstorming”, a prob-
lem-searching dialogue, inversion, empathy, 
incident, a didactic game, Synectics [9].

Let’s define the positions of the teacher 
and pupils, their means of cooperation in the 
educational process, which is aimed at for-
mation of a socially successful personality.

The teacher’s position is that of a conduc-
tor of a lesson who organizes cognitive and 
learning activity of the pupils and helps them 
“discover” by themselves new information in 
the process of problem-searching dialogs.

The pupil’s position is that of a subject of 
knowledge who feels self-confident, creates 
his own path of development, independently 
selecting a difficulty level of tasks, supervised 
tasks (tests), and is able to create a program 
of actions for his own self-improvement.

Means of interaction between teachers and 
pupils are cooperation, business partnership, 
subject – subject relations.

The effectiveness of these conditions of 
training for becoming a socially successful 
personality is tested today within the “Di-
dactic-Methodical Development System of 
the Children’s Creativity in the Teaching and 
Learning Process in the Pre-school and Gen-
eral Education Establishments” pilot study of 
the nationwide level (The Order of Ministry 
of Education and Science of Ukraine № 843 
dated July 27, 2012) launched in September 
2012. The research is carried out in educa-
tional establishments of Mykolajiv, Cherkasy, 
Kherson and Ivano-Frankivsk regions and the 
city of Kyiv (the Appendix to the Order of Min-
istry of Education and Science of Ukraine № 
843 dated July 27, 2012).

Given that this pilot study is now in its fourth 
year, we can state that over 80% of pupils of 
the experimental educational establishments 
have a personalized style of expression (not 
only of the subject idea, but also of their atti-
tude to it) and differ from their peers in:

– tolerance toward other, even completely 
opposite points of view and means (ways) of 
solving creative problems and, at the same 
time, defending their own positions;

– the ability to substantiate their position;
– the ability to collaborate with partners in 

communication during solving creative tasks;
– the ability to oppose personal statements 

(opinions, position) to the statements of other 
pupils and the teacher, to analyze and syn-
thesize in order to develop a correct (con-
structive, rational) strategy of solution.

Most pupils of the above-mentioned estab-
lishments express their opinions linguistically 
in a clear, accurate, consistent and convinc-
ing way; they have such qualities formed as 
independence and depth of thought, critical 
ability, flexibility, curiosity, and as a result, no 
less than 15% of pupils of these establish-
ments are winners of various academic olym-
piads, creative competitions of regional and 
national levels.

One could ascertain the above-mentioned 
results of the pupils within the regional sci-
entific and practical workshops on “Develop-
ment of Children’s Creativity in the System of 
Functioning of Experimental Pre-school and 
General Education Establishments, its State, 
Searches and Prospects”, held on 16–18 No-
vember, 2015 at CHEE “Kherson Academy of 
Continuing Education”, the city of Kherson, 
and at the Mykolayiv Regional Institute of 
Postgraduate Pedagogical Education, the city 
Mykolayiv. Within the workshops, the achieve-
ments of teachers of Kherson and Mykolayiv 
region GEEs on the issue of children’s creativity 
development were presented as well. Under-
taking the experiment teachers of Skadovsk 
Educational Complex “Academic Gymnasium” 
and Kherson General Education School of I–III 
levels № 46 demonstrated the possibilities of 
using interactive teaching methods in Ukrain-
ian and English class, in reading, natural his-
tory and mathematics, etc.; they showed the 
way to activate independent educational ac-
tivity of pupils by creating situations of con-
sideration and success in various classes and 
presented problem-searching dialogs during 
work on the tasks described above. 

The psychological, pedagogical and me-
thodical analysis of the classes and educa-
tional events visited, which was conducted 
by the administration of educational institu-
tions, methodologists of regional scientific 
and methodological centers makes it possi-
ble to conclude that about 90% of teachers 
are able to:

a) create an atmosphere of trust in the 
child, to provide mental activity interconnec-
tion with positive emotions. An atmosphere 
that would facilitate active learning of pupils is 
created by the teacher through:

– the organization of integral contact with 
the entire class, overcoming stereotypical and 
situational negative views on individual pupils;

– the reduction of restrictive education-
al requirements and spreading of the posi-
tive-orienting ones;

– the identifying of understanding of the 
situational inner mood (mental state) of pupils 
by their appearance (look, facial expression, 
etc.), taking it into account, transferring of 
this understanding to the pupils;
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– the ability to “broadcast” to the class his 
favor and friendly attitude to children;

– formulating vivid goals of activity and 
showing the ways to achieve them.

b) create situations of success, which is 
a condition for conversion of a positive at-
titude to learning in an active and creative 
one. It is this kind of learning that brings joy 
and satisfaction. Satisfaction arises from the 
difficulties that have been overcome. Joy 
is caused by the results obtained and an 
awareness of adequacy of the assessment 
received. Teachers fix their attention on even 
the slightest achievement of a child. Pupils 
can clap their hands; the teacher can shake 
hands with the pupil for the original (alter-
native, rational) solution of a specific task. 
Such circumstances make pupils willing to 
be “heard”, to express their opinion on the 
subject being studied, to offer their options 
for a meaningful discussion without fear of 
making a mistake;

c) create a palette of reflection in the pro-
cess of learning new material. The focus of 
the teacher’s attention is directed not at the 
result of mastering of certain knowledge, but 
at the process of achieving it. The content of 
scientific concepts is formed in the mind of 
each pupil on the basis of constructive inter-
action of information received from the teach-
er with the content that a peculiar student 
possesses at the time of its assimilation. His 
subjective content may be the same or may 
diverge from the set one, but is always the fo-
cus of the teacher’s attention. The construc-
tive interaction in the “teacher – class” and 
“teacher – pupil” subsystems is carried out as 
follows: first the teacher reveals various indi-
vidual semantics of the pupil’s understanding 
of the meaning of the concept he acquires, 
then they are collectively discussed to choose 
the most accurate in terms of science, which 
is followed by reinforcement with the pupil’s 
own thoughts . Gradually, pupils admit that 
the truth, except for historical facts, is not re-
ceived in a complete form from the outside, 
but everyone is able to contribute to its at-
tainment;

d) use in class interactive teaching  
methods.

Each year, more than 20% of teachers of 
experimental educational institutions are par-
ticipants and winners of the “Teacher of the 
Year” contest in various categories, more 
than 60% of teachers have published works in 
which they presented their original methods, 
teaching techniques, objectives of developing 
character and so on.

Conclusions. The presented psychologi-
cal and pedagogical learning conditions help 
the teachers make the learning unobtrusive, 

inconspicuous to the pupil, so education 
will mostly become self-education, educa-
tion – self-education, development – self-de-
velopment, there will be free search for self, 
self-knowledge and self-determination of a 
personality, which are the first steps to being 
successful in society.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЮНАКІВ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЇХ СУБ’ЄКТНОСТІ

Новик Л.М., к. психол. н., 
доцент кафедри організації соціально-психологічної допомоги населенню

Чернігівський національний технологічний університет

Статтю присвячено теоретичному та емпіричному дослідженню ціннісних орієнтацій юнаків 
як основи розвитку їх суб’єктності. Наголошується, що питання суб’єктності нерозривно пов’язане 
з проблемами вибору цінностей. Емпіричне дослідження ціннісних орієнтацій юнаків та дівчат дало 
змогу скласти уявлення про деякі аспекти розвитку суб’єктності в юнацькому віці. Доведено, що 
в юнацькому віці відбувається інтенсивне формування системи ціннісних орієнтацій, які здійснюють 
глобальний вплив на процес становлення та розвитку особистості загалом і на розвиток її суб’єктності 
зокрема.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, розвиток суб’єктності, диспозиції, вибір, активність, 
регуляція поведінки.

Статья посвящена теоретическому и эмпирическому исследованию ценностных ориентаций юно-
шей как основы развития их субъектности. Отмечается, что вопрос субъектности неразрывно связан 
с проблемами выбора ценностей. Эмпирическое исследование ценностных ориентаций юношей и де-
вушек позволило нам составить представление о некоторых аспектах развития субъектности в юноше-
ском возрасте. Доказано, что в юношеском возросте происходит интенсивное формирование системы 
ценностных ориентаций, которые осуществляют глобальное влияние на процесс становления и разви-
тия личности в целом и на развитие ее субъектности в частности.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, развитие субъектности, диспозиции, выбор, 
активность, регуляция поведения.

Novyk L.M. VALUE ORIENTATIONS OF YOUNG ADULTS AS A DEVELOPMENT BASIS OF THEIR 
SUBJECTIVITY 

Our article focuses on theoretical and empirical treatment of value orientations among young adults as a 
development basis of their subjectivity. It has been observed that the problem of subjectivity is inextricably 
connected with the choice of values. Empirical treatment connected with value orientations among young 
adults allows us to form a view of some aspects of development of subjectivity in the youth. It is proved that 
intensive formation of system of value orientations happens in the youth, which have an impact on process of 
socialization and personality development in general and subjectivity in particular.   

Key words: values, value orientations, development of subjectivity, dispositions, choice, activity, control of 
behavior. 

Постановка проблеми. Розвиток 
високодуховної, гармонійної особистості 
тісно пов’язаний із вибором цінностей. 
Входження в європейській простір спону-
кає молодих людей до пошуку нових цін-
ностей, які будуть сприяти позитивним 
успіхам особистості, конструктивному са-
мовизначенню, побудові життєвих планів 
на майбутне.

Експериментальні дослідження М. Ісако-
ва підтверджують, що питання суб’єктності 
нерозривно пов’язане з проблемами ви-
бору цінностей. Автор наголошує, що нині 
проблема цінностей молодих людей стає 
стратегічно важливим питанням, зокрема 
у психологічній науці. Юнаки з несформо-
ваною суб’єктністю неспроможні здійсню-
вати вибір, у них відсутня стійка стратегія 
у здійсненні певного вибору, тому за них 
цей вибір роблять батьки, реклама тощо. 
[3]. Н. Бошунова підкреслює, що суб’єк-
тність проявляє себе в самовизначенні 
через базові цінності [1].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У науковій літературі можна знайти 
чимало досліджень, які присвячені аналізу 
ціннісних орієнтацій особистості, зокре-
ма, дослідники гуманістичного напряму 
в психології аналізують систему ціннос-
тей у контексті проблем самосвідомості, 
самоактуалізації та духовного становлен-
ня особистості (К. Абульханова-Славська, 
Б. Братусь, Ф. Василюк, А. Маслоу, О. Ле-
онтьєв, В. Франкл, Е. Фром, Е. Шпрангер 
та ін.). Також багато досліджень, присвя-
чених ціннісним орієнтаціям особистості, 
міститься у працях сучасних українських 
науковців (І. Бех, М. Боришевський, І. Бу-
лах, Л. Долинська, О. Завгородня, О. Куз-
нецов, З. Карпенко, С. Ставицька, В. Та-
тенко, Т. Титаренко та ін.).

Система ціннісних орієнтацій визна-
чає змістовну сторону спрямованості осо-
бистості і становить основу її ставлення 
до навколишнього світу, інших людей, са-
мої себе, основу світогляду і ядро моти-
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вації життєвої активності, основу життєвої 
«філософії» людини. Цінності при цьому 
виступають орієнтирами людини на шляху 
до здійснення предметно-практичної діяль-
ності. Система ціннісних орієнтацій є ніби 
«згорнутою» програмою життєдіяльності й 
служить підставою для реалізації певної 
моделі особистості, а саме тією сферою, 
де соціальне переходить в особистісне, 
а особистісне стає соціальним [10].

За С. Ставицькою, ціннісні орієнта-
ції – найважливіші елементи внутрішньої 
структури особистості, закріплені життє-
вим досвідом індивіда, усією сукупністю 
його переживання, та такі, що відмежову-
ють значуще, істотне для цієї людини від 
незначущого, несуттєвого [11]. Відповід-
но, саме через ціннісні орієнтації особи-
стість здатна презентувати мотиваційні 
прояви власної суб’єктності.

Ціннісні орієнтації – це спосіб, за яким 
людина диференціює об’єкти за їх значу-
щістю, вони виявляються в цілях, інтере-
сах, переконаннях тощо. Ціннісні орієнтації 
у структурі людської діяльності пов’язані з 
пізнавальними і вольовими її сторонами, 
виражають змістовну спрямованість осо-
бистості, тобто внутрішню основу відно-
шень особистості до оточуючої дійсності 
[10, с. 389], що, у свою чергу, поєднує 
когнітивні, афективні й мотиваційні чин-
ники розвитку суб’єктності особистості 
юнацького віку.

В юнацькому віці відбувається зміни 
у внутрішній позиції особистості, і саме ці 
зміни є наслідком розвитку певного рівня 
самосвідомості, що дає змогу чітко усві-
домлювати свою індивідуальність. Усві-
домлення власної унікальності, неповтор-
ності переживається юнаком як ціннісне 
настановлення [7]. Ціннісні орієнтації осо-
бистості виступають засобом регуляції 
її поведінки та діяльності, однак можуть 
бути й причиною відхилень у поведінці, 
особливо в підлітковому та юнацькому віці 
[6, с. 16–17]. Отже, ціннісно-мотиваційна 
сфера має суттєве значення для форму-
вання і розвитку особистості юнаків і ді-
вчат, а також регуляції їх поведінки й ді-
яльності. Ціннісний розвиток особистості, 
як зазначає О. Завгородня, передбачає 
процеси соціалізації індивіда (залучення 
до наявних у даній культурі цінностей), 
індивідуалізації (критичне осмислення 
наявних цінностей, а також формування 
власної ієрархії цінностей), універсалізації 
(вихід за межі цінностей даної культури, 
наближення до загальнолюдських універ-
салій). Індивідуалізація полягає в русі від 
цінностей навіяних, наслідуваних, запо-
зичених до внутрішньо детермінованих та 

індивідуалізованих. Ця лінія в еволюції цін-
ностей пов’язана з розвитком самоусві-
домлення та свободи особистісно-інди-
відуальних проявів юнаків і дівчат, тобто 
реалізації їх суб’єктності. Юнацтво утвер-
джує свою свободу, автономію, формую-
чи власну систему цінностей. Етап універ-
салізації їх суб’єктного розвитку – це рух 
від нарцистично-егоцентричних цінностей 
через різні форми групоцентричних (ма-
лих та широких угрупувань) до універсаль-
них загальнолюдських цінностей. Розви-
ток у цьому напрямі залежить від здатності 
до рефлексії та глибинних переживань 
[2, с. 77], що поєднує когнітивні, афектив-
ні й мотиваційні чинники розвитку суб’єк-
тності особистості юнацького віку.

С. Ставицька підкреслює, що вивчення 
динаміки життєвих орієнтацій і цінностей 
підлітків та юнаків – благодатне підґрунтя 
для аналізу різних аспектів життя суспіль-
ства і тенденцій його розвитку. У цій галузі 
вітчизняною наукою накопичений багатий 
досвід проведення емпіричних і теоретич-
них досліджень, отримані важливі наукові 
результати. Проте зміни, що відбуваються 
в суспільстві, створюють постійну потре-
бу в продовженні цих досліджень, адже 
нинішні підлітки та юнаки – завтрашні ак-
тивні учасники усіх соціальних процесів та 
суспільних подій [11].

Постановка завдання. На основі ви-
щевикладеного можна сформулювати 
завдання дослідження, яке полягає у те-
оретичному аналізі та емпіричному дослі-
дженні ціннісних орієнтацій юнаків та ді-
вчат як чинника розвитку їх суб’єктності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Емпіричне дослідження ціннісних 
орієнтацій юнаків і дівчат проводилося зі 
студентами I та III курсів спеціальностей 
«Соціальна робота» (СР) та «Облік і ау-
дит» (ОА) Чернігівського Національного 
технологічного університету та Чернігів-
ського Національного педагогічного уні-
верситету імені Т.Г. Шевченка. Вибір-
ка склала 200 респондентів (100 осіб I 
курсу – по 50 від кожної спеціальності і  
100 осіб III курсу – по 50 від кожної спеці-
альності) – 102 дівчини і 98 хлопців. 

Методика «Ціннісні орієнтації» (авт. 
М. Рокич) включає аналіз двох видів цін-
ностей: термінальних (цінності–цілі) 
та інструментальних (цінності–засоби)  
[10, с. 637–641].

На думку С. Ставицької, термінальні 
цінності переважно стосуються сфери ін-
дивідуальності та самосвідомості людини, 
(характеризують її внутрішню суб’єктність 
та виражають емоційно-почуттєвий ком-
понент), а інструментальні – особистості 
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та свідомості (характеризують її зовніш-
ню соціальність та виражають пізнаваль-
но-когнітивний та поведінково-діяльнісний 
компонент), мотиваційно-вольовий ком-
понент при цьому стимулює чи гальмує 
прояви названих вище [11].

Аналіз результатів дослідження цін-
нісних орієнтацій в учнів 9-х і 10-х кла-
сів, проведеного І. Дубровіною і її коле-
гами, показав, що в учнів десятого класу 
здебільшого висока диференційованість 
структури цінностей, на відміну від учнів 
9-х класів [9, с. 92].

З цього можемо дійти висновку, що з 
віком система цінностей стає більш дифе-
ренційованою й осмисленою [4].

Ціннісні орієнтації як певні диспозиції 
розглядає З. Карпенко [4].

Згідно з диспозиційною концепцією 
В. Ядова, диспозиції особистості висту-
пають ієрархічно організованою систе-
мою, вершиною якої є ціннісні орієнтації  
[13, с. 120].

Відповідно, ціннісні орієнтації регулю-
ють поведінку і діяльність юнаків і дівчат. 
Зайняти позицію суб’єкта щодо себе й 
оточення, досягати поставлених цілей, 
навіть якщо для цього потрібно змінити 
своє ставлення до себе й оточення, до-
тримуватися власної позиції незалежно від 
ситуації, відстоювати власну точку зору, 
готовність оцінювати ситуацію і відповід-
но до ситуації діяти – це і є диспозицій-
ність. Людина, яка здатна керувати влас-
ною поведінкою і діяльністю, виявляти та 
розвивати власну суб’єктність, розвиває і 
власну диспозиційність. Це ми і намагає-
мося виявити в нашому дослідженні.

Ціннісні орієнтації – інтегральна влас-
тивість особистості, стан готовності сві-
домо визначати й оцінювати своє місце 
розташування в часі й просторі природ-
ного й соціального середовища, обирати 
стиль поведінки й напрям діяльності, спи-
раючись на особистий досвід і відповідно 
до конкретних умов постійно мінливої си-
туації [8, c. 16]. Ціннісні орієнтації регулю-
ють діяльність і поведінку людини. Таким 
чином, розвиток особистості як суб’єкта 
діяльності, активності, пізнання, зумовле-
ний низкою чинників, серед яких ціннісні 
орієнтації займають одне з чільних місць. 
Методика «Ціннісні орієнтації» (авт. М. Ро-
кич) включає аналіз двох видів цінностей: 
термінальних (цінності–цілі) та інструмен-
тальних (цінності–засоби). Якісний аналіз 
ми проводили з цінностями, які зайняли 
перші три позиції, вони є найбільш значу-
щими та актуальними в житті респонден-
тів, а останні три позиці є незначущими та 
малоактуальними. 

Емпіричне дослідження ціннісних орі-
єнтацій юнацтва дасть нам змогу склас-
ти уявлення про деякі аспекти розвитку 
суб’єктності в юнацькому віці. 

Отримані результати дослідження пода-
ні у таблицях 1 і 2.

Як видно з узагальнених результатів 
дослідження, поданих у таблиці 1, перші 
три ранги серед досліджуваних I та III кур-
сів обох спеціальностей посіли такі термі-
нальні цінності (цінності-цілі): впевненість 
у собі (внутрішня гармонія, свобода від вну-
трішніх суперечностей, сумнівів) – перший 
ранг (середнє значення 12,56); творчість 
(можливість творчої діяльності) – другий 
ранг (середнє значення – 12,28); щастя ін-
ших (братерство, рівність, рівні можливості 
для всіх) – третій ранг (середнє значення 
11,77). Такий вибір домінуючих цінностей, 
на нашу думку, по’язаний із кризовою си-
туацією в нашій країні; бажанням допома-
гати іншим; мати рівні права, можливості; 
підтримувати інших людей у тяжкій ситуа-
ції, що є очевидним, особливо для чутливої 
психіки юнаків. Окремо можна зазначити, 
що в індивідуальних показниках ціннос-
тей для студентів III курсу спеціальності 
«Соціальна робота» важливим є суспільне 
визнання – третій ранг (середнє значення – 
12,41), хоча за узагальненими показниками 
воно займає лише шостий ранг (середнє 
значення – 10,66). Зрештою, це поясню-
ється специфікою майбутньої професійної 
діяльності, її суспільним характером.

Останні три позиції за узагальненими 
показниками зайняли такі термінальні цін-
ності (цінності–цілі), як: активне діяльніс-
не життя (повнота і емоційна насиченість 
життя) – останній 18 ранг (середнє значен-
ня – 5,11); здоров’я (фізичне і психічне) – 
17 ранг (7,12); любов (духовна і фізична 
близькість із коханою людиною) – 16 ранг 
(середнє значення – 7,28).

Власне ігнорування чи «заперечення» 
таких цінностей має дуже негативну тен-
денцію, оскільки юнаками й дівчатами ігно-
руються важливі сторони (новоутворення 
юнацького віку) їх особистісно-суб’єктно-
го становлення – спрямованість у май-
бутнє, зокрема в плані професійної діяль-
ності; створення сім’ї на основі духовної 
близькості, а не меркантильного інтересу; 
збереження здоров’я на основі ведення 
здорового способу життя, а не «поглине-
ність» шкідливими звичками. Таким чином, 
ці студенти потребують соціально-пси-
хологічної допомоги стосовно розвитку 
вказаних цінностей.

Як видно з узагальнених результатів 
дослідження, поданих у таблиці 2, пер-
ші три ранги серед досліджуваних I та III 
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курсів обох спеціальностей посіли такі ін-
струментальні цінності (цінності–засоби): 
терпимість до думок і поглядів інших (умін-
ня вибачати іншим їх помилки) – перший 
ранг (середнє значення – 11,14); широта 
поглядів (уміння зрозуміти точку зору ін-
ших, поважати інші смаки, звичаї, звички) – 
другий ранг (середнє значення – 11,135); 
ефективність у справах (працелюбство, 
продуктивна праця) – третій ранг (середнє 
значення – 11,13).

Окремо можна зазначити, що в індиві-
дуальних показниках цінностей для сту-
дентів I і III курсів важливими є такі цінно-
сті, як дбайливість (піклування) – перший 
ранг – (I курс СР – середнє значення – 
11,68), а для студентів III курсу СР – непри-
миримість з вадами, недоліками у собі та 
інших – перший ранг (середнє значення 
11,74); раціоналізм (уміння логічно мислити, 
приймати усвідомлені, раціональні рішення 
для студентів I курсу ОА (середнє значен-
ня 12,14) – перший ранг, а для студентів 

III курсу (СР – середнє значення –10,08) – 
третій ранг, що, на наш погляд, визнача-
ється їх професійною спрямованістю та на-
бутим практичним досвідом. Останні місця 
серед інструментальних цінностей (ціннос-
тей–засобів) у досліджуваних посіли такі 
цінності: охайність (здатність утримувати 
в порядку свої речі, порядок у справах) (се-
реднє значення – 6,46); вихованість (гарні 
манери) (середнє значення – 6,93); неза-
лежність (здатність діяти самостійно, рішу-
че) (середнє значення – 7,36).

Високий рейтинговий вибір певних цін-
ностей та ігнорування інших ми пов’язуємо 
з тим, що процес соціалізації юнаків від-
бувається в ситуації соціально-економічної 
нестабільності, ціннісно-нормативної на-
пруженості, яка існує в сучасному суспіль-
стві. Юнацький вік – це період ціннісних 
конфліктів [12, c. 255]; саме в юнацько-
му віці відбувається процес становлення, 
розвитку системи ціннісних орієнтацій та 
спостерігається нестійкість ціннісних орі-

Таблиця 1
Ієрархія термінальних цінностей у студентів I і III курсів спеціальності 

«Соціальна робота» та «Облік і аудит» (n= 200)

Змістова характеристика 
цінності

СР I курс СР III курс ОА I курс ОА III курс Разом

С
е
р
е
д

н
є
 

з
н
а
ч
е
н
н
я

Р
а
н
г

С
е
р
е
д

н
є
 

з
н
а
ч
е
н
н
я

Р
а
н
г

С
е
р
е
д

н
є
 

з
н
а
ч
е
н
н
я

Р
а
н
г

С
е
р
е
д

н
є
 

з
н
а
ч
е
н
н
я

Р
а
н
г

С
е
р
е
д

н
є
 

з
н
а
ч
е
н
н
я

Р
а
н
г

Щастя інших 12,3 1 10,66 4 12,16 3 11,96 3 11,77 3

Впевненість у собі 11,74 2 12,8 2 13,16 1 12,52 1 12,55 2

Творчість 11,46 3 13,1 1 12,44 2 12,01 2 12,27 1

Розваги 10,8 4 9,9 11 10,82 5 11,52 4 10,76 4

Пізнання 10,7 5 10,56 5 8,8 11 9,08 11 9,79 10

Щасливе сімейне життя 10,1 6 9,92 8 10,78 6 11,36 5 10,54 7

Розвиток 9,96 7 9,7 12 10,42 7 9,24 10 9,83 8

Суспільне визнання 9,96 8 12,4 3 9,92 9 10,7 6 10,65 6

Продуктивне життя 9,56 9 9,5 13 9,98 8 10,26 8 9,825 9

Свобода як незалежність 
вчинків 9,52 10 10,54 6 11,94 4 10,7 6 10,67 5

Наявність хороших,  
вірних друзів 9,06 11 10,1 7 9,06 10 9,68 9 9,48 11

Матеріальна забезпеченість 8,7 12 9,22 10 8,18 13 9,04 12 8,79 13

Життєва мудрість 8,66 13 7,72 15 7,46 16 8,16 13 8 14

Цікава робота 8,64 14 8,1 14 8,26 12 6,88 14 7,97 15

Краса природи і мистецтва 8,62 15 9,88 9 7,96 15 10,34 7 9,2 12

Здоров’я 7,94 16 7,6 16 6,68 17 6,26 16 7,12 17

Любов 7,88 17 6,5 17 8 14 6,72 15 7,275 16

Активне, діяльне життя 5,36 18 5,18 18 4,58 18 5,28 17 5,1 18
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єнтацій [2; 9; 11]. Тому такий вибір тер-
мінальних цінностей, на наш погляд, є 
ситуативним, залежним від тих складних 
умов, в яких перебувають юнаки, а також 
від особливостей сімейних цінностей, які 
вони запозичують у батьків, та цінностей, 
запозичених від однолітків.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Відповідно, в юнацькому віці відбу-
вається інтенсивне формування системи 
ціннісних орієнтацій, які здійснюють гло-
бальний вплив на процес становлення та 
розвитку особистості загалом і на розви-
ток її суб’єктності зокрема. Розвиток осо-
бистості як суб’єкта діяльності, активнос-
ті, пізнання неможливий поза її системою 
ціннісних орієнтацій, які є складовими еле-
ментами «ядра суб’єктності», що становить 
основу суб’єктивного світу особистості.

Емпіричний аналіз ціннісних орієнтацій 
показав, що актуальними для юнаків та ді-

вчат обох спеціальностей є такі термінальні 
цінності (цінності–цілі): впевненість у собі, 
творчість, щастя інших; серед інструмен-
тальних цінностей (цінності–засоби): терпи-
мість до думок і поглядів інших, широта по-
глядів, ефективність у справах. Останні три 
позиції за узагальненими показниками за-
йняли такі термінальні цінності, як: активне 
діяльнісне життя, здоров’я, любов. Останні 
місця серед інструментальних цінностей 
(цінностей–засобів) у досліджуваних посіли 
такі цінності: охайність, вихованість, неза-
лежність. Такий вибір цінностей, на нашу 
думку, зумовлений суспільною кризою, 
яка досі триває у нашому суспільстві. 

Актуальними та суспільно важливими 
видаються подальші дослідження ціннісних 
орієнтацій, які впливають на становлення 
та розвиток людини, в інші, більш ранні, ніж 
юнацький вік, періоди формування особи-
стості.

Таблиця 2
Ієрархія інструментальних цінностей у студентів I і III  курсів

Змістова характерис-
тика цінності

СР I курс СР III курс ОА I курс ОА III курс Разом
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Охайність 7,14 16 6,3 17 5,54 18 6,8 16 6,46 16

Вихованість 7,14 16 7,84 16 5,88 17 6,86 15 6,93 15

Високі запити 8,66 14 9,68 8 10,74 7 9,2 13 9,53 9

Життєрадісність 8,74 13 9,28 13 7,74 14 7,3 14 8,27 13

Ретельність, 
дисциплінованість 9 11 9,92 4 9,84 10 10,54 8 9,83 8

Незалежність 10,64 4 9,3 12 6,3 16 3,18 18 7,36 14

Непримиримість  
із вадами, недоліками 
у собі та інших

10,42 5 11,74 1 7,32 15 6,54 17 9,01 11

Освіченість 9,92 8 9,82 6 8,86 11 9,5 12 9,53 9

Відповідальність 7,84 15 8,32 15 8,44 13 9,9 11 8,63 12

Раціоналізм 10,34 6 10,08 3 12,14 1 11,02 5 10,9 5

Самоконтроль 94 12 9,6 9 8,56 12 10,7 7 9,45 10

Сміливість та 
відстоювання своєї думки 9,08 10 9,54 10 11,44 4 11,14 4 10,3 7

Тверда воля 9,3 9 8,72 14 10,6 8 10,78 6 9,72 9

Терпимість до думок 
інших 10,76 3 9,76 7 11,84 3 12,8 2 11,29 1

Широта поглядів 9,92 8 9,9 5 12,6 2 12,12 1 11,14 2

Чесність 10,04 7 9,54 10 10,4 9 10,3 10 10,07 6

Ефективність у справах 11,26 2 11,64 2 11,14 5 10,46 9 11,13 3

Дбайливість 
(піклування) 11,68 1 9,36 11 11,4 6 11,88 3 11,08 4
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ОПИТУВАЛЬНИК 16 PF: ПОТЕНЦІАЛ ДІАГНОСТИКИ 
ТА ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

(НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)

Палій В.С., к. психол. н.,
викладач кафедри психології та педагогіки

Київський національний лінгвістичний університет

У роботі представлено розгляд діагностичних можливостей тесту «Особистісний багатофактор-
ний опитувальник Кеттелла», більш відомого за назвою «16 PF». Здійснено огляд сучасних підходів 
до визначення професійних компетенцій викладачів, зокрема філологічних спеціальностей. Розглянуто 
методичні, особистісні та професійно-особистісні риси. Визначено, що дані риси представляють соці-
альну, комунікативну виконавську, емоційну, інформаційну та пізнавальну компетентність. Виділеним 
на підставі аналізу джерел компетенціям знайдено аналоги особистісних рис у відомій у психології 
теорії Р.Б. Кеттелла. За результатами детального вивчення необхідних компетенцій викладача-філо-
лога, запропоновано діагностичну модель, яка передбачає ґрунтований аналіз результатів, отриманих 
за методикою «Особистісний багатофакторний опитувальник Кеттелла» за допомогою використання 
блокового та діадного алгоритму інтерпретації даних.

Ключові слова: професійні компетенції педагога, психодіагностика, оцінка компетенцій, опиту-
вальник 16 PF, Особистісний багатофакторний опитувальник Кеттелла, теорія рис, Р.Б. Кеттелл.

В работе представлен обзор диагностических возможностей теста «Личностный многофакторный 
опросник Кеттелла», более известного под названием «16 PF». Проведен обзор современных под-
ходов к определению профессиональных компетенций преподавателей, в особенности филологиче-
ских специальностей. Рассмотрены методические, личностные и профессионально-личностные чер-
ты. Определено, что данные черты представляют социальную, коммуникативную, исполнительскую, 
эмоциональную, информационную и познавательную компетентность. Определенным на основании 
анализа источников компетенциям найдены аналоги личностных черт в известной в психологии теории 
Р.Б. Кеттелла. По результатам детального изучения необходимых компетенций преподавателя-фило-
лога, предложена диагностическая модель, которая предполагает основательный анализ результатов, 
полученных с помощью методики «Личностный многофакторный опросник Кеттелла» при помощи 
использования блокового и диадного алгоритма интерпретации данных.

Ключевые слова: профессиональные компетенции педагога, психодиагностика, оценка компетен-
ций, опросник 16 PF, Личностный многофакторный опросник Кеттелла, теория черт, Р.Б. Кеттелл.

Paliy V.S. 16 PF QUESTIONNARE: POTENTIAL OF THE DIAGNOSIS AND ASSESMENT  
OF PROFESSIONAL COMPETENCE (THE CASE OF PHILOLOGICAL SPECIALTIES’ TEACHERS)

The article presents review of diagnostic capabilities of the “Cattell Multiple Personality Factor Question-
naire” test, better known as “16 PF”. Review of the modern approaches to teachers’ professional competence 
determination is completed, particularly philological specialties’ competence. An article studies the matters 
of methodical, personal and professional-personal traits. It is specified that these traits present: social, com-
municative, performing, emotional, information and cognitive competence. Based on the data analysis, were 
found personality traits’ compatibles to the dedicated competences in the well-known psychological theory of 
R.B. Cattell. In accordance with the results of a detailed survey of the philology teachers’ required competenc-
es, it has been suggested a diagnosis model, which provides thorough analysis of the results obtained by the 
“Cattell Multiple Personality Factor Questionnaire” test through the use of block and dyadic data-interpreta-
tion algorithm.

Key words: teachers’ professional competence, psychodiagnostics, competence assessment, 16 PF 
questionnaire, Cattell Multiple Personality Factor Questionnaire, traits theory, R. B. Cattell.

Постановка проблеми. Вимоги до вчи-
телів у різний час фактично сутнісно зали-
шалися незмінними, проте акценти мог-
ли розставлятись по-різному, зважаючи 
на релігію, філософську думку, політичну 
доктрину. Упродовж останніх десятиліть 
особливого розвитку набув так званий, 
компетентнісній підхід, який дає змогу по-
дивитися на вимоги до педагогічних кадрів 

під психологічним кутом зору, а саме з по-
зицій особистісних особливостей, схильно-
стей, задатків, здібностей, навичок, умінь. 
Тому особливого значення набувають 
нині розробки нових методів та адаптація 
наявних, які допоможуть оцінити міру роз-
витку ключових компетенцій викладачів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Л.Я. Зеня в межах власного дослі-
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дження методичних компетенцій вчителя 
іноземної мови профільної школи виділила 
такі компетенції [3]: інтеграції, діяльності, 
інформаційну та рефлексивну компетенції. 
Інтеграція навчання – це підкорення єди-
ній меті виховання та навчання однотип-
них частин та елементів змісту, методів та 
форм. Компетенція діяльності передбачає 
володіння такими засобами та способами 
діяльності, як планування, проектування, 
моделювання, прогнозування, конструю-
вання, дослідницька діяльність. Рефлексив-
на компетенція полягає у здатності зверта-
тися до аналізу власних дій, переживань, 
почуттів, вчинків. Інформаційна компетен-
ція пов’язана з прийомом, переробленням, 
видачею та перебудовою інформації. 

Також дослідниця окремо виділяє й осо-
бистісні компетенції вчителя іноземної мови 
профільної школи. Серед них: компетенція 
професійно-особистісного самовдоскона-
лення та компетенція психотерапевтичної 
культури. Компетенція самовдосконалення 
полягає у усвідомленні особистого ідеалу, 
співвіднесення з яким викликає прагнен-
ня змінити себе. Компетенція психотера-
певтичної культури передбачає наявність 
знань із вікової психології, володіння пси-
ходіагностикою, основами консультування.

Також Л.Я Зеня окремо виділяє й профе-
сійно-особистісні якості вчителя іноземної 
мови, серед яких особливу увагу приділено 
педагогічним здібностям, комунікативності, 
педагогічній спрямованості, творчості, від-
повідальності, любові до оточення, мораль-
ності, емоційній врівноваженості, високому 
рівню самоконтролю, впевненості у собі, 
готовності до співпраці, відсутності психо-
патологічних рис.

Узагальнюючи наведені вище компетен-
ції та співвідносячи їх із сучасними розроб-
ками у сфері оцінки персоналу [1], можна 
зауважити, що важливими для виклада-
ча філологічної спеціальності є ті риси та 
навички, які демонструють соціальну, кому-
нікативну, виконавську, емоційну, інформа-
ційну та пізнавальну компетентність.

З огляду на окреслені компетентності, 
варто звернутися до психологічної теорії 
рис. Автор факторної теорії рис Р.Б. Кетте-
лла розділяв риси особистості на основні 
та поверхневі. Саме основні риси, на дум-
ку автора, і визначають поведінку людини. 
Також Кеттелл пропонував поділяти риси 
на загальні, які властиві всім людям та уні-
кальні. Зрештою, третім підходом до кла-
сифікації рис був розподіл на риси темпе-
раментальні, мотиваційні або динамічні та 
здібності.

До основних рис факторної теорії Кет-
телл відносив поверхневі риси, між якими 

було встановлено високі значущі кореля-
ційні зв’язки. До темпераментних рис на-
лежать риси, які описують спосіб поведін-
ки людини. Результатом роботи Кеттелла 
було виділення 35 первинних темперамен-
тальних рис (або рис первинного порядку), 
з них 23 – риси, які притаманні здоровим 
людям, а 12 належать до патологічних від-
хилень. Із 23 «нормальних рис» найбільш 
широко вивченими є 16 особистісних фак-
торів, які можна вивчати за допомогою опи-
тувальника «16 PF», проте за допомогою 
модифікованих версій тесту можна дослі-
дити й 7 додаткових факторів, які більш ві-
домі як Q фактори [5]. 

Означені 16 факторів є добре відо-
мими психологам, їх опис можна знайти 
у доступній літературі з психодіагностики, 
тому не будемо докладно на них зупиняти-
ся. Окремо варто сказати, що дані фактори 
не можна змістовно описати як однозначно 
позитивні чи негативні. Кожна риса, згідно 
з Р.Б. Кеттеллом, важлива у взаємодії з ін-
шими, оскільки це дає змогу відчути всі її 
відтінки [6]. Тому діагностична модель про-
фесійних компетенцій у викладачів філоло-
гічних спеціальностей може здійснюватись 
у межах розглянутої факторної теорії рис.

Постановка завдання. Можна сформу-
лювати завдання дослідження, яке полягає 
у розробленні та описі діагностичної моде-
лі оцінки професійних компетенцій викла-
дачів філологічних спеціальностей із вико-
ристанням тесту «16 PF».

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З метою розроблення діагнос-
тичної моделі нами було обрано мето-
дику «Особистісний багатофакторний 
опитувальник Р. Кеттелла» (далі 16 PF). Ос-
новні переваги даного опитувальника по-
лягають у тому, що він достатньо простий 
у використанні. «16 PF» має задовільні дані 
щодо валідності та надійності та є інстру-
ментом, який успішно використовується 
у професійному відборі [4].

Оцінка рис відбувається за градаціями: 
високий рівень вираженості риси, серед-
ній, що прагне до високих показників, се-
редній рівень, рівень, що прагне до низь-
кого та низький, що дає змогу достатньо 
легко працювати з результатами діагности-
ки. Крім того, шкали опитувальника можуть 
інтерпретуватися як самостійно, так і бути 
об’єднані у блоки [3].

Так, під час інтерпретації виділяють ко-
мунікативний блок, який у межах дослі-
дження професійних компетенцій викла-
дачів філологічних спеціальностей зможе 
надати інформацію про соціальну та ко-
мунікативну компетентність, інтелектуаль-
ний блок, який надасть інформацію про ін-
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формаційну та пізнавальну компетентність, 
емоційно-вольовий блок, який допоможе 
оцінити емоційну компетентність та блок 
самоконтролю, який надасть інформацію 
про виконавські компетенції.

Перейдемо до більш детального розгля-
ду окремих блоків тесту та їх інтерпретацій 
у контексті розроблення даного дизайну 
дослідження. 

До комунікативного блоку входять пред-
ставлені на малюнку фактори (рис. 1). Їх 
необхідно розглядати у співзалежності.

Рис. 1. Складові елементи 
комунікативного блоку

Крім того, можливий діадний розгляд 
компонентів даного блоку. Зокрема, взає-
модія факторів А та Н може надати інформа-
цію про вираженість потреби у спілкуванні. 
Так, високі показники за двома факторами 
свідчать про активне прагнення досліджу-
ваного до встановлення нових контактів, 
відсутність соціальної інтроверсії, бала-
кучість, активність у взаємодії. Низькі зна-
чення даних факторів свідчать про уникнен-
ня соціальних контактів, інтровертованість. 
Високі показники за фактором А та низь-
кі за фактором Н свідчать про актуальну 
потребу у встановленні контактів, проте 
недостатню впевненість, ймовірна наяв-
ність страхів та комплексів. Низькі показни-
ки за фактором А та високі за фактором Н 
свідчать про модель професійного спілку-
вання, яка може спостерігатись у ситуаці-
ях, коли людина не має вираженої потреби 
у спілкуванні, проте має у цьому зовнішню 
необхідність. 

Однозначно, що з перерахованих ком-
бінацій для викладача найбільш оптималь-
ною є опанована модель професійного 
спілкування. Викладач буде досить відкри-
тий до взаємодії, проте все ж залишати-
меться стриманим.

Співставлення факторів N та L дає змо-
гу оцінити ставлення людини до себе 
та оточення. За умови високих показни-
ків за факторами, ми можемо відзначати 
особливу схильність до інтриг, маніпуляцій. 
За умови низьких показників за факторами, 
особистість характеризується недостат-
ньою соціальною компетентністю, 
простотою та безпосередністю у міжосо-
бистісних контактах, ймовірна балакучість, 
нестриманість, невідповідність поведінки 

контексту. За умови високого показника 
за фактором L та низького за фактором 
N може виявлятись жага до конкуренції, 
схильність до появи ревнощів, заздрощів, 
конфліктність. За умови низьких показників 
L та високих за N може спостерігатися ба-
нальна хитрість, надмірна гнучкість у пове-
дінці, соціальна наївність, інфантильні риси. 

Тому можна заключити, що для виклада-
ча-філолога найбільш оптимальними поєд-
наннями будуть середні показники за фак-
тором L та бал, що прагне до високого 
за фактором N.

Поєднання факторів Е та Q2 дає змогу 
оцінити лідерський потенціал особистості. 
Так, за умови високих показників за дани-
ми факторами можна говорити про високий 
лідерський потенціал, готовність брати 
на себе відповідальність без суттєвої під-
тримки з боку оточення. За умови низьких 
показників за фактором можна стверджу-
вати про відсутність лідерських амбіцій, такі 
особи легко підкорюються та поступають-
ся, можуть потребувати «сильної руки» ін-
шого. За умови високих показників за фак-
тором Е та низьких за фактором Q2 можна 
говорити про лідерство за умови підтримки 
оточення. Таким лідерам непросто без під-
тримки ззовні, їх ентузіазм може згасати. 
За умови високих показників за фактором 
Q2 та низьких за фактором Е можна кон-
статувати незалежність, самодостатність 
людини без лідерських амбіцій. 

Ми вважаємо, що викладач повинен 
мати лідерський потенціал для того, щоб 
вести за собою учнів, організовувати їх, 
задавати їм приклад активності, надихати, 
тому можна припустити, що найбільш ба-
жаним має бути підвищення за фактором Е 
та середні показники за фактором Q2.

До інтелектуального блоку входять такі 
фактори (рис. 2). 

Рис. 2. Складові елементи 
інтелектуального блоку

Загалом аналіз інтелектуальної сфери 
дає інформацію не стільки про рівень інте-
лекту, скільки про стиль мислення, страте-
гії прийняття рішення, ставлення до нового 
та пізнання. Так само для аналізу інтелек-
туальної сфери можна використовувати ді-
адний алгоритм.

З метою аналізу типу мислення роз-
глядають поєднання факторів В та М. За 
умови високих показників за даними фак-
торами можна говорити про оригінальність 
поглядів та суджень, розвинене абстрак-
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тно-логічне мислення, розвинену уяву та 
фантазію, творчий підхід до діяльності та 
життя, розвинену здатність до аналізу та 
пошуку причинно-наслідкових зв’язків. За 
умови низьких показників можна говорити 
про конкретність мислення, його практич-
ну орієнтованість, висока ймовірна бідність 
ерудиції, обмежене коло інтересів, орієнта-
ція на практичну діяльність. Високі показ-
ники за фактором В та низькі за фактором 
М означають наявну здатність до абстрак-
тного мислення, високий інтелектуальний 
потенціал, проте він буде реалізований 
в умовах наявності особистісних смис-
лів або зовнішньої мотивації (наприклад, 
кар’єрних перспектив, гідної винагороди 
тощо). За відсутності розуміння користі 
діяльності, людина з такими показниками 
не буде повністю використовувати свій ін-
телектуальний потенціал. За низьких показ-
ників за фактором В та високих за факто-
ром М ми можемо говорити про людину, 
яка є доволі мрійливою, творчою, проте 
в результаті її продукт може бути зовсім ві-
дірваним від реальності. 

Ми вважаємо, що найбільш вдалими 
для викладача є високі показники за фак-
тором В та М, проте можна припускати і 
середні, або невисокі показники за факто-
ром М, але у разі додаткової оцінки моти-
вації. У такому разі важливо за допомогою 
окремих професійно-спрямовуючих заходів 
давати роз’яснення перспектив виклада-
цької діяльності, підвищувати її суб’єктивну 
значущість, престиж.

Також у межах аналізу інтелектуального 
блоку проводиться оцінка співвідношення 
факторів у діаді В та N. Дане співвідношен-
ня дає розуміння про соціальну спрямова-
ність мислення. Високі показники за двома 
факторами говорять про соціальну спря-
мованість мислення і дають змогу зазначи-
ти, що такій людині цікаво займатись соці-
альними науками, працювати у професіях, 
які передбачають допомогу для інших лю-
дей. Низькі показники за факторами дають 
змогу констатувати відсутність інтересів 
як до теоретичних питань, так і до питань 
соціальних. Це поєднання є абсолютно 
небажаним для педагога. Високі показни-
ки за фактором В та низькі за фактором 
N свідчать про спрямованість мислення та 
тяжіння до технічних сфер, можна говори-
ти про невиражену соціальну спрямова-
ність мислення.  Зрештою, низькі показ-
ники за фактором В та високі з фактором 
N є ілюстрацію так званого «конституцій-
ного глупства», яке свого часу описував 
П.Б. Ганнушкін. У таких осіб можна відзна-
чити наявність так званого соціального ін-
телекту, який дає їм змогу вибудовувати 

соціальні стосунки, підійматися кар’єрни-
ми сходами, проте рівень інтелекту у таких 
осіб може бути невисоким, коло інтересів 
бідним. 

Вважаємо, що бажаними для викладача 
філологічних спеціальностей є високі показ-
ники за фактором В та високі за фактором 
N. Таке поєднання є свідченням соціально 
спрямованого мислення. Це означає, що 
коло інтересів такого педагога пов’язане з 
людьми, що визначає вектор його особи-
стісного та професійного розвитку.

Подальшою діадою, яку варто розгляну-
ти в межах аналізу інтелектуального блоку є 
поєднання факторів В та Q1. Аналіз їх взає-
модії дає інформацію про міру новаторства 
у пізнанні та відкритість новому досвіду.  
Високі показники за даними факторами 
свідчать про прагнення до пізнання нового, 
толерантність до ідей невизначеності, се-
ред таких осіб багато експериментаторів, 
людей, які готові впроваджувати в життя 
нестандартний підхід. Дані люди наділені 
достатньо добрими антиципаційними мож-
ливостями, вони здатні (завдяки високому 
В) здійснювати оптимальний вибір. Низь-
кі показники за факторами є свідченням 
некритичності, тяжіння до перевірених та, 
можливо, застарілих форм, ригідності. Ви-
сокі показники за фактором Q1 та низькі 
за фактором В свідчать про легке захоплен-
ня нововведеннями, модними тенденція-
ми, зацікавленість трендами, їх некитичне 
сприймання. Високі показники за шкалою 
В та низькі показники да фактором Q1 свід-
чать про догматичне мислення, яке базу-
ється на визнанні старих правил, ймовір-
ний супротив та невизнання нововведень. 

У підсумку варто сказати, що сучас-
ні викладачі працюють в умовах постійних 
змін, реформ, інновацій, тому важливо, 
щоб мислення викладача було орієнтоване 
на сприйняття нового, проте не втрачаю-
чи при цьому здатніості критично до цього 
ставитися. Тому оптимальними показни-
ками є високі значення за фактором В та 
високе або помірне за Q1.

Наступним блоком є емоційно-воловий 
блок (рис. 3). 

Рис. 3. Складові елементи 
емоційно-вольового блоку

Перейдемо до розгляду діад у межах 
даного блоку. Поєднання факторів І та С 
дає змогу дійти висновку про поріг емо-
ційної чутливості досліджуваного. Високі 



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 81

показники за даними факторами свідчать 
про високий рівень емотивності. Проте 
зовнішні емоційні реакції людина здат-
на контролювати. За умови низьких зна-
чень даних факторів можна стверджувати 
про емоційну бідність, спустошеність. Ча-
сто дане поєднання зустрічається у людей 
залежного типу. Високі значення за показ-
ником І та низькі за показниками С зустріча-
ються у осіб з демонстративними рисами, 
запальних, такі особи можуть мати пробле-
ми із контролем емоцій. Зрештою високі 
показники за шкалою С та низькі за І свід-
чать про жорсткість характеру, суворість, 
заперечення емоційних проявів, в такому 
випадку можна говорити про алекситимію. 

Можна сказати, що ідеальним, на  наш 
погляд, поєднанням є достатньо високі 
показники (або середні) за шкалою І та 
високі за шкалою С. Це дає змогу відзна-
чити чутливість, емпатійність та здатність 
до самоконтролю.

Наступним діадним сполученням є поєд-
нання факторів F та Н. Аналіз даної діади 
дає змогу зробити висновок про ставлення 
досліджуваного до ризику. Високі показники 
за даними факторами свідчать про наявний 
дух авантюризму, високу схильність до ри-
зику, необачне ставлення до матеріальних 
цінностей. Низькі показники за даними 
факторами свідчать про обачність, обе-
режність, бажання перш ніж діяти, пере-
конатися у правильності дій, ригідність 
поведінки, її конвенціональність. Високі 
значення за фактором F та низькі за фак-
тором Н дають змогу дійти висновку про 
наявність безпечності та боягузтва, него-
товність нести відповідальність за свої дії. 
Високі значення за фактором Н та низькі 
за фактором F зустрічаються у людей, які 
ризикують лише у ситуаціях, в яких вважа-
ють ризик виправданим. 

Отже, можна сказати, що для викладача 
важливим є виправдана готовність до ризи-
ку, зважена позиція, готовність брати від-
повідальність за свої дії, тому оптималь-
ним поєднанням, на нашу думку, є середні 
показники за фактором F та високі за фак-
тором Н .

Перейдемо до аналізу оцінки міри емо-
ційного напруження. Про дану особливість 
емоційної сфери дає змогу судити поєд-
нання факторів О та Q4. Високі показники 
за даними факторами свідчать про підви-
щений рівень тривожності, особливу емо-
ційну вразливість, ймовірно, особистість 
переймається своєю репутацією серед 
оточуючих. Підвищені показники за дани-
ми факторами знижують загальну пра-
цездатність. Низькі показники за даними 
факторами свідчать про стенічність реак-

цій, стійкість до критики, просте ставлення 
до труднощів та перешкод. Високі значен-
ня за показником О та низькі за фактором 
Q4 свідчать про схильність переживати по-
чуття провини, проте, в актуальному стані 
дане переживання є компенсованим. Ви-
сокі показники за фактором Q4 та низькі 
за фактором О свідчать про наявність ши-
рокого кола потреб, які не є задоволеними. 

Вважаємо, що для викладача оптималь-
ним є таке співвідношення факторів: се-
редні показники за фактором О та низькі 
за фактором Q4. Таке поєднання властиве 
особам, які зважають, на думку оточення, 
проте реагують на конструктивну критику. 
Такі особи загалом задоволені життям.

Остання сфера, яка є доступною до роз-
гляду в межах роботи з даним тестом, – це 
блок самоконтролю (рис. 4.). 

Рис. 4. Складові елементи 
блоку самоконтролю

 Поєднання факторів G та Q3 дає змогу 
оцінити ціннісні характеристики особисто-
сті. Так, високі значення за даними фак-
торами свідчать про високу нормативність 
поведінки (варто відзначити, що шкала G 
достатньо легко піддається фальсифікації, 
тому важливо виключити дану можливість). 
Низькі значення за даними факторами 
свідчать про відсутність моральних норм та 
правил, проблеми із самоконтролем. Ча-
сто дане поєднання з такими значеннями 
зустрічається у людей психопатизованих. 
Високі показники за шкалою G та низь-
кі за фактором Q3 свідчать про наявність 
моральних переконань, проте можливі 
проблеми із їх впровадженням, із контро-
лем власної поведінки. Високі показники 
за фактором Q3 та низькі за фактором G 
свідчать про моральну гнучкість або відсут-
ність системи вірувань та переконань у по-
єднанні із високим рівнем почуття обов’яз-
ку, пунктуальності. Фактор С у даному 
випадку використовується для перевірки та 
уточнення діадних поєднань. 

Бажаними поєднаннями для викладача 
будуть високі значення за фактором Q3 та 
середні за G. Таке поєднання забезпечує 
високу організованість у роботі, поряд-
ність, без надмірної ригідності переконань.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Як випливає з наведеного вище, вико-
ристання та професійний аналіз «16 PF» дає 
змогу провести ґрунтовну оцінку основних 
професійних компетенцій викладачів фі-
лологічних спеціальностей за мінімальних 
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витрат часу на дослідження. Результати, 
отримані за допомогою даного тесту, мож-
на піддавати якісній та кількісній оцінці.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН 
НА РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Пасічник А.А., к. психол. н.,
старший викладач кафедри педагогіки та психології

Педагогічний інститут 
Київського університету імені Бориса Грінченка

У статті представлено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей впливу сі-
мейних взаємин на розвиток дитини старшого дошкільного віку.

Ключові слова: емоційні переживання дітей старшого дошкільного віку, довільна поведінка дітей 
старшого дошкільного віку, батьківсько-дитячі стосунки.

В статье представлены результаты эмпирического исследования психологических особенностей 
влияния семейных взаимоотношений на развитие ребенка старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: эмоциональные переживания детей старшего дошкольного возраста, произволь-
ное поведение детей старшего дошкольного возраста, родительско-детские отношения.

Pasichnik A.A. PSYCHOLOGICAL IMPACT FEATURES FAMILY RELATIONSHIPS ON CHILD 
DEVELOPMENT PRESCHOOL

The article of empirical research of psychological peculiarities of the influence of family relationships on a 
child’s development under school age.

Key words: emotional distress preschool children, arbitrary behavior of preschool children, parent-child 
relationships.

Постановка проблеми. Батьківсько-ди-
тячі стосунки як підсистема стосунків 
сім’ї являє собою безперервні, тривалі й 
опосередковані віковими особливостями 
стосунки дітей та батьків. Унікальність цієї 
підсистеми полягає в тому, що в основі 
стосунків є близькість, що становить над-
звичайну виховну цінність і характеризуєть-
ся неповторністю інтимних зв’язків вихова-
теля та вихованця, глибоким особистісним 
контактом між ними. Це зумовлює ефек-
тивність спілкування, його виховну силу, 
сприяє інтенсивності, міцності й глибині 
засвоєння дитиною у процесі наслідуван-
ня та співпереживання моральних позицій 
батьків, що виявляються у їхніх звичках, 
судженнях та оцінках, у ставленні до інших 
людей, суспільних подій тощо, в особливій 
чуттєвості, налаштованості дитини на бать-
ківський вплив, їхні установки, пов’язані з 
поведінкою дитини.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вітчизняні вчені-психологи (В.У. Кузь-
менко [1, с. 354], Т.С. Піроженко [2, с. 120])  
стверджують, що батьківсько-дитя-
чі стосунки як підсистема стосунків сім’ї 
проявляється у безперервних, тривалих і 
опосередкованих віковими особливостями 
стосунках дітей та батьків. Встановлено, 
що основними параметрами таких стосун-
ків є характер емоційного зв’язку між бать-
ками та дітьми: емоційне прийняття або 
відкидання, емоційна близькість або відда-
леність, батьківський контроль і автономія 

дитини (О.Ю. Хартман [4, с. 168]). Також 
сім’я відіграє провідну роль у розвитку 
довільної поведінки дошкільника, оскіль-
ки дитина наслідує батьків і переносить 
на себе систему батьківських стосунків, 
норми поведінки батька і матері (А.А. Те-
плюк [3, с. 44]).

Постановка завдання. Мета статті – 
емпіричне вивчення психологічних особли-
востей впливу сімейних взаємин на розви-
ток дитини старшого дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дослідженням було охоплено  
100 повних родин, які складалися із 200 до-
рослих обох статей і 100 дітей. Означений 
контингент утворив вибірку для реалізації 
пошуково-пілотажного етапу досліджен-
ня. Базою дослідження були Глухівський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-са-
док) «Чебурашка», Глухівський дошкільний 
навчальний заклад (центр розвитку дити-
ни) «Світлячок» та дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Лі-
сова казка» м. Бровари Київської області.

Основним методом дослідження було 
спостереження за психологічними особли-
востями емоційних переживань та довіль-
ної поведінки дошкільників у процесі бать-
ківсько-дитячої взаємодії.

У Таблиці 1.1 знаком «+» позначено по-
зитивні вияви емоційних переживань та 
довільної поведінки старших дошкільників, 
що оцінювалось у 1 бал, а знаком «-» – не-
гативні вияви емоційних переживань та 
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Таблиця 1.1
Результати спостереження за емоційними переживаннями та довільною 

поведінкою старших дошкільників (n=100 дітей: 100%)

№
Спостереження за особливостя-

ми емоційних переживань дитини 
старшого дошкільного віку

% %
Спостереження за особливос-
тями прояву довільності дити-
ни старшого дошкільного віку

1
Які емоції проявляє дитина під час 
ранкового приходу до ДНЗ із батьками 
та під час повернення додому?

«+» 91
«-» 9

«+» 23
«-» 77

Як поводиться дитина, якщо 
в неї щось не виходить?

2 Який емоційний стан у дитини перева-
жає під час розмови з батьками?

«+» 89
«-» 11

«+» 22
«-» 78

Як поводиться дитина в ситуації 
вибору, прийняття рішення?

3 Який емоційний стан притаманний 
дитині під час згадування батьків?

«+» 95
«-» 5

«+» 33
«-» 67

Який характер та кількість звер-
тань за допомогою?

4 Як часто діти переживають моменти 
справжньої радості?

«+» 24
«-» 66

«+» 23
«-» 77

Який характер вияву ініціативних 
дій?

5 Чи часто дитина співпереживає  
з батьками?

«+» 25
«-» 75

«+» 46
«-» 54

Чи досягається якісне виконання 
процесу та результату діяльно-
сті?

6. Чи часто ображається дитина  
на своїх батьків?

«+» 78
«-» 22

«+» 24
«-» 76

Які відмінності якості в різних 
видах діяльності?

7 Якими засобами відстоює свої інтереси? «+» 42
«-» 58

«+» 2
«-» 98

Чи рівномірно проявляється 
активність дитини в різних видах 
діяльності?

8 Які емоційні переживання простежу-
ються в ігровій діяльності?

«+» 88
«-» 12

«+» 23
«-» 77

Як розвинені відповідні навички, 
необхідні для реалізації діяльності?

9 Чи змінюється емоційний настрій під 
час доби?

«+» 
100
«-» –

«+» 25
«-» 85

Чи впевнена дитина в успішному 
виконанні розпочатої справи?

10 Чи використовує дитина емоцію  
як вимогу?

«+» 88
«-» 12

«+» 24
«-» 66 Ким визначається мета діяльності?

11 Чи сумує дитина за своїми  
батьками під час їх відсутності?

«+» 13
«-» 87

«+» 34
«-» 66

Чи є спроби самооцінювання? 
Який характер вони мають?

12 Чи здатна дитина заспокоїти  
іншу дитину?

«+» 66
«-» 34

«+» 53
«-» 47

Чи досягається поставлена мета 
або позитивний результат діяль-
ності?

13 Чи схильна дитина до афективних 
станів?

«+» 87
«-» 13

«+» 21
«-» 79

Як поводиться дитина, 
коли виникають конфліктні ситу-
ації з іншими дітьми?

14 У яких ситуаціях дитина проявляє  
щирі емоції?

«+» 98
«-» 2

«+» 44
«-» 56

Що саме зумовлює старанність 
дитини?

15
Які емоційні стани переважають  
у дитини під час ігрової та пізнаваль-
ної активності?

«+» 67
«-» 33

«+» 45
«-» 55

Яким заняттям дитина надає 
перевагу: тим, що потребують 
ініціативи, або тим, де немає по-
треби проявляти творчий підхід?

довільної поведінки старших дошкільників, 
що оцінювалося в 0 балів.

Отже, спостереження за батьківсько-ди-
тячою взаємодією здійснювалося під час 
ранкового приходу дітей до дошкільного 
навчального закладу з батьками, під час 
повернення додому, прогулянки, святко-
вих заходів, батьківських вікторин разом 
із дітьми. Прояв довільної поведінки ми 
спостерігали під час всіх режимних момен-
тів у ДНЗ, занять, ігор, розваг. Не винят-
ком було спостереження в умовах сім’ї, але 
тільки з дозволу батьків (зі 100 сімей отри-
мано дозвіл від 57 сімей).

Спостереження розпочиналось із самого 
виходу батьків та дітей із будинку і до при-
ходу в дошкільний навчальний заклад (вра-
ховували і прогулянку з ними). Звернули 
увагу, що більшість батьків та дітей дуже 
поспішають до ДНЗ. У зв’язку із цим ходь-
ба перетворюється в біганину і викликає 
негативні емоції як у дитини, так і в батьків. 
Спілкування звужується до мінімуму слів: 
«давай швидше», «де ти там є, <…> я на 
роботу запізнюсь через тебе», «я тобі гово-
рила, що треба було раніше підніматися з 
ліжка». Відповідно, дитина у пригніченому 
стані біжить за дорослим. Коли ми включа-
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лись у такий похід, поведінка батьків тріш-
ки була інакшою. Біганини не було і батьки 
намагалися спілкуватися з дитиною. Зде-
більшого ми спостерігали за взаємодією 
матусь із дитиною. Але могли спостерігати 
за приходом до садочка дітей і з татами.

Ми помітили, що діти батькові розпові-
дають усі свої спогади, переживання, які 
вони зібрали не за один день. На що бать-
ки відповідали: «добре», «розберемось», 
«давай із мамою ти це вирішиш». Проте ми 
спостерігали і позитивну взаємодію, у якій 
батьки проявляють відкритий емоційний 
контакт із дитиною. Діти і батьки з підне-
сеним настроєм, задоволенням разом ідуть 
до ДНЗ і домовляються про те, що робити-
муть тоді, коли дитина повернеться додому.

Не всі діти чекають вечірньої годи-
ни, коли їх заберуть із ДНЗ, і реагують 
на появу батьків по-різному. Одні діти охо-
че з посмішкою зустрічають і розповідають 
одразу, що вони сьогодні робили протягом 
дня. Інші зустрічають батьків індиферент-
но. Вони проявляють байдужість, неціка-

вість до зустрічі з батьками. Можливо, це 
викликано відсутністю емоційного контакту 
з дорослим або образою.

Під час спостереження було важливо 
зрозуміти індивідуальні особливості емо-
ційного досвіду дитини: які предмети та 
події викликають переживання найчастіше; 
наскільки вони тривалі та стійкі; у яких умо-
вах вони послаблюються і зникають.

Для правильної орієнтації батькам важ-
ливо знати характер переживань дитини 
у відповідь на справжню невдачу, помил-
ку, складності під час виконання нею прак-
тичних завдань. Як правило, діти реагують 
на них по-різному. Деякі у процесі того, 
як не справляються із завданням, здають-
ся пасивними, в’ялими, байдужими, їхні 
дії стають одноманітними, зовсім не про-
дуктивними, вони відмовляються продов-
жувати роботу. В інших дітей під впливом 
невдач виникає стійке негативне ставлен-
ня до діяльності з елементами агресивних 
реакцій, які спрямовані на виконувані дії, 
предмети (дитина починає кидати деталі 

Таблиця 1.2
Результати спостереження за батьківсько-дитячими стосунками 

(n=100 дітей: %; n=100 батьків)
№ Спостереження за особливостями батьківсько-дитячих стосунків %

1 Який характер емоційного спілкування між батьками та дітьми спостерігається 
під час ранкового та вечірнього відвідування ДНЗ?

«+» 75 
«-» 25

2 Чи вживають батьки до дитини слова похвали, заохочення, схвалення? «+» 45 
«-» 55

3 Чи запитують у дитини про її успіхи та невдачі? «+» 68 
«-» 32

4 Чи здатні батьки сприймати емоційний стан дитини? «+» 41 
«-» 59

5 Чи проявляють батьки до дитини співпереживання та емпатії? «+» 72 
«-» 28

6 Чи виявляють батьки емоційну підтримку, орієнтовану на стан дитини? «+» 63 
«-» 37

7 Чи прагнуть батьки до позитивного характеру спілкування з дитиною? «+» 69 
«-» 31

8 Чи спостерігається близький емоційний контакт батьків із дитиною? «+» 42 
«-» 58

9 Чи дозволяють батьки дітям проявляти самостійність? «+» 76 
«-» 24

10 Чи знають батьки про дитячі вподобання та інтереси? «+» 76 
«-» 24

11 Який характер взаємодії дитини з батьками під час святкових заходів у ДНЗ? «+» 82 
«-» 18

12 Який характер стосунків дитини з батьками спостерігається під час прогулянки? «+» 31 
«-» 69

13 Чи наявне емоційне схвалення з боку батьків практичних досягнень дитини? «+» 38 
«-» 62

14 Чи спрямоване спілкування батьків із дитиною на формування співпереживання 
та емоційний відгук?

«+» 43 
«-» 57

15 Чи проявляють батьки до дитини «справжні» емоції та почуття? «+» 44 
«-» 56
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та ін.). Внаслідок цього, як правило, насту-
пає спад активності, припиняються спроби 
завершити діяльність. У таких випадках ди-
тина починає монотонно повторювати: «Я 
не можу», «А я все одно не можу спробува-
ти», «Все одно не вийде!».

Неприємні емоційні переживання, які 
пов’язані з невдалими спробами виконати 
завдання, зберігалися у деяких дітей три-
валий час, сприяючи розвитку в них невпе-
вненості у власних силах та почуття страху 
перед новими завданнями.

Небажання повторювати процеду-
ру виконання однієї і тієї самої діяльності 
засвідчили, що негативні емоції дитини 
тривалий час не згасають, а дитина актив-
но і свідомо уникає їх.

Часто ми спостерігали, що діяльність ді-
тей, особливо в успішній дії, з успішними 
результатами, супроводжується яскрави-
ми, але не різкими переживаннями. У разі 
невдачі в них виникають бурхливі негативні 
потерпання, які перекривають причину та 
всі прояви позитивної поведінки.

Діти дуже чутливі до оцінки доросло-
го, оскільки вбачають у ній певне став-
лення батьків до них. Характерною рисою 
при цьому є те, що діти сприймають оцінку 
глобально: вказівку на недоліки в діяльності 
або помилки вони часто сприймають за по-
гане ставлення («Ти погано до мене ста-
вишся», – каже дитина матусі у відповідь 
на її зауваження щодо недобре виконаного 
доручення). І дуже важко пояснити батькам 
дитині, що це не одне і те саме: ставлення 
до неї і оцінка її роботи, її кількість і якість.

Проводячи дослідження, ми звернули 
увагу на формування емоційного клімату 
групи дітей під час прогулянки з батьками. 
Батьки насамперед мають помічати і зао-
хочувати будь-які «паростки» позитивних 
проявів дітей стосовно один до одного: 
добрі наміри, почуття, вчинки, справи. Про 
них треба говорити виразно і широко, тоді 
як негативним проявам у стосунках приді-
ляти увагу слід по-іншому.

Сприймання дітьми і дорослими того чи 
іншого негативного вчинку відбувається 
по-різному. Часто ми спостерігали за тим, 
коли одна дитина образила іншу за пове-
дінкою дорослого і дітей, спрямованою 
на те, щоб засудити винуватця: відве-
сти його до батьків, посварити, покарати. 
При цьому вся увага дітей концентрується 
на негативній поведінці («Навіщо ти це зро-
бив? Навіщо ти її вдарив?»). Перед дітьми 
знову і знову розгортається вся ситуація 
вчинку з підкресленим негативним виявом 
ставлення дитини до однолітка.

Водночас у цьому «з’ясуванні ситуації» 
часто зовсім забувають про ображену ди-

тину або про неї пам’ятають тільки у зв’яз-
ку з порушенням норм поведінки (обра-
зив – треба вибачитися).

Однак ми спостерігали протилежний 
прийом: фіксація уваги дітей і доросло-
го не на винуватці, а на ображеній дитині. 
Дорослий жаліє ображеного, заспокоює, 
говорить лагідні слова. До такого емоцій-
ного виразу співдії та співчуття дорослий 
активно долучає інших дітей, спонукаючи 
їх проявити турботу і надати допомогу ди-
тині. Про винуватця не забули, але увага 
дітей спрямована на усунення емоційного 
неблагополуччя однолітка. Ми спостеріга-
ли, як дорослий припиняв фіксувати свою 
увагу на винуватці, звертаючи свої дії і ува-
гу на ображену дитину. Результатом такої 
зміни тактики дорослого було здивування 
дітей, які порушують поведінку, почуття 
незрозумілості того, що відбувається.

Але для багатьох дітей така зміна став-
лення дорослого до негативних вчинків 
залишається не дуже помітною, оскільки 
раніше були сформовані інші звички вирі-
шення конфлікту і виходу з нього.

Спостереження засвідчило, що най-
гостріші переживання дітей пов’язані з 
невдалими стосунками з дорослими, бра-
тами, сестрами та однолітками, де пригні-
чуються почуття гідності дитини. Такими 
були образливі дії і вислови дорослих, з 
якими діти намагаються гратися і з якими 
постійно конфліктують; невдача у рухливих 
або сюжетних іграх; переваги, які батьки 
надають іншим дітям.

Емоційне неблагополуччя, пов’язане зі 
складностями у спілкуванні з батьками, 
призводить до двох типів поведінки.

Перша група – діти неврівноважені, такі, 
які швидко збуджуються. Нестриманість 
емоцій часто стає причиною дезорганізації 
діяльності дитини. Під час виникнення кон-
фліктів у різних ситуаціях взаємодії з одно-
літками емоції збудливих дітей отримують 
розрядження в бурних афектних проявах: 
спалахах гніву, голосному плачі, відчайдуш-
ній образі. У ряді випадків спостерігалися 
супутні вегетативні зміни: почервоніння 
шкіри, посилення потовиділення. Негатив-
ні емоції таких дітей можуть бути викликані 
як серйозними причинами, так і незначни-
ми. Хоча, швидко спалахуючи, вони і швид-
ко згасають.

Пилип (6 років) у разі невдач у взає-
мостосунках з однолітками часто кричить 
і плаче. Винуватцями своїх бід він вва-
жає однолітків, тоді як власні невдачі або 
не усвідомлює, або знаходить їм виправ-
дання. Розглядаючи з батьками фотогра-
фію своєї групи, Пилип приязно розповідає 
про однолітків, але раптом згадує про ми-
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нулі образи і вигукує: «Мене образив мій 
товариш Максим! Ніколи більше з ним 
не товаришуй!». Але насправді за будь-
якої можливості намагається спілкуватися 
з Максимом та іншими дітьми.

Нестриманість емоцій, негативні афек-
тивні спалахи призводять до руйнування 
гри, до конфліктів, бійок із дітьми, а також 
до негативізму щодо чужого задуму, чужої 
думки. Однак такі прояви руйнують лише 
наявну ситуацію (гру, прогулянку тощо). 
Уявлення про дітей залишаються позитив-
ними і не обмежують спілкування. Емоцій-
не неблагополуччя цих дітей ситуативне і 
не призводить до утворення стійкої нега-
тивної позиції. Загалом у них переважає 
доброзичливе ставлення до однолітків та 
дорослих, прагнення до спільної гри. Ці 
діти схильні забувати образи і не надавати 
їм значення.

Друга група – діти переважно такі, які 
легко «гальмують», зі стійким негативним 
ставленням до спілкування. Як правило, 
образа, невдоволення, неприязнь надовго 
затримуються в їхній пам’яті, але у проявах 
негативних емоцій ця група дітей стримані-
ша, ніж перша.

Діти другої групи уникають спілкування. 
Може здатися, що вони байдужі до оточен-
ня, але наші спостереження за ними свід-
чать, як пильно, хоча здалека, спостеріга-
ють вони за подіями у групі та за стосунками 
інших батьків із власними дітьми.

Наприклад, Маринка бере участь в іграх 
на відстані, тільки споглядаючи. Вона сте-
жить за правилами гри, емоційно реагує 
на хід гри. Але коли дорослий або діти кли-
чуть її гратися, відвертається від них і хо-
вається за дерево, продовжуючи спостері-
гати звідти.

Поза дитини, яка спостерігає погля-
дом зі сторони за зграйкою дітей, свідчить 
одночасно про інтерес дітей і готовність 
у будь-яку мить піти. Спроба матусі долу-
чити її до спільної справи групи викликає 
раптове відчуження, демонстрацію показ-
ної байдужості до всього, що маскує пере-
ляк та невпевненість у собі.

Деякі особливості внутрішнього світу ди-
тини (наприклад, гостра вразливість тощо) 
можуть призвести до третього типу пове-
дінки, яка суттєво відрізняється від двох 
попередніх.

Особливістю дітей третьої групи є наяв-
ність численних страхів. Потрібно відміти-
ти нормальний прояв страху в дітей, який 
призводить до вияву емоційного неблаго-
получчя, пов’язаного зі складністю, нестій-

кістю внутрішнього світу дитини. За нор-
мального емоційного розвитку страх буває 
пов’язаний із будь-якими предметами, тва-
ринами, інколи з невизначеними ситуація-
ми, які лякають.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Результати спостереження засвідчили, 
що у більшості сімей (53%) переважає від-
критий характер емоційного контакту. Діти 
проявляють позитивні емоційні стани під 
час згадування батьків чи зустрічі з ними, 
здатні до вербалізації своїх переживань та 
до розпізнання емоційно-почуттєвих станів 
своїх батьків. У таких сім’ях батьки здатні 
сприймати емоційний стан дитини та ро-
зуміють причини виникнення позитивних/
негативних емоційних переживань дитини, 
співпереживають та надають емоційну під-
тримку, орієнтовану на стан дитини. Відпо-
відно, у дітей проявляється ініціативність та 
відповідальність за свої дії, рішення, вчин-
ки та вміння співвідносити вчинок і емоцію 
з аналізом хороших чи поганих дій.

У 27% сімей переважає закритий емо-
ційний контакт. У дітей превалюють нега-
тивні емоційні переживання під час зустрічі 
з батьками. Причиною цього є нездатність 
батьків сприймати емоційний стан дитини 
та відсутність розуміння причин виникнен-
ня позитивних/негативних емоційних пере-
живань дитини. Простежується нездатність 
батьків надати емоційну підтримку, орієн-
товану на стан дитини. Відповідно, у таких 
дітей не виникає безпосереднє бажан-
ня проявити ініціативу та відповідальність 
за свою дію.

Отже, проведене дослідження підкрес-
лює актуальність зазначеної проблеми та 
складає перспективи подальших розвідок 
із формування тренінгової роботи з бать-
ками щодо оптимізації сімейних взаємин.
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У статті виділено і проаналізовано соціально-психологічні чинники і механізми формування суве-
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мирования суверенных нравственных ценностей личности в период юности, перечислены внешние 
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Постановка проблеми. Для кожної лю-
дини характерним є свій набір цінностей, 
які визначають напрям її активності; одні з 
них є головними, інші – другорядними.

Важливість формування суверенних мо-
ральних цінностей (далі – СМЦ) у наш час 
особливо зростає, адже життя пропонує 
кожному численну кількість виборів, життє-
вих самовизначень в усіх сферах людської 
діяльності і, що не менш важливо, у виборі 
духовно-ціннісних орієнтирів, які визнача-
ють життєвий шлях особистості. На жаль, 
динамічний розвиток суспільства зумов-
лює не лише розширення можливостей 
вибору цілей життєвих самовизначень, а й 
пропонує низку спокус, безоглядне, некри-
тичне ставлення до яких може зруйнува-
ти в людині її гуманістичну сутність. Лише 
той, хто чітко визначився у своїх життєвих 
планах, усвідомив сенс власного життя, 
хто при цьому збагнув фундаментальність 
моральних почуттів у житті людини, здат-

ний протистояти проявам аморальності, 
бездуховності насамперед у самому собі, 
а також у навколишньому соціальному се-
редовищі [2, с. 6].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Науковці Д. Леонтьєв, М. Рокич, 
В. Франкл та ін. висловлювали думку про те, 
що стійкі автономні цінності формуються 
на основі загальних суспільних цінностей. 
Цілі та інтереси суспільства, ідеологічні 
установки, моральні та правові норми, со-
ціальні цінності мають безпосередній вплив 
на життєві цінності особистості.

Зрозуміло, формування СМЦ – це наслі-
док усвідомленої тривалої, наполегливої 
праці людини над собою, праці, яка спря-
мована на поступове свідоме самовдоско-
налення з метою наблизитись до обраного 
ідеалу, у якому гармонійно поєднуються 
високі людські чесноти, що дає можливість 
зреалізувати себе, а завдяки цьому відчу-
вати всю повноту людського щастя.
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На думку Е. Помиткіна, успішність фор-
мування СМЦ особистості залежить від 
внутрішніх, психологічних умов і зовнішніх 
впливів. Внутрішні, психологічні умови – це 
той потенціал, з яким людина приходить 
у світ і який проявляється з перших ро-
ків життя в її нахилах, інтересах та надалі 
закріплюється в рисах характеру, установ-
ках, принципах і смислах життя. До зовніш-
ніх умов науковець відносить: особливос-
ті взаємостосунків у сім’ї; вплив народної 
творчості (казок, оповідань, приказок); 
особливості процесу спілкування з дорос-
лими, однолітками, учителями, друзями; 
наявність прикладів для наслідування; осо-
бливості провідних видів діяльності; акту-
альність моральних цінностей у суспільстві 
та ін. [11].

Постановка завдання. Метою стат-
ті є визначити та проаналізувати соціаль-
но-психологічні чинники та механізми фор-
мування СМЦ особистості в періоді юності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Суверенними моральними цінно-
стями ми вважаємо стійкі, автономні, осо-
бистісно значущі, смисложиттєві моральні 
утворення (взірці, поняття, установки), що 
дають можливість людині оцінювати власне 
життя та життя інших (здатність відстоюва-
ти власну честь, гідність, чітко розуміти свої 
громадянські права, свободи й обов’язки; 
готовність відстоювати власні незалежні 
моральні позиції, переконання, ідеї; здат-
ність до розуміння сенсу власної діяльності 
в контексті життєдіяльності; здатність діяти 
по совісті незалежно від зовнішніх обста-
вин та ін.).

У багатьох сферах діяльності людина 
виступає як представник певної соціальної 
групи (сім’ї, трудового колективу, нації), 
орієнтується переважно не на індивідуаль-
ні, а на групові регулятори поведінки, при-
ймаючи групові норми, ритуали, цінності.

Дослідниками відмічається, що усвідом-
ленню певного предмета як соціальної цінно-
сті передує перетворення його в особистісну 
цінність – регулятор індивідуальної поведінки 
(Д. Леонтьєв, Е. Помиткін, М. Савчин та ін.). 
Однак не всі усвідомлені й визнані індивідом 
суспільні цінності реально асимілюються 
ним і стають його особистісними цінностя-
ми. Усвідомлення і позитивного ставлення 
до цінності недостатньо. Як зазначав Д. Ле-
онтьєв, ці ознаки не є необхідними для пе-
реходу суспільних цінностей в особистісні. 
Необхідною умовою такої трансформації є 
практичне включення суб’єкта в колективну 
діяльність, спрямовану на реалізацію відпо-
відної цінності [5; 11; 12]. 

Необхідно зазначити, що засвоєння цін-
ностей великих соціальних груп і спільнот 

завжди опосередковане індивідом цінно-
стями малих референтних для індивіда 
груп. Якщо девіантна група стає для інди-
віда референтною, цінності більш широких 
соціальних груп, зокрема загальнолюдські, 
сприймаються через призму цінностей ре-
ферентної малої групи, а не навпаки [5].

Ю. Жуков указував на те, що цінності осо-
бистості, як і цінності групи, – це не просто 
варіант, а швидше конкретизація цінностей 
суспільства. Подібної думки дотримувався 
і К. Клакхон, який стверджував, що особи-
стісні цінності не є індивідуально-специфіч-
ними, вони відрізняються в різних індивідів 
інтерпретацією їх змісту і розстановкою ак-
центів [9].

На нашу думку, зовнішні чинники залеж-
но від індивідуальних обставин трансфор-
муються у внутрішні.

Таким чином, СМЦ є генетично похідни-
ми від цінностей соціальних груп і спіль-
нот. Привласнення й асиміляція індивідом 
соціальних цінностей опосередковується 
через його соціальну ідентичність і цінно-
сті референтних для нього малих груп, зо-
крема загальнолюдських цінностей. СМЦ є 
внутрішніми носіями соціальної регуляції, 
укоріненими у структурі особистості.

Засвоєння людиною загальних суспільних 
моральних цінностей відбувається в сім’ї, 
у закладах освіти та ін., їх можна вважати 
початковим етапом формування СМЦ.

Так, Л. Колберг виділяв три стадії ово-
лодіння людиною моральними нормами: 
вони виконуються через страх покарання, 
через наслідування інших та під впливом 
внутрішніх етичних принципів. Аналогічні ідеї 
простежуються і в дослідженнях Е. Гофф-
мана, який виділяв три шляхи розвитку мо-
ральності: через страх покарання, емпатій-
ний та рефлексивний компоненти [10].

Як бачимо, у запропонованих дослідни-
ками етапах оволодіння моральними нор-
мами перших два є практично неусвідом-
лювані, оскільки під впливом емоцій людина 
буквально не здатна до критичного мислен-
ня. Поведінка людини, яка діє під впливом 
страху, є переважно стихійною. Суть цього 
механізму наслідування полягає як у неусві-
домлюваному, так і слабко усвідомленому 
повторенні зразків поведінки. Зазначимо, 
що об’єктами для наслідування стають ре-
ферентні, авторитетні особи, які не завж-
ди є позитивним прикладом для наслі-
дування, а у разі авторитарних відносин 
до наслідування може додатись той самий 
страх, наприклад, перед тими, хто здатний 
до авторитарної сили, яка демонструє стан-
дарти життєдіяльності. Здатність до наслі-
дування посилюється схильністю людини 
до конформістської реакції на авторитарний 
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тиск. Відповідно, моральні норми, закріпле-
ні у свідомості такими способами, навряд чи 
стануть суверенними цінностями для люди-
ни, оскільки цінність, на думку дослідників 
В. Франкла, Е. Фромма, М. Савчина, завжди 
передбачає свободу власного вибору. Тому, 
на нашу думку, рефлексивний спосіб є най-
більш ефективним для формування СМЦ 
у студентів, оскільки в його основі лежить 
складний мисленнєвий процес, рефлексія, 
які передбачають розсудливість, аналіз, пе-
реосмислення власного вибору, зокрема 
професійного.

Сім’я є першим осередком становлен-
ня СМЦ дитини, особливо якщо батьки 
в усіх сферах життєдіяльності сповідують 
їх і таким чином надають дитині власний 
приклад. Щодо ролі особистого прикладу 
у формуванні СМЦ, то В. Франкл наголо-
шував, що «правильний приклад ефектив-
ніший, ніж будь-які слова» [14, с. 94].

Як ми уже зазначали, суверенні цінності 
є завершальним етапом формування суве-
ренності особистості. Першим етапом фор-
мування суверенності особистості є фор-
мування суверенності фізичного тіла, адже 
перший вимір, який виникає в онтогенезі і 
є основою первинної ідентифікації суб’єкта, 
є його власне тіло. Зрозуміло, що людина 
відкриває його раніше, ніж іншу реальність, і 
вчиться ним користуватись завдяки розвит-
ку сенсорики і моторики [9, с. 106].

Наступним етапом формування суве-
ренності особистості є формування суве-
ренності території. Особистісна територія 
зазвичай починає виділятись, коли дитина 
здатна переходити з кімнати в кімнату, са-
мостійно відчиняти двері, встановлюючи 
таким чином межі між особистою і неосо-
бистою територією. Відтак, якщо тіло від-
кривало людині насамперед саму себе, 
то територія визначає факт наявності іс-
нування інших людей, яких потрібно брати 
до уваги [9, с. 108].

Формування суверенності особистості, 
на думку С. Нартової-Бочавер, продовжу-
ється через формування суверенності осо-
бистих речей, які не тільки є функціональ-
но необхідними, а і позначають потреби, 
схильності, інтереси особистості. Особисті 
речі як у дорослих, так і у дітей є своєрід-
ним повідомленням іншим людям про себе. 
У традиційній науці особисті предмети є 
носіями функціонального, а не символічно-
го значення. Вони наділені різним ступенем 
інтимності стосовно їхнього господаря, є 
засобом підтримки особистісної і соціаль-
ної ідентичності, ресурсом самопідтримки 
і маркером особистісної території. Напри-
клад, одяг, на думку У. Джеймса, – це сим-
вол емоційної захищеності й особистісної 

ідентичності; подорожуючи світом, людина 
робить його своїм завдяки особистим ре-
чам; хворий у лікарні оточує себе власними 
речами [9, с. 111].

Наступним етапом формування суве-
ренності особистості С. Нартова-Бочавер 
називає суверенність тимчасових звичок, 
які вважаються нетривалими формами 
володіння простором. Повага до звичок 
давно відмічалась у практичній психоло-
гії як важлива умова розвитку гармонійної 
особистості, а також як захист від фрустра-
цій через незавершеність дій [9, с. 114].

Суверенність соціальних зв’язків – 
наступний етап формування суверенності 
особистості, який передбачає здатність 
людини поглиблювати і розвивати міжосо-
бистісні стосунки як цінність особистості 
(Дж. Мід, В. Столін та ін.) [8; 9, с. 116; 13]. 
Значущі люди, відображаючи різні потреби 
людини, починають включатися у психоло-
гічний простір на основі розподілу соціаль-
ного світу на «своїх» і «чужих» і, згідно з 
думкою І. Кона, пов’язані з територіальним 
інстинктом. Зв’язок із значимими людьми 
допомагає краще пізнати себе, сприяє під-
вищенню самосвідомості, особистісної та 
соціальної ідентичності, є необхідною умо-
вою формування вибірковості в соціальних 
стосунках, без якої неможливе виникнення 
суб’єктного ставлення до іншого і, відпо-
відно, не може бути досягнута психологічна 
інтимність [4].

Формування суверенності цінностей 
С. Нартова-Бочавер виділяє як завершаль-
ний компонент формування суверенності 
особистості. Сформовані моральні цінно-
сті особистості є суверенними у тому разі, 
якщо людина змогла протистояти зовніш-
нім впливам, які руйнують чи спростовують 
суверенні цінності особистості [9, с. 118].

Отже, за теорією С. Нартової-Бочавер, 
бачимо, що формування СМЦ починається 
з народження дитини з формування суве-
ренності фізичного тіла, території, особи-
стих речей, тимчасових звичок, соціальних 
зв’язків і тільки тоді суверенності ціннос-
тей.

В атмосфері любові, злагоди, взаємопо-
ваги і взаєморозуміння дитина все глибше 
буде усвідомлювати, що сенс людського 
життя у творенні добра, у боротьбі за своє 
щастя і своїх близьких на основі загально-
людських цінностей [2; 12].

Зазначимо, що на кожному віковому пе-
ріоді певні соціально-психологічні чинники 
є по-різному ефективними. Так, чим мо-
лодша за віком дитина, тим більш ефек-
тивним буде зовнішній чинник формування 
СМЦ. У юнацькому віці формування СМЦ 
має базуватись на внутрішніх складниках 
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особистості: інтересах, установках, світо-
гляді, переконаннях та ін.

Сім’я здійснює її первинну соціалізацію, 
забезпечує дотримання традицій, відіграє 
важливу роль, зокрема, у формуванні цінніс-
ної, моральної та екологічної культури і та-
ким чином виконує особливу функцію у фор-
муванні СМЦ особистості. Сім’ї належить 
найперша роль у системі утвердження на-
ціональних та загальнолюдських цінностей. 
Духовні ідеали, смисли та цінності, засвоє-
ні у ранньому дитинстві, істотно впливають 
на формування СМЦ особистості [11].

Організована система навчання, вихо-
вання, культури (дитячі дошкільні заклади, 
школи, освітні, культурні установи), систе-
ма ідеологічних поглядів, переконань, які 
сповідуються державою, забезпечують 
подальше формування ціннісної системи 
особистості. Оточення ровесників, різ-
ні формальні і неформальні групи, цінно-
сті яких можуть суперечити цінностям за-
гальносуспільним, також мають неабиякий 
вплив на формування СМЦ особистості.

Ефективність формування СМЦ осо-
бистості в юнацькому віці передбачає 
прояв її власної активності, спрямованої 
на самопізнання, самовизначення та са-
мовдосконалення. Це спонукатиме людину 
до знаходження відповідей на основні ек-
зистенційні питання, які ставить перед нею 
життя, до пошуку своєї самості.

Не потрібно недооцінювати і власний 
досвід юнаків та дівчат, коли вони пере-
віряють доцільність засвоєних раніше цін-
ностей, внаслідок чого може відбутись 
переоцінка їхньої ціннісної системи. Не-
обхідно зазначити, що особистість із кон-
сервативними установками прагне уникати 
невизначеності, спонтанності, намагаєть-
ся керувати ззовні ціннісно-нормативною 
системою, уникаючи альтернатив. Особи-
стість із радикальними установками схиль-
на до спонтанних, нестандартних рішень, 
ризику [3, с. 162].

Важливим чинником формування СМЦ 
ми вважаємо релігійність людини. І. Бех на-
голошує, що релігійні переконання людини 
визначають передусім її ставлення до ви-
щого світу, до Бога, а через нього і став-
лення до інших людей [1].

Думку І. Беха про вплив релігійно-
сті на формування СМЦ підтримують 
В. Франкл, М. Савчин, Б. Братусь, О. Мат-
ласевич та ін. Зокрема, Е. Фромм вважав, 
що релігія дає людині орієнтири для вибо-
ру дій і способи самоаналізу своїх вчинків 
із морального погляду, для пошуку сенсу 
життя. Засновник екзистенційної психоло-
гії В. Франкл піднімав питання Ідеї, Смислу 
буття, смерті, повноцінного життя люди-

ни. Він зауважив, що глибока релігійність 
людини є запорукою високого рівня її мо-
рального розвитку. О. Матласевич зазна-
чає, що вкрай актуальним для нашої кра-
їни є розвиток психологічної практики, 
яка ґрунтувалася б на християнських цінно-
стях. Такий підхід, стверджує науковець, є 
поширеним у багатьох розвинутих країнах, 
оскільки психологія і Святе Письмо вчать 
людей брати на себе відповідальність 
за своє життя і за свою вічну участь. Крім 
того, християнство, як і психологія, на дум-
ку О. Матласевич, сповідує принцип безу-
мовного прийняття: особистість необхідно 
приймати такою, якою вона є, незалежно 
від її вчинків [7, с. 98].

Велике значення релігії для розвитку 
СМЦ полягає в зумовленості усталеності 
(абсолюті) моральних приписів. Цим абсо-
лютом для вірян є Бог і його заповіді, зав-
дяки чому саме в релігії чітко й однозначно 
вирішується питання щодо критеріїв добра і 
зла, праведності і неправедності, справед-
ливості і несправедливості. Кожна віруюча 
людина саме в релігії отримує ідеальний 
приклад, який служитиме для неї як мета 
його власного життя: «Будьте досконалі, 
як досконалий Отець наш небесний». Як 
стверджує М. Савчин, саме через віру, на-
дію і любов людина наближається до реа-
лізації своєї життєвої мети [12].

Значення релігії для формування осо-
бистісних моральних цінностей знаходимо 
у науковій спадщині М. Боришевського. 
Релігія, на його думку, надає свою систе-
му моралі, яка реабілітує особистість у її 
покаянні, наділяє душу гармонією, запо-
бігає моральному розпаду, сприяє фор-
муванню внутрішньої свободи і відпові-
дальності. Християнська мораль наповнює 
змістом свідомість особистості, яка визна-
чається багатогранністю людської діяльно-
сті; християнські постулати добра, любові 
до ближнього допомагають особистості 
перебороти егоцентризм, відстороненість 
від проблем іншого, сприяють розвит-
ку толерантності. Адже шкідливість егої-
зму полягає в тому, що, приписуючи собі 
по справедливості безумовне значення, 
егоїзм несправедливо відмовляє іншим 
у цьому значенні. Визнаючи себе центром 
життя, що є дійсно так, особистість інших 
відносить лише до супровідного оточення 
свого буття, певного «антуражу», залишаю-
чи за ними тільки зовнішню і відносну цін-
ність. Вона сама по собі є все, інші самі 
по собі – ніщо. У такому самоствердженні 
людина унеможливлює свій духовний роз-
виток [2, с. 77].

Необхідно зазначити, що релігія здійс-
нює психотерапевтичну функцію, допо-
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магаючи людині розібратись, що є дійсно 
важливим, ціннісним в той чи інший момент 
і загалом у житті.

Духовні потреби людей, їхні релігійні 
запити останніми роками тільки зроста-
ють. Відповідно, зростає релігійність і се-
ред молоді. З одного боку, це відбувається 
в середовищі молоді під впливом сімей-
ного виховання. З іншого боку, у середо-
вищі людей середнього та старшого віку 
спостерігається прагнення знайти стійку 
систему цінностей, отримати психологічне 
та моральне обґрунтування життя.

Важливим чинником формування СМЦ 
особистості є освіта, яка має поверну-
тися до виконання своєї основної функ-
ції – формування гармонійно розвиненої, 
самодостатньої, високоморальної, духов-
ної особистості. Вивчення рідної мови, оз-
найомлення з історією свого народу, його 
літературною спадщиною, традиціями, об-
рядами та звичаями залучає молоду людину 
до скарбниці національних і загальнолюд-
ських цінностей, у результаті чого розвиток 
ціннісної системи дитини інтенсифікується. 
У процесі спілкування з оточенням особи-
стість набуває різноманітних суспільно цін-
них знань, умінь і навичок, внаслідок чого 
відбувається формування ідеалів, життєвих 
установок.

Окремо потрібно зупинитись на такому 
чиннику розвитку ціннісної системи осо-
бистості, як пошук сенсу життя, що є най-
більш характерним для юнацького віку і є 
джерелом саморозвитку та самовдоскона-

лення особистості, пошуком її ідентичності.
Проблема пошуку сенсу життя досліджу-

ється у тісному взаємозв’язку із ціннісними 
орієнтаціями сучасного освітнього процесу 
у вищих навчальних закладах. Спираючись 
на такий підхід, доцільніше досліджувати 
детермінанти пошуку сенсу життя особи-
стості за різних умов, життєвих ситуацій. 
Вибір напрямів пошуку сенсу життя зале-
жить від особистісних характеристик: типу 
темпераменту, характеру, смисложиттєвих 
орієнтацій, розумових, інтелектуальних та 
інших характеристик.

Як зазначається у працях сучасних дослі-
джень проблем студентської молоді, досить 
актуальною є проблема втрати сенсу 
провідної діяльності професійного навчан-
ня. Це супроводжується зростанням кри-
тичного ставлення до викладачів, обраного 
фаху і власних перспектив та можливостей. 
Типовим для студентів-першокурсників є 
крах певних ілюзій, необхідність адаптува-
тися до об’єктивної реальності. Студент-
ській вік – переломний період переходу 
до ранньої дорослості – робить особистість 
здатною керувати своєю долею, майбутнім, 
зберігати соціальний оптимізм і вкладати 
свою позитивну частку в соціум [2, с. 74].

Умовою та водночас показником профе-
сійно-особистісного становлення є суб’єк-
тна позиція студента в освітньому просто-
рі. Це усталений суб’єктивно-інтенційний 
смислопороджувальний центр у структурі 
особистості студента, що детермінує його 
самоактуалізацію в навчально-професійній 

Таблиця 1
Порівняльний аналіз найбільш важливих чинників формування СМЦ 

успішних психологів-практиків і студентів-психологів

Кількість досліджуваних

Чинники, які впливають на формування СМЦ (у %)

Успішні 
психологи-
практики

Студенти-
психологи

Зовнішні:

1. Особливості взаємостосунків у сім’ї 51,7 54,8

2. Особливості організації освітнього процесу у ВНЗ 27,7 19,1

3. Наявність прикладів для наслідування 13,8 9,5

4. Вплив референтної групи 3,4 1,2

5. Духовне надбання народу (казки, оповідання та ін.) 1,7 2,4

6. Актуальність моральних цінностей у суспільстві 1,7 13,0

Внутрішні:

1. Внутрішня свобода і відповідальність 34,8 27,4

2. Прагнення людини до самореалізації 21,8 29,8

3. Інтереси особистості, установки, світогляд 20,7 26,2

4. Релігійні переконання 11,8 7,1

5. Пошук власної ідентичності 9,2 7,1

6. Інтелект людини 1,7 2,4
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діяльності. Освіта фасилітує особистісний 
потенціал, перетворює студента на співав-
тора освітнього процесу, створює умови 
для набуття особистісного досвіду. Особли-
во це стосується становлення та розвитку 
СМЦ. Так, С. Захаров виділяє комплекс 
психолого-педагогічних умов професійної 
підготовки студентів: визначення структу-
ри та корегування змісту професійної під-
готовки; створення такого середовища, 
яке здатне забезпечувати його розвиток; 
виявлення та реалізація особистісного по-
тенціалу, що забезпечує формування со-
ціально-професійних якостей, необхідних 
майбутнім психологам [2].

Нами було проведене емпіричне дослі-
дження, спрямоване на вивчення найбільш 
важливих чинників формування СМЦ успіш-
них психологів-практиків та студентів-пси-
хологів. Під час відбору успішних психо-
логів-практиків до уваги ми брали досвід 
роботи на посаді психолога (не менше 
5 років), різні сфери професійної діяльно-
сті (загальноосвітні школи, дитячі дошкільні 
заклади, професійно-технічні училища, ор-
ганізації, робота з учасниками АТО та їхні-
ми сім’ями та ін.), отримання морального 
задоволення від професії.

Емпіричне дослідження проводилось 
на базі КВНЗ «Вінницька академія непе-
рервної освіти» (n=58) та на базі Вінниць-
кого державного педагогічного університе-
ту імені Михайла Коцюбинського (n=104). 
Процедура дослідження полягала в тому, 
що досліджуваним пропонувалось проран-
жувати у порядку значущості зовнішні та 
внутрішні чинники, які впливають на форму-
вання СМЦ психолога, надаючи при цьому 
найбільш важливим чинникам перші номери 
рейтингу. Як методику використали розро-
блену нами анкету, спрямовану на дослі-
дження найбільш важливих чинників, які 
впливають на формування СМЦ психолога.

Результати дослідження представлено 
у Таблиці 1.

Як видно з Таблиці 1, вибори студен-
тами-психологами та успішними психоло-
гами-практиками чинників, які впливають 
на формування СМЦ, відрізняються. Зокре-
ма, 27,7% успішних психологів-практиків 
важливим зовнішнім чинником формуван-
ня СМЦ вважають особливості організації 
освітнього процесу у ВНЗ, серед студен-
тів-психологів цей чинник має 19,1% вибо-
рів. Це може свідчити про те, що студен-
ти-психологи недостатньо оцінюють вплив 
освітнього процесу університету на форму-
вання їхньої ціннісної системи.

Юнацький вік є сензитивним періодом 
для формування власної ціннісної системи 
як стійкого утворення для визначення жит-

тєвих перспектив. У плануванні власного 
життєвого шляху в них спостерігається тен-
денція до недиференційованого або слабко 
диференційованого відображення ціннісної 
системи. До того ж у цьому віковому пері-
оді існує можливість виникнення конфлік-
ту в ціннісній сфері між професійними та 
позапрофесійними цінностями. У період 
юності мотиваційно-потребова сфера пере-
творюється на складну багаторівневу ієрар-
хічно вибудувану систему мотивів, відбува-
ється розширення цієї сфери: з’являються 
мотиви самоосвіти, самовиховання, профе-
сійного самовизначення, які є домінантними 
у структурі мотиваційної сфери і, відповід-
но, найбільш цінними для особистості.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Отже, основними чинниками форму-
вання СМЦ є внутрішні психологічні та зов-
нішні умови. Серед них виділяють релігію, 
науку, мораль, творчість, педагогіку, осо-
бливості сімейного виховання, організації 
освітнього процесу у школі, ВНЗ, духовне 
надбання народу тощо [7; 11; 12]; волю, 
активність людини [5; 11]; здатність осо-
бистості вірити, любити [2; 12]; прагнення 
людини до пошуку сенсу власного життя 
[14], а також до самореалізації, самовдо-
сконалення [2; 6; 12].
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ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 
ПРОФЕСІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
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У статті висвітлено зміст та завдання комплексної програми психокорекції професійних очікувань 
майбутніх психологів, обґрунтовано доцільність розроблених та впроваджених психолого-педагогіч-
них заходів у навчальному процесі.

Ключові слова: професійні очікування, психокорекція, майбутні психологи, груповий психокорекцій-
ний тренінг.

В статье представлены содержание и задачи комплексной программы психокоррекции профессио-
нальных ожиданий будущих психологов, обоснована целесообразность разработанных и внедренных 
психолого-педагогических мероприятий в учебном процессе.

Ключевые слова: профессиональные ожидания, психокоррекция, будущие психологи, групповой 
тренинг.

Radzivil K.P. THE ESSENCE AND TASKS OF A COMPLEX PROGRAM OF PSYCHOCORRECTION 
OF PROFESSIONAL EXPECTATIONS OF FUTURE PSYCHOLOGISTS

The content and objectives of the complex program of psychological correction of professional expecta-
tions of future psychologists are described in the article, the expediency of developed and implemented psy-
chological and pedagogical measures in the educational process is grounded.

Key words: professional expectations, psychological correction, future psychologists, group psychological 
correction training.

Постановка проблеми. Психокорекція 
професійних очікувань пов’язана з низкою 
методологічних проблем, які необхідно вра-
ховувати у роботі зі студентами. Нині пси-
хологічна наука послуговується різноманіт-
тям психологічних тренінгових методик, які 
спрямовані на корекцію тих чи інших про-
блем особистості. Проблема дослідження 
професійних очікувань полягає у визна-
ченні їхніх критеріїв та розробленні адек-
ватної комплексної корекційної програми 
для вирішення нереалістичних їхніх проявів. 
Означена нами психокорекційна програма 
вимагає комплексного підходу, оскільки 
конструктивні зміни у професійному світо-
гляді можливі через теоретико-інформацій-
ну підготовку та корекцію уже сформованих 
очікувань студентів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема передумов формування 
очікування стосовно майбутньої діяльності 
розглядалася у психології із психофізіоло-
гічної позиції такими вченими, як П.К. Анохін, 
М.О. Берштейн, І.П. Павлов. Вивчення пси-
хологічного очікування як антиципаційного 
явища розглядалося такими науковцями: 
І.Г. Батраченко, Т.П. Борисова, О.А. Коно-
валова, Б.Ф. Ломов, Л.О. Регуш, Є.М. Сур-
ков. З позиції педагогічної психології та 
психології навчання професійні очікуван-
ня розглядалися як компонент професій-
ної спрямованості майбутнього психоло-

га (Л.І. Божович, Є.Ф. Зеєр, В.С. Мерлін, 
В.Г. Панок, К.К. Платонов), життєвої та 
професійної перспективи (І.О. Петухо-
ва, Т.М. Титаренко, Л.Б. Шнейдер), про-
фесійної позиції (Є.Ф. Зеєр, В.Г. Панок). 
Очікування у професійному становленні 
майбутнього психолога в навчальному про-
цесі вивчали такі науковці, як Ж.П. Вірна, 
О.М. Кочнєва, О.В. Левченко, вплив очіку-
вань на навчальну мотивацію – А.К. Мар-
кова, професійний розвиток – О.О. Бода-
льов, Є.О. Клімов, Дж. Равен, А.О. Реан, 
Н.Ф. Шевченко, Т.С. Яценко. Останні 
розроблення концепту психологічних очі-
кувань та його впливу на навчально-про-
фесійний потенціал особистості представ-
лено низкою українських та зарубіжних 
науковців: Т.П. Борисовою, О.А. Коновало-
вою, М.В. Суряковою, О.О. Тишковським, 
А.П. Фрадинською.

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження:

1. Розроблення навчальної програми те-
оретичного спецкурсу «Очікування у про-
фесійному становленні психолога».

2. Розроблення та впровадження пси-
хокорекційного групового тренінгу «Психо-
корекція професійних очікувань майбутніх 
психологів».

3. Розроблення та впровадження інди-
відуальних занять для психокорекційної 
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роботи з неуспішними та безініціативними 
у навчанні студентами.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Умовно розроблену нами комп-
лексну психокорекційну програму можна 
поділити на дві основні частини. Перша ча-
стина передбачає формування позитивних 
та адекватних очікувань студентів-психо-
логів за допомогою навчально-теоретич-
ного впливу шляхом лекційних та прак-
тичних занять. Друга частина спрямована 
на психокорекцію деструктивних уявлень 
студентів-психологів. Розроблена нами 
комплексна програма містила спецкурс із 
теоретичної підготовки «Очікування у про-
фесійному становленні психолога», тренінг 
«Психологічна корекція професійних очіку-
вань майбутніх психологів» й індивідуаль-
ну психокорекційну роботу. Комплексна 
програма передбачала здійснення загаль-
нотеоретичних та психокорекційних фор-
мувальних впливів на динаміку професій-
них очікувань, яка характеризує світогляд 
та професійну спрямованість майбутнього 
психолога.

Отже, як зазначалося вище, завдан-
ням програми психокорекції професій-
них очікувань було ознайомлення студен-
тів із сутністю та негативними наслідками 
неадекватних очікувань щодо майбутньої 
професійної діяльності, підвищення їхньої 
психологічної обізнаності через розвиток 
рефлексивних здібностей щодо власних 
очікувань. За допомогою психокорекцій-
ної групової тренінгової роботи забезпе-
чувалася інтеграція «образу Я» студента, 
робота із суперечностями та «вживання» 
у професію. Індивідуальна психокорекційна 
робота використовувалася нами як ціле-
спрямована глибинно-психологічна корек-
ція особистісних деструкцій, що зумовлю-
ють нереалістичні професійні очікування 
студентів-психологів.

Метою розробленої нами комплексної 
програми є психокорекція наявних про-
фесійних очікувань через підвищення те-
оретичної компетентності та опрацювання 
особистісних аспектів професійних очіку-
вань методами теоретичної та практичної 
роботи. Ця програма дозволяє студентам 
ширше ознайомитися з обраним фахом, 
сформувати чітку мотивацію на професій-
не самовдосконалення, усвідомити зміст 
професійної діяльності, зберегти психічне 
здоров’я особистості майбутнього психо-
лога та скоригувати деструктивні глибин-
ні та поведінкові світоглядні шаблони, які 
впливають на формування неадекватних 
професійній ситуації очікувань.

Передбачуваним наслідком успішного 
психокорекційного процесу професійних 

очікувань є розвиток та посилення таких 
важливих професійних навичок:

– емпатія, усвідомлене розуміння світу 
іншого, його очікувань, емоційного стану;

– уміння відокремлювати свої емоції від 
емоцій іншого, відділяти особистість від її 
ставлення до психолога, розуміти та пова-
жати право іншого на помилку;

– щирість, відсутність протиріч між реаль-
ними почуттями та намірами стосовно іншої 
людини, правдивість у висловлюваннях;

– конкретність, чіткість у висловлюван-
ні власної думки, відсутність загальних 
висловів, обговорення певного досвіду та 
поведінки, вислови ясні та точні;

– ініціативність, активність у взаємодії з 
іншими, діяльність, а не лише реагування;

– спонтанність, безпосередність у прояві 
себе, відкритість у взаємодії з іншими;

– позитивне ставлення, навичка безу-
мовного позитивного прийняття психоло-
гом клієнта;

– самоусвідомлення і рефлексія, само-
свідомість [7; 9; 12].

До другого етапу формувального експе-
рименту ми віднесли індивідуальну психо-
корекційну роботу методом психомалюнку, 
розроблену Т.С. Яценко. Указана форма 
роботи виявилася необхідною для опрацю-
вання неадекватних професійних очікувань, 
які потребували додаткової корекційної ро-
боти.

Загальнотеоретичний спецкурс мав 
на меті ознайомити студентів з особливос-
тями професійних очікувань у навчальному 
процесі. Окреслення для студентів сут-
ності спецкурсу забезпечує їх обізнаність 
у витоках професійних розчарувань, роз-
криває та пояснює позитивні та негативні 
наслідки фахових очікувань. Отже, розро-
блена програма складалася з 5 тематич-
них блоків, що включали в себе лекційну, 
практичну та самостійну роботу загальним 
обсягом 20 академічних годин.

Наступний блок формувального експе-
рименту полягав у впровадженні групової 
психокорекційної роботи на I–V курсах. 
Процедура та організація соціально-психо-
логічного тренінгу, спрямованого на пси-
хокорекцію професійних очікувань, ґрун-
тувалася на теоретичних та практичних 
засадах практичної психології. Розробля-
ючи тренінг, ми опиралися на тверджен-
ня, що професійні очікування є систем-
ним психічним утворенням, сформованим 
із двох основних аспектів: особистісного 
та професійного. До завдань, що повинні 
бути виконані у процесі групової роботи, 
ми відносимо опрацювання інфантильних 
передумов творення очікувань та розвиток 
професійної компетентності майбутнього 
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психолога. Основним завданням тренін-
гу є розвиток самосвідомості майбутнього 
спеціаліста, розширення меж свідомості та 
подолання стереотипних форм поведінки. 
Під стереотипними формами поведінки ми 
розуміємо очікування, зумовлені дитячим 
досвідом взаємодії зі значущими близьки-
ми. У групі майбутній психолог має змогу 
здобути досвід міжособистісної взаємодії, 
який сприяє глибшому самопізнанню, від-
бувається актуалізація особистісної про-
блематики, зумовленої системою психоло-
гічних захистів та нереалістичних очікувань 
в атмосфері психологічної безпеки.

Нині у психологічній літературі існує 
різноманіття визначень групової роботи: 
«психотерапія», «тренінг», «психорекція». 
О.П. Істратова стверджує, що всі ці понят-
тя характеризують один і той самий про-
цес, оскільки тренінг, як і психотерапія, є 
засобом впливу на особистість з метою 
її розвитку. Отже, специфічні риси пси-
хокорекційного процесу містять у собі ха-
рактеристики психологічного тренінгу та 
психотерапії. Психокорекційний процес 
описується авторкою таким чином:

– психокорекція орієнтована на клінічно 
здорову особистість, яка має у повсякден-
ному житті психологічні труднощі, пробле-
ми;

– корекція орієнтується на здорові сто-
рони особистості незалежно від ступеня 
порушень;

– у психокорекції робиться акцент на те-
перішнє та майбутнє клієнтів;

– психокорекційні впливи спрямовані 
на зміну поведінки та на розвиток особи-
стості клієнта;

– у психокорекції відбувається робота з 
уже сформованими якостями клієнта, які по-
требують змін, а також вона може сприяти 
формуванню психологічних якостей індиві-
да за їх недостатнього розвитку [5, с. 25].

У процесі розроблення та впроваджен-
ня психологічного тренінгу були поставлені 
такі завдання:

1. Набуття студентами – майбутніми 
психологами – умінь та навичок ефектив-
ного спілкування у групі, виявлення психо-
логічних бар’єрів у спілкуванні та здобуття 
конструктивних форм взаємодії.

2. Аналіз студентами власного «образу 
Я», опрацювання деструктивних аспектів. 
Усвідомлення особистісних особливос-
тей та формування позитивного ставлення 
до себе.

3. Усвідомлення власних життєвих цілей 
та установок.

4. Опрацювання нереалістичних профе-
сійних очікувань щодо себе та інших, ко-
рекція образу професіонала.

5. Усвідомлення себе суб’єктом профе-
сійної міжособистісної взаємодії.

6. Закріплення основних професійних 
навичок фахової діяльності, усвідомлення 
себе в системі професійної діяльності.

Для виконання поставлених завдань були 
використані такі методи групової роботи:

– групова дискусія;
– психогімнастика;
– невербальна взаємодія;
– рольова гра;
– психодрама.
Як стверджує І. Ялом, для ефективної 

взаємодії та згуртованості у групі необхід-
ним є дотримання низки правил або прин-
ципів. Вони є певними груповими норма-
ми, які у подальшому житті індивіда можуть 
бути застосовані для ефективної взаємодії 
поза групою [10, с. 69].

Для забезпечення ефективної діяльності 
групи були застосовані такі принципи:

1. Добровільність – передбачає брати 
участь у груповій роботі свідомо та із влас-
ної волі.

2. Рівноправність – означає, що всі учас-
ники групи мають рівні права та обов’язки, 
незалежно від реального статусу учасника 
у житті.

3. Активність – передбачає заохочен-
ня до роботи ведучим, а також прагнення 
учасників до особистісного чуттєво-емо-
ційного пізнання.

4. Конфіденційність – нерозголошення 
поза групою подробиць групової роботи 
для забезпечення мікроклімату довіри та 
щирості. Крім того, деталі групового про-
цесу будуть незрозумілими для інших лю-
дей, які не беруть у цьому участі.

5. Демократизація – необхідність звер-
тання один до одного на «ти» для того, щоб 
забезпечити рівність сприйняття «людина – 
людина».

6. Принцип безоцінного сприйняття та 
відсутність критики.

7. Спонтанність, відображення учасника-
ми справжніх, непідробних почуттів, взає-
мин, переконань і навичок у своїй класичній 
формі, що виявляються через безпосеред-
ні, чіткі і миттєві реакції на імітовану ситу-
ацію.

8. Принцип «тут-і-тепер» – передбача-
ється, що учасник взаємодії уявляє свої 
труднощі, ніби вони відбуваються саме за-
раз, робиться акцент на переживання, по-
чуття та емоції, актуальні для теперішнього 
часу.

9. Щирість – відповідність думок та емо-
цій матеріалу, який вербально декларуєть-
ся [2; 3; 11].

Груповий тренінг психокорекції про-
фесійних очікувань був розроблений 
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на засадах психодинамічної теорії та 
застосований у цілях психокорекції нере-
алістичних проекцій майбутнього. Вибір 
групової роботи аргументований як найе-
фективніший засіб психокорекції, оскільки 
в результаті міжособистісної взаємодії ак-
туалізується неусвідомлена проблематика 
суб’єкта, сформована в об’єктних стосун-
ках. Оскільки мала група є моделлю соціу-
му, стає можливим виявлення особистісних 
деструкцій поведінки суб’єкта та їх психо-
корекція.

Психокорекція визначається як спря-
мований психологічний вплив на ті чи інші 
психологічні структури для забезпечення 
повноцінного розвитку і функціонування 
особистості [6].

Як стверджує низка авторів, загаль-
на мета соціально-психологічного тренін-
гу – підвищення компетентності у спілку-
ванні – реалізується через низку завдань 
та форм взаємодії, однак це обов’язково 
повинно бути пов’язано з набуттям нових 
знань, формуванням умінь, навичок, роз-
витком установок, що визначають поведін-
ку у спілкуванні, перцептивних здібностей 
людини, корекцією і розвитком системи 
відносин особистості, оскільки особистісна 
індивідуальність є тим тлом, що забарвлює 
в різні кольори діяльність людини, її вер-
бальні і невербальні прояви [4, с. 28]. Тому, 
у зв’язку з вищенаведеним твердженням, 
груповий психокорекційний тренінг можна 
визначити як багатофункціональний метод 
навмисних змін психологічних феноменів 
людини, групи й організації для гармоніза-
ції професійного та особистісного буття 
людини [8].

У групі була створена комфортна для са-
морозкриття та самопізнання психологічна 
атмосфера. Групова робота була спрямо-
вана на аналіз «образу Я» кожного з учас-
ників, виявлення внутрішніх суперечностей, 
які підтримуються психологічними захиста-
ми. Як зазначалося раніше, неадекватний 
або непізнаний «Я-образ» індивіда зумов-
лює очікування стосовно своєї персони, 
які можуть мати мало спільного з реальні-
стю. Таким чином, формування у процесі 
групової роботи реалістичного «Я-образу» 
забезпечує стійкість самооцінки студента. 
Очікування стосовно себе стають реаліс-
тичними та знижують імовірність подальших 
розчарувань. Результат корекції профе-
сійного світогляду у групі забезпечується 
через процеси позитивної дезінтеграції 
та вторинної інтеграції, описані Т.С. Яцен-
ко. Зазвичай керівник групи забезпечує її 
інтеграційні процеси, що також дає учас-
никам відчуття захищеності, психологічної 
підтримки та безпеки. Однак на індивіду-

ально-особистісному рівні для вираженого 
корекційного ефекту доцільною є позитив-
на дезінтеграція з подальшою вторинною 
інтеграцію, що означає руйнування старих 
світоглядних структур суб’єкта та фор-
мування нових, вищого рівня, соціально 
продуктивних. Керівник повинен забезпе-
чувати указану багаторівневість групового 
процесу. У ситуації інтеграції групи в учас-
ників виникає відчуття безпеки, довіри, 
зниження тривожності, що послаблює за-
хисну систему та опори. Таким чином, стає 
можливим дослідження базових захисних 
форм індивіда. Індикатором дезінтеграції 
суб’єкта слугують емоційні стани (здиву-
вання, тривожність, сором, невдоволеність 
собою). За вторинної інтеграції характер-
ним є поглиблення самосвідомості, здат-
ність до самоаналізу та рефлексії, розу-
міння ролі дитячого досвіду у визначенні 
глобальних життєвих очікувань [12, с. 40].

У груповій психокорекційній роботі 
важливим є ще один процес, визначений 
І. Яломом як «групова згуртованість». До-
слідник вважає, що у груповому процесі 
усвідомлення учасником наявності в інших 
проблем, схожих на його, переконує, що 
він не одинокий у своїх труднощах. Про-
яв афективної частини внутрішнього світу 
іншого і прийняття іншими членами гру-
пи має вкрай важливе терапевтичне зна-
чення. Прийняття суб’єкта групою безвід-
носно до його минулого життя, невдач та 
соціальної взаємодії забезпечують групові 
принципи. Членство у групі, прийняття та 
схвалення є особливо важливими аспекта-
ми розвитку індивіда [10].

Наступний психологічний феномен, 
необхідний для психокорекції, – це зворот-
ній зв’язок. О.О. Бодальов із цього приводу 
зазначає: «Завдяки дії механізму зворот-
ного зв’язку людина на основі результату, 
який досягається під час взаємодії з інши-
ми, може коригувати свою подальшу пове-
дінку, замінюючи раніше використовувані 
способи впливу новими, які здаються більш 
ефективними» [1, с. 14]. Указана перевага 
групової психокорекції над індивідуальною 
роботою є особливо важливою для роз-
витку комунікативно-перцептивних навичок 
майбутніх психологів.

Групова психокорекційна робота прово-
дилась за планом окреслених завдань. У 
процесі розроблення групової психокорек-
ційної роботи ми підібрали низку вправ, які 
було доцільно використовувати для досяг-
нення поставленої мети. Вправи підби-
ралися ведучим-психологом відповідно 
до процесу групової динаміки, допускала-
ся певна свобода вибору методів роботи. 
Групова робота є досить тонким психо-
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емоційним процесом та передбачає рух 
за логікою учасника й орієнтацію на потре-
би групи, тому жорсткий регламент вправ 
може зашкодити груповим ефектам. Гру-
повий психокорекційний тренінг проводив-
ся у просторому приміщені, учасники роз-
ташовувалися на стільцях по колу.

Перший (вступний) блок вправ групово-
го психокорекційного тренінгу – так званий 
«розігрів» – передбачав знайомство (пер-
ший день), інтеграцію групи, створення 
дружньої невимушеної атмосфери, рефлек-
сію почуттів, пов’язаних із попереднім гру-
повим процесом. Тривалість указаної ро-
боти становила 1–1,5 години кожного дня. 
Для досягнення вказаних групових ефектів 
були запропоновані психокорекційні мето-
дики, розроблені та модифіковані відповід-
но до потреб учасників, різного психоемо-
ційного навантаження залежно від динаміки 
групового процесу.

Другий блок вправ психокорекційного 
тренінгу – актуалізація очікувань та про-
блематики учасників групи. Цей блок тре-
нінгових вправ є основним, спрямований 
на дослідження очікувань, цінностей та 
причин, які їх зумовлюють. Відмінність від 
першого блоку полягає у складності пси-
хо-емоційного навантаження на учасників, 
виході на особистісну проблематику інфан-
тильних очікувань дитинства. Тривалість 
указаних занять становила 2–3 години та 
застосовувалася першого та восьмого дня 
тренінгового процесу.

Третій блок вправ психокорекційно-
го тренінгу спрямований на усвідомлення 
себе учасниками групи у системі профе-
сійного спілкування та системі професійної 
діяльності: розвиток професійних навичок, 
прийняття на себе професійної ролі, ін-
теграція у фахове середовище. Указаний 
вид групової роботи тривав 2–3 години та 
проводився протягом останніх 8–10 днів 
групових занять.

Четвертий блок вправ психокорекцій-
ного тренінгу спрямований на завершення 
тренінгової роботи, що дозволяє студен-
ту вийти з ролі, увійти у стан емоційної 
стабільності, комфорту, оптимізму, зро-
зуміти себе, будувати плани та очікування 
на майбутнє. Для цього блоку характерна 
відсутність активної психокорекційної ді-
яльності. Використовуються словесні при-
йоми, такі як обмін почуттями, обговорен-
ня або аналіз.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. З вищезазначеного випливає, що було 
теоретично обґрунтовано доцільність пси-
хокорекції професійних очікувань майбутніх 
психологів методами та формами теоретич-
ної, практичної та особистісної підготовки 
у навчальному процесі. Подано опис прин-
ципів, структури і змісту методики впрова-
дження комплексної програми психокорек-
ції професійних очікувань у навчальному 
процесі. Подальше завдання наукового по-
шуку полягає у розробленні рекомендацій 
щодо психокорекції професійних очікувань 
та шляхів упровадження їх у навчальний 
процес підготовки майбутнього психолога.
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Постановка проблеми. Професійний 
портрет сучасного психолога у контексті 
вимог третього тисячоліття збагачується 
ідеями людиноцентризму та планетарності 
у побудові вимог до особистості та діяльно-
сті його як професіонала. Відповідно, прак-
тика фахової підготовки майбутніх фахівців 
із психології потребує використання гнучких 
педагогічних технологій, адекватних меті 
та змісту психологічної освіти ХІХ ст. Нові 
суспільні цінності, самосвідомість, піднята 
вищий рівень рефлексії, потребують від су-
часного психолога сформованості вміння 
впливати на рівень культури людських вза-
ємин, на процеси професійного становлен-
ня, на освітній простір, на самоорганізацію 
життя людей. Саме тому психологічна осві-
та потребує якісно нових перетворень у на-
прямі оновлення її концептуальних засад.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання фахової підготовки майбутніх 
психологів не є новими у педагогічній нау-
ці та практиці. Так, Є. Пассов розробляв 

питання культуровідповідної моделі про-
фесійної підготовки психолога, В. Панок 
окреслив проблеми реформування змісту, 
форм і методів підготовки психологів-прак-
тиків, С. Шандрук та Т. Яценко визначили 
специфіку підготовки психологів-практиків 
до професійної діяльності, роботи І. Андрій-
чук присвячені дослідженню особливостей 
Я-концепції майбутніх психологів-практиків 
та її формування у фаховій підготовці.

Та, попри такий великий інтерес до про-
блем фахової підготовки психологів, ні 
в теоретичному, ні в методичному плані 
питання організації формувального (спря-
мованого на формування професіоналізму) 
педагогічного процесу у вищих навчальних 
закладах (далі – ВНЗ), що здійснюють фа-
хову підготовку психологів, не розкрито.

Постановка завдання. Метою статті є 
висвітлення авторського бачення педаго-
гічного процесу, спрямованого на форму-
вання професіоналізму майбутніх психо-
логів.



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 101

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Досягнення вказаної вище мети 
можливо за умови створення нового педа-
гогічного проекту, якого ще не існує у су-
часному просторі вищої школи. На нашу 
думку, потрібно створити у майбутніх пси-
хологів внутрішню установку на формуван-
ня власного професіоналізму, щоб навіть 
у буденних ситуаціях повсякденного життя 
ними свідомо обиралися шляхи, що сти-
мулюють їх до набуття професіоналізму.

Як указує В. Руденко, реорганізацію на-
ціонального простору вищої освіти необхід-
но починати на системному рівні. Потреба 
ліквідувати недоліки вищої школи вимагає, 
на думку І. Богачевської та М. Карпенко, 
«концептуального удосконалення освіти та 
професійної підготовки шляхом формуван-
ня в суспільстві ставлення до людини як до 
мети, яке базується на концепції гармоній-
ного розвитку людини» [9, c. 31].

За вищою школою ще більшою мірою 
повинна закріпитися місія допомоги молоді 
у знаходженні нею загальнолюдських цін-
ностей, у самовираженні через творчість, 
у набутті стійкого статусу в суспільстві. 
Принцип «еліти суспільства» (П. Сорокін), 
«аристократичний принцип» (М. Бердяєв), 
поняття «культуротворчої еліти» (Д. Ліха-
чев) відстоювалися багатьма філософами 
[9, c. 32].

Водночас не можна диференціювати ці-
леспрямований процес формування про-
фесіоналізму майбутніх психологів у ВНЗ 
від стихійного, що відбувається щоденно 
навіть поза стінами навчального закладу, 
не враховувати цей вплив буде неправиль-
но. Незважаючи на те, що цільовою уста-
новкою нашого дослідження є висвітлення 
авторського бачення педагогічного проце-
су, націленого на формування професіона-
лізму в майбутніх психологів у спеціально 
створених умовах ВНЗ, не можна не вра-
ховувати вплив стихійних чинників форму-
вання професіоналізму. За нормативами 
навчальний аудиторний час студента на-
раховує приблизно 24 години на тиждень 
(на денній формі навчання, а на заочній ще 
менше), тобто тільки одну добу на тиждень 
за сукупністю годин є можливість здійс-
нювати цілеспрямований формувальний 
вплив на студентів.

Цей факт дозволяє визначити два важ-
ливі вихідні положення. По-перше, са-
мостійна робота студента є значним ре-
сурсом у формуванні професіоналізму 
майбутніх психологів. По-друге, під час ау-
диторних занять потрібно створити у сту-
дентів – майбутніх психологів – таку уста-
новку свідомості, яка й у позааудиторний 
час буде спрямовувати активність, пове-

дінку, діяльність та спілкування майбут-
ніх психологів на формування в них про-
фесіоналізму, стимулюючи таким чином 
внутрішні потужні резерви їхньої психіки і 
створюючи умови для готовності форму-
вання професіоналізму.

Окремо необхідно зазначити, що таким 
чином збільшується час для формувально-
го впливу, і формування професіоналізму 
стає «частиною особистості», інтегруючись 
у систему ціннісних орієнтацій, мотиваційну 
та емоційно-вольову сферу, закріплюється 
на рівні патернів поведінки та узгоджується 
зі спрямованістю особистості та її внутріш-
німи потребами. За таких умов формуван-
ня професіоналізму має дійсно процесу-
альний характер, відтворюючись у думках, 
діях та вчинках майбутніх психологів.

Як відомо, особистість є цілісним утво-
ренням, тому неможливо диференціюва-
ти професійне від особистісного. Відтак, 
коли йдеться про формування професі-
оналізму, то це вимагає насамперед пе-
ребудови Я-концепції особистості. Тому 
починати формувальний вплив потрібно з 
роботи зі свідомістю, ціннісними орієнтаці-
ями, світоглядом та спрямованістю особи-
стості майбутнього психолога. Вироблена 
таким чином професійна позиція є першим 
кроком від усвідомлення важливості про-
фесіоналізму для себе як фахівця із пси-
хології до особистісного та професійного 
самовизначення як професіонала за фахом 
«Психолог».

Позитивне спрямоване уявлення 
про себе у професії – ось чого мають 
прагнути майбутні психологи. Саме тоді, 
коли професія є внутрішньо мотивованою 
і входить до перспектив, життєвих планів 
та цілей майбутніх психологів, можна го-
ворити про сприятливі психологічні умови 
для формування професіоналізму. У цьому 
разі весь потенціал і резерв особистості 
спрямовується на формування професіо-
налізму як на одну з екзистенційних цілей 
особистості, а не як навчальне завдання, 
яке потрібно виконувати. Важливо, щоб 
у ВНЗ були створені умови, які дозволя-
ють розкрити професійний та особистісний 
потенціал кожного студента, визначивши 
для нього формування професіоналізму, 
що має процесуальний характер, як відзна-
чалося вище, як діяльність із властивими їй 
ознаками: мотив, мета, засоби реалізації 
мети.

Тож набуття професіоналізму є одно-
часно метою та засобом для ефективної 
реалізації професійної діяльності майбутні-
ми психологами. Іншими словами, штучно 
створене внутрішньовузівське формуваль-
не середовище має програмувати май-
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бутніх психологів на усвідомлення цінності 
професіоналізму для особистісного і про-
фесійного розвитку майбутніх фахівців, 
створюючи передумови для пошуку засо-
бів формування професіоналізму і в май-
бутньому, оскільки таке формування розу-
міється нами як процес. Неможливо раз і 
назавжди досягти високого рівня професі-
оналізму, не докладаючи зусиль для його 
розвитку та підтримання надалі. Отже, 
формування професіоналізму має динаміч-
ний характер і виступає не тільки як мета 
і результат навчання у вищій школі, а й 
висока ціль життя зрілої особистості, як це 
постулює акмеологічний підхід (А. Деркач, 
В. Зазикін, Н. Кузьміна та ін.) [3; 4].

Необхідність послідовної і постійної змі-
ни уявлень про себе як про фахівця, який 
характеризується високим рівнем професі-
оналізму, що розуміється нами не як уста-
лена якість, а як процесуальна характе-
ристика, детермінує адекватне планування 
навчального процесу у ВНЗ, організацію 
формувальних впливів, психолого-педаго-
гічну підтримку та контрольно-корекційні 
заходи.

Враховуючи специфіку професії пси-
холога, необхідно зазначити, що в основі 
будь-якого формувального впливу педа-
гога має бути володіння професіоналіз-
мом, оскільки професіоналізм виробля-
ється через професіоналізм, при цьому 
викладач і студент постають як рівноцінні 
суб’єкти сумісного професійного розвитку 
та саморозвитку. У зв’язку із цим актуалізу-
ється питання двох планів професіоналіз-
му викладачів психології: професіоналізм 
власне як педагогічна майстерність і про-
фесіоналізм викладача як фахівця із психо-
логії, не потенційного, не у минулому, а ак-
туальний високий рівень професіоналізму 
психолога-практика.

Розв’язання цього надскладного завдан-
ня потребує залучення ресурсів на держав-
ному рівні від початку вибору претендентів 
на посаду викладачів для студентів – май-
бутніх психологів до атестації педагогів, які 
вже працюють, на предмет відповідності 
другому плану їх професіоналізму, як за-
значалося вище. Адже сформувати у май-
бутніх психологів професіоналізм зможе 
лише викладач, який сам характеризується 
високим рівнем професіоналізму психоло-
га та професіоналізму викладача.

Серед загальних підстав організації 
формувальних педагогічних дій викладача 
провідне місце належить духовній та інте-
лектуальній співпраці зі студентами на рівні 
співтворчості, навіть співіснування у межах 
навчального заняття. А отже, основним ін-
струментом впливу на особистість і профе-

сійне Я майбутніх психологів є особистість 
викладача (Т. Сущенко) [10].

Такий вплив може мати віддалені наслід-
ки, що ускладнює його діагностування, 
контроль та управління цим процесом. 
Стимулювальний вплив навчального сере-
довища та рефлексивний характер взаємо-
дії викладачів зі студентами має органічно 
поєднуватися із власним бажанням майбут-
ніх психологів набути професіоналізму, що 
у змодельованих умовах підсилюється зав-
дяки синергетичному ефекту, який досяга-
ється, зокрема, тренінговими заняттями.

Будь-які зовнішні фактори можуть 
опосередковано впливати на формування 
професіоналізму в майбутніх психологів, 
у яких існує чітко сформована внутрішня 
настанова свідомості на набуття високого 
рівня професіоналізму, причому не тільки 
під час навчання у ВНЗ, а й у подальшому 
житті. Фактично під час навчання форму-
ється не стільки професіоналізм (оскільки 
студент ще не працює), скільки потенцій-
ний професіоналізм, допрофесіоналізм, 
початковий рівень професіоналізму або го-
товність до набуття професіоналізму.

Тому формувальний вплив передбачає 
індивідуалізацію підходу до кожного студен-
та й розроблення оптимальної педагогічної 
тактики, прийнятної для конкретного сту-
дента, індивідуальних алгоритмів, тактичних 
схем, варіантів формування професіоналіз-
му в умовах спеціально створених профе-
сійних ситуацій шляхом моделювання.

Таким чином, актуалізується необхід-
ність формування професійної свідомості, 
професійної спрямованості, професійного 
образу мислення, позитивної Я-концепції, 
особистісно-професійних якостей: здат-
ності до децентрації та емпатії, гуманності 
в майбутніх психологів (ставлення до Я-ін-
шого як найвищої цінності) [2].

Відтак формування свідомого ставлен-
ня майбутніх психологів до власної про-
фесії та усвідомлення необхідності форму-
вання в них професіоналізму, перебудова 
насамперед навчально-виховного процесу, 
способу мислення викладачів та майбутніх 
психологів за рахунок становлення мораль-
но-духовного «Я» є важливим фактором 
формування професіоналізму майбутніх 
психологів у ВНЗ. Студент при цьому роз-
глядається як рівноправний активний учас-
ник процесу формування професіоналізму, 
який здатний розвивати в собі потенціал 
професійного саморозвитку (власне ба-
жання до професійного вдосконалення та 
самовдосконалення).

Постійна зорієнтованість студентів у ста-
ні й результатах розроблення проблема-
тики їхнього профілю та наукових школах 
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також є, на нашу думку, передумовою пе-
ретворення випускника у професіонала 
(Б. Ананьєв) [1].

Для підготовки справжнього психоло-
га-професіонала, здатного дійсно зрозу-
міти внутрішній світ людини, осягнути його 
неповторність й адресно допомогти цій 
людині, потрібна дуже виважена, загалом 
і в деталях, система психологічної освіти і 
виховання (О. Бодальов) [2], завданням якої 
ми вважаємо здатність викликати у студен-
тів професійний інтерес (Б. Ананьєв) [1].

Визначальним у професійному розвитку 
особистості є характер провідної діяльності, 
а також співвідношення з нею домінантної 
і субдомінантної діяльності (І. Баклицький), 
тому необхідно створити умови для квазі-
професійної діяльності майбутніх психоло-
гів як провідної.

Доцільно буде здійснити глибинну пси-
хологічну корекцію майбутніх психологів 
методом активного соціально-психологіч-
ного навчання (Т. Яценко).

Услід за Б. Ананьєвим виділяємо профе-
сіоналізм знань, професіоналізм спілкуван-
ня, професіоналізм самовдосконалення. 
Ось чому у формуванні особистості майбут-
нього психолога співіснують два аспекти: 
професійний і культурний (гуманістичний). 
Отже, ВНЗ покликаний давати не тільки 
знання, а й формувати особистість профе-
сіонала, його духовність через формування 
психологічної культури і ціннісного став-
лення до професії психолога [1].

Перефразовуючи думку В. Гриньової, 
можна сказати, що психологічна культура 
є феноменом вияву психологом власного 
Я у професійній діяльності. Так, О. Гозман 
вказує, що культура є гармонією творчих 
знань, творчої дій, почуттів і спілкування. 
Визначальною ознакою педагогічного про-
цесу є необхідність навчити майбутніх фа-
хівців із психології професійному спілкуван-
ню і сформувати в них професійну культуру.

Ми погоджуємося з В. Гриньовою, що 
велике значення для формування профе-
сіоналізму майбутніх психологів має усві-
домлення сутнісних екзистенційних ха-
рактеристик професійної діяльності, що 
виражається у професійних змістах і цінно-
стях. Іншими словами, в основі формуван-
ня професіоналізму – готовність майбутніх 
психологів бачити (розпізнавати), прийма-
ти запити професії і знаходити найбільш 
оптимальні відповіді на них.

Процес сходження до професіоналіз-
му бачимо через становлення особистості 
професіонала, формування в нього у про-
цесі навчання адекватних професійних уяв-
лень, що беруть участь у формуванні жит-
тєвих планів особистості.

Таким чином, стикаємося з такими фе-
номенами, як формування професіоналізму 
особистості і професіоналізму діяльності, 
формування професіоналізму особистості і 
формування особистості професіонала.

Як указує В. Франкл, головна мета осві-
ти – не передача знань і традицій, а форму-
вання здатності знаходити унікальні смис-
ли [11, c. 295]. Схожі думки можна знайти 
й у В. Зінченка, який із жалем відзначає, 
що «в нашій освіті немає душі» [5, c. 11], 
і вважає, що школа (зокрема професійна) 
повинна бути насамперед «школою сен-
су» [5, c. 7]. Душі немає в загальноосвіт-
ній школі, але ще менше її у професійних 
навчальних закладах.

Можна умовно виділити такі примітивні 
варіанти пошуку «душі» у професійній освіті:

– формування «професійної ідеоло-
гії», яка, як вважає Є. Клімов, часто «ле-
жить поза категоріями істини». Наприклад, 
представник якоїсь професії стверджує, 
що саме його професія «найважливіша»;

– формування відчуття своєї «елітної 
переваги» над тими, хто вчиться в «нее-
літних закладах», адже з’явився ж у законі 
про освіту термін «освітня установа елітар-
ного типу» [6].

За словами Є. Клімова, важливим є 
формування «професійної ідеології». Під-
креслюючи зв’язок професійної діяльності 
і професійної освіти із ціннісно-смисловим 
ставленням до навколишнього світу, Є. Клі-
мов навіть написав книгу із символічною 
назвою «Образ світу в різнотипних профе-
сіях» [7]. Побудова смислової картини сві-
ту, відповідно, припускає відповіді на пи-
тання:

– Що є світ (суспільство, соціум)?
– Де моє місце у цьому світі, навіщо 

я взагалі у ньому?
– Як краще знайти і зайняти своє місце 

(знайти своє призначення) у цьому світі?
– Як поліпшити цей світ, як проявити 

себе у ньому, як залишити у світі саме свій 
(неповторний) слід?

Постійно ставлячи перед собою схо-
жі питання і намагаючись знайти на них 
відповіді, студент – майбутній психолог 
у навчальному закладі (за допомогою педа-
гога) поступово просуватиметься не тільки 
у своєму чисто професійному, але і в осо-
бистісному розвитку. І тоді для такого сту-
дента не буде таким болісним (або таким 
безглуздим) питання про те, навіщо йому 
потрібні «ці знання», коли для досягнення 
«успіху» можна спиратися на зовсім інші 
свої «якості» і «переваги».

Ще О. Леонтьєв говорив про два «на-
родження особистості»: перше – у дошкіль-
ному віці, коли будується перша ієрархія 
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мотивів і з’являється здатність від чогось 
відмовлятися; друге – у підлітковому віці, 
коли молода людина по-новому усвідомлює 
свої мотиви і починає керувати власною 
поведінкою. До цього можна було б додати 
і третє народження особистості, пов’язане 
із цивільною зрілістю та узгодженням своїх 
мотивів із суспільними та навіть загально-
людськими [8].

Ю. Гіппенрейтер указувала, що треба 
брати до уваги розвиток професійної са-
мосвідомості. Потрібно враховувати те, що 
сама особистість професіонала формуєть-
ся разом із розвитком особистості учня, 
підлітка, студента і спеціаліста, який уже 
працює. При цьому професійна самосвідо-
мість багато в чому пов’язана з розвитком 
громадянської самосвідомості, адже зміст 
професії – у суспільно-корисній діяльно-
сті, у тому, щоб бути повноцінним гро-
мадянином суспільства, реалізуючи себе 
через працю.

Висновки із проведеного дослі-
дження. Таким чином, педагогічний про-
цес у вищій школі має бути спрямований 
на формування професіоналізму психо-
лога як діалектичної інтегрованої єдності 
високих показників професіоналізму ді-
яльності і професіоналізму особистості, 
яка характеризується сформованим про-
фесійним статусом, розвиненою системою 
особистісної та діяльнісної регуляції, що 
динамічно розвивається, постійно націлена 
на професійний саморозвиток і самовдо-
сконалення, на особистісні та професійні 
досягнення, що характеризуються великою 
індивідуальною і соціальною значущістю 
власне для майбутнього психолога.

Перспективи дослідження вбачаємо 
у розробленні інструментарію оцінки ефек-
тивності формувального впливу на сту-
дентів у контексті формування в них про-
фесіоналізму, визначення стихійних та 
формальних шляхів формування професіо-
налізму в майбутніх психологів.
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У статті проаналізовано результати кореляційного аналізу показників валеоустановки та внутріш-
ньоособистісних конфліктів. Розглянуто значення валеоустановки у протидії внутрішнім ціннісним 
конфліктам.

Ключові слова: ставлення до здоров’я, ставлення до хвороби, валеоустановка, типи валеоустанов-
ки, цінності, внутрішньоособистісний конфлікт.

В статье проанализированы результаты корреляционного анализа показателей валеоустановки и вн-
туриличностных конфликтов. Рассмотрено значение валеоустановки в противодействии внутренним 
ценностным конфликтам.

Ключевые слова: отношение к здоровью, отношение к болезни, валеоустановка, типы валеоуста-
новки, ценности, внутриличностный конфликт.

Feldman Yu.I. INTRAPERSONAL CONFLICTS IN THE PERIOD OF YOUTH DEPENDING ON 
TYPES OF VALOLOGICAL MINDSETS

The article analyzes the results of the correlation analysis of the valeological mindsets and intrapersonal 
conflicts. The role of the valeological mindsets in counteraction to internal value conflicts is considered.

Key words: attitude to health, attitude to the disease, valeological mindset, types valeological mindset, 
values, іntrapersonal conflict.

Постановка проблеми. Актуальність 
вивчення зв’язку між проявом внутрішньо-
особистісного конфлікту та типами вале-
оустановок визначається тим, що потреба 
у здоров’ї як найважливішій цінності лю-
дини, яка лежить у центрі валеоустановок, 
може бути реалізована не повністю, що зу-
мовлює виникнення ціннісного конфлікту. 
Внутрішньоособистісний конфлікт, з одного 
боку, виступає як необхідна умова розвит-
ку та можливість для зростання особисто-
сті (Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарнік, С.О. Ка-
пустін, О.Б. Фанталова), а з іншого боку, 
він може призводити до невротичних роз-
ладів, гальмування розвитку особистості, 
її дисгармонізації, появи психосоматичних 
хвороб (М.В. Балушок, Т.Б. Хомуленко).

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Психологічні умови подолан-
ня внутрішньоособистісних конфліктів 
розглядалися К.О. Абульхановою-Слав-
ською, Л.І. Анциферовою, М.В. Балушок, 
Н.Я. Большуновою, Л.О. Гресь, Л.Б. Кузн-
єцовою, А.А. Налчаджяном, К.І. Фоменко, 
Т.Б. Хомуленко, В.В. Шпунтовою та ін. До-
слідження конструктивної форми внутріш-
ньоособистісного конфлікту відображені 
у роботах М.В. Балушок, І.А. Красильнико-
ва, О.А. Коронцевич, Д.В. Грешнева та ін., 
які розглядають внутрішньоособистісний 
конфлікт як фактор психологічного благо-
получчя, адаптаційного потенціалу, стресо-
стійкості.

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є визначення зв’язку валеоуста-
новок та адаптованості, життєстійкості та 
оптимізму в особистості у період молодо-
сті.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Визначення умов та факторів 
конструктивного перебігу та подолання 
внутрішніх конфліктів часто мають теоре-
тичний характер, не мають опори на вікові 
особливості особистості, недостатньо вра-
ховують проблематику ставлення до сво-
го здоров’я, зокрема валеоустановок, що 
ускладнює подальше регулювання його 
впливу. Як стверджують М.В. Балушок 
та Т.Б. Хомуленко, внутрішньоособистіс-
ний конфлікт «цінності-доступності» пред-
ставляє собою великий розрив у сферах 
значимих цінностей між їх значущістю та 
недоступністю. Такий вид конфлікту в ба-
гатьох дослідженнях [1; 3; 7] розглядається 
як притаманний передусім юнацтву. Кон-
флікт «цінності-доступності» пов’язаний із 
вмінням ставити усвідомлювані цілі, дола-
ти труднощі на шляху їх досягнення, адек-
ватним співвідношенням власних бажань 
та ресурсів. Його дослідження вимагає 
урахування вікових особливостей юнацтва 
у виявленні факторів його виникнення.

Внутрішньоособистісний конфлікт 
«цінності-доступності», за визначенням 
О.Б. Фанталової, являє собою значуще 
розходження між двома площинами свідо-
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мості: «площиною, що вміщує усвідомлення 
значущих життєвих цінностей, особистих 
замислів, життєвих цілей, та площиною 
безпосередньо доступного, пов’язаного з 
реалізацією конкретних цілей, що перебу-
вають в осяжному психологічному полі» [5]. 
Під «виникненням» внутрішнього конфлік-
ту розуміється актуалізація протиріч між 
структурами внутрішнього світу особисто-
сті, за якої реалізація важливих і значимих 
відносин стає неможливою [7]. Внутріш-
ньоособистісна конфліктність характеризує 
стан незадоволеності актуальною життє-
вою ситуацією, блокаду основних потреб, 
що відбивається на почутті власної іден-
тичності, рівні самореалізації та гармонії 
загалом. Перебіг внутрішнього конфлікту 
«цінності-доступності» зумовлює такі осо-
бливості, як можливості усвідомленого, 
самостійного створення цілей та ціннос-
тей, здатність здійснювати конструктив-
ні стратегії поведінки після їх досягнення 
в ускладнених умовах, емоційна регуляція, 
що сприяє підвищенню мотиваційного ком-
понента у подоланні конфлікту [7].

У дослідженнях М.В. Балушок та Т.Б. Хо-
муленко вказується на те, що внутрішньо-
особистісні конфлікти впливають на афек-
тивному, когнітивному, конативному рівнях 
особистості на якість діяльності, на здо-
ров’я та благополуччя особистості загалом, 
що зумовлює необхідність урахування важ-
ливості цього феномена в різних сферах 
життя. Теоретичні та практичні розроблен-
ня із цих проблем є затребуваними у пси-
холого-педагогічній, соціальній практиці, 
психологічному консультуванні, психоте-
рапії, що підкреслює значимість та акту-
альність теоретичних та емпіричних дослі-
джень проблеми внутрішньоособистісного 
конфлікту. Таким чином, існує суперечність 
між вимогами у вивченні зазначеного пи-
тання і недостатньою розробленістю цієї 
тематики наразі у науці.

Валеоустановка відповідає за підтри-
мання здоров’я і подолання хвороби та 
характеризується готовністю до певного 
способу сприйняття і ставлення до ситуа-
цій, які стосуються здоров’я людини. Ва-
леоустановка відображає стан здоров’я 
опосередковано через структуризацію 
його внутрішньої суб’єктивної картини, 
через модифікацію ставлення до здоров’я 
[8]. Валеоустановки є інтегральним утво-
ренням, яке об’єднує когнітивні (уявлення 
про здоров’я і хвороби), емоційні (став-
лення до проблем здоров’я і хвороби) і 
поведінкові (моделі поведінки, спрямовані 
на підтримку здоров’я та подолання хво-
роби) психічні складники, які визначають 
індивідуальну феноменологію здоров’я [8]. 

У своїх дослідженнях О.С. Васильєва та 
Ф.Р. Філатов [2] виділили і охарактеризу-
вали чотири типи валеоустановок:

1. Ресурсний тип, що передбачає орієн-
тацію на самостійне дотримання основ здо-
рового способу життя. У ньому когнітивний 
компонент відрізняється повнотою і дифе-
ренційованістю уявлень як про здоров’я, 
так і про хвороби, емоційний компонент зу-
мовлений більше внутрішньо-особистісни-
ми факторами, ніж зовнішніми стимулами 
(незалежність психічного стану, домінуван-
ня позитивного настрою), а поведінковий 
компонент характеризується активністю 
як у подоланні хвороби і підтримці влас-
ного здоров’я, так і в сприянні створенню 
загальної здорової атмосфери в сім’ї, у ко-
лективі, у суспільстві загалом.

2. У маніпулятивному типі валеоустанов-
ки власне самопочуття є способом впливу 
на інших. У ньому когнітивний компонент 
відрізняється тим, що уявлення про хво-
роби більш диференційовані, емоційний 
компонент характеризується тим, що пози-
тивний настрій залежить від регламентацій 
значущих інших, а ставлення до власно-
го здоров’я характеризується пасивністю, 
поведінковий компонент передбачає за-
хисні реакції, агресивні тенденції і демон-
стративні стратегії.

3. Підтримувальний тип валеоустановок 
базується на прагненні отримати допомогу 
одного із членів сім’ї. У ньому когнітивний 
компонент характеризується недостатньою 
сформованістю уявлень про здоровий 
спосіб життя, їх фрагментарністю, емо-
ційний компонент характеризується тим, 
що настрій залежить більшою мірою від 
емоційного стану значущих інших, а не від 
позитивного підкріплення або відсутності 
негативних дій із боку інших, а поведінко-
вий компонент відрізняється необхідністю 
піклуватися про інших як основною умовою 
активізації ресурсів.

4. Дефіцитарний тип валеоустановок ха-
рактеризується несформованістю уявлень 
про здоровий спосіб життя і відзначається 
залежністю емоційного компонента від по-
зитивної стимуляції з боку значущих інших, 
загальною пасивністю стосовно здоров’я 
і хвороби, наявністю страхів, підвищеною 
тривожністю, когнітивний і поведінковий 
компоненти є інтерперсональними фено-
менами, оскільки їх зміст визначається ха-
рактером поширення соціальних уявлень.

Вибірка та методи дослідження. Експе-
риментальну вибірку дослідження станов-
лять 110 досліджуваних (73 жінки та 37 
чоловіків, середній вік яких – 28,32±1,80 ро-
ків). Діагностичний комплекс був представ-
лений такими методиками:
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1. Методика «Рівень співвідношення «цін-
ності» і «доступності» у різних життєвих сфе-
рах» О.Б. Фанталової [2]. Методика спря-
мована на визначення співвідношення таких 
цінностей, як «активне життя», «здоров’я», 
«цікава робота», «краса природи та мисте-
цтва», «любов», «матеріальна стабільність», 
«друзі», «впевненість у собі», «пізнання», 
«свобода», «сім’я», «творчість», та доступ-
ності їх реалізації. У результаті діагностики 
встановлюється перевага ціннісного «вну-
трішнього вакууму», «внутрішнього конфлік-
ту» чи «нейтральної зони» (норми).

2. Оригінальна методика діагностики ва-
леоустановки [6].

Результати дослідження та їх обгово-
рення. На Рис. 1 подано результати коре-
ляційного аналізу показників валеоустано-
вок та внутрішньоособистісного конфлікту 
в досліджуваних.

Встановлено, що показники ресурсної 
валеоустановки характеризуються низ-
кою негативних зв’язків із внутрішньоос-
обистісним конфліктом «цінності-доступ-
ності» активного життя (-0,28, p<0,01), 
здоров’я (-0,60, p<0,001), цікавої роботи 
(-0,53, p<0,001), краси природи та мисте-
цтва (-0,44, p<0,01), любові (-0,32, p<0,01), 
матеріального забезпечення (-0,31, 

p<0,01). Отже, ресурсний тип валеоуста-
новки, що характеризується орієнтацією 
на самостійне дотримання основ здоро-
вого способу життя, повнотою і диферен-
ційованістю уявлень як про здоров’я так і 
про хвороби, домінуванням позитивного 
настрою, активністю у подоланні хвороби 
і підтримці власного здоров’я, пов’язаний 
із повною задоволеністю потреб, що відпо-
відають зазначеним цінностям, відсутністю 
внутрішньоособистісного конфлікту.

Показники маніпулятивної валеоуста-
новки характеризуються низкою позитив-
них зв’язків із внутрішньоособистісним 
конфліктом «цінності-доступності» здо-
ров’я (0,42, p<0,001), цікавої роботи (0,28, 
p<0,01), краси природи та мистецтва 
(0,33, p<0,001), матеріального забезпе-
чення (0,21, p<0,05). Для осіб, яким влас-
тиве використання власного самопочуття 
як способу впливу на інших, домінування 
захисних реакцій та агресивних тенденцій 
стосовно здоров’я і хвороби, характерними 
є внутрішні конфлікти цінностей здоров’я, 
професійної діяльності, краси навколиш-
нього та матеріального стану. Саме за цими 
сферами особистість із маніпулятивними 
валеоустановками має внутрішній конфлікт 
«цінності-доступності».

 

Ресурсна

Маніпулятивна

Дефіцитарна

Підтримуюча

Активне життя

Здоров’я

Робота

Краса

Любов

Матеріальне 
забезпечення

Впевненість у собі

Свобода

Сімейне життя

Рис. 1. Взаємозв’язок типів валеоустановок 
та внутрішньоособистісних конфліктів
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Дефіцитарний тип валеоустановки харак-
теризується позитивним зв’язком із конфлік-
том здоров’я (0,28, p<0,01). Дефіцитарний 
тип валеоустановок, який характеризуєть-
ся фрагментарністю уявлень про здоровий 
спосіб життя, залежністю від позитивної 

стимуляції з боку значущих інших, загальною 
пасивністю стосовно здоров’я і хвороби, 
наявністю страхів, підвищеної тривожності, 
передбачає високу вираженість внутрішньо-
особистісного конфлікту стосовно цінності 
здоров’я.

Таблиця 1
Валеоустановки у факторній структурі 

внутрішньоособистісних конфліктних сфер осіб молодого віку

Показники Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6

Ресурсна -0,649

Дефіцитарна 0,887

Маніпулятивна 0,503 0,451 -0,509

Підтримувальна 0,556

Активне життя 0,589

Здоров’я 0,602

Робота 0,587

Краса 0,733

Любов 0,793

Матеріальне забезпечення 0,725

Друзі -0,807

Впевненість у собі 0,891

Пізнання 0,735

Свобода 0,887

Сімейне життя 0,691

Творчість

Заг. дис. 2,387 2,229 2,154 2,084 1,654 1,223

Доля заг. 0,149 0,139 0,134 0,130 0,103 0,076

Таблиця 2
Середні значення показників соціально-психологічної адаптації 

у досліджуваних із різними профілями валеоустановок

Показники

Групи досліджуваних за профілями валеоустановок

Н р«Збалансованість 
валео- 

установок»

«Деструктивний 
тип валео- 
установок»

«Саногенний тип 
валео- 

установок»

Активне життя 0,45±3,64 0,67±3,09 -0,52±2,25 5,70 -

Здоров’я 2,78±3,49 4,70±4,22 0,76±2,93 17,17 <0,01

Робота 2,33±3,76 4,22±3,02 0,19±3,00 22,39 <0,0001

Краса -1,90±4,44 4,58±3,98 -1,89±3,20 38,77 <0,0001

Любов 2,48±2,94 2,22±2,92 1,17±2,70 4,40 -

Матеріальне 
забезпечення 0,81±4,57 5,00±4,09 1,56±4,58 14,68 <0,01

Друзі 1,84±3,05 0,12±2,56 -1,06±2,37 18,49 <0,0001

Впевненість у собі 2,78±4,53 -1,06±3,66 0,65±2,92 12,65 <0,01

Пізнання 0,45±3,60 -1,22±3,38 -0,32±3,03 3,98

Свобода 1,51±2,95 -0,64±2,76 -0,56±2,83 10,42 <0,01

Сімейне життя 3,42±2,43 2,51±2,94 3,17±3,04 1,77 -

Творчість 0,48±4,71 -2,54±4,22 -1,41±4,72 7,14 -
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Підтримувальний тип валеоустановки ха-
рактеризується негативними та позитивни-
ми зв’язками з показниками внутрішньоосо-
бистісного конфлікту «цінності-доступності» 
цікавої роботи (0,24, p<0,05), краси при-
роди та мистецтва (-0,28, p<0,01), любові 
(0,22, p<0,05), матеріального забезпечен-
ня (-0,26, p<0,05), впевненості в собі (0,49, 
p<0,001), свободи (0,33, p<0,001), сімейно-
го життя (0,20, p<0,05). На тлі задоволеності 
потреб у красі та матеріального забезпечен-
ня особи з домінуванням підтримувального 
типу валеоустановки характеризуються кон-
фліктом у реалізації цінностей роботи, лю-
бові, впевненості у собі, свободи та щасли-
вого сімейного життя.

У Табл. 1 подано результати факторизації 
даних за діагностикою валеоустановок та вну-
трішньоособистісного ціннісного конфлікту.

Перший фактор (14,9% дисперсії, фак-
торна вага становить 2,39) містить такі 
показники: конфлікт цінності краси (0,733), 
конфлікт цінності матеріального забезпе-
чення (0,725), ресурсний тип валеоуста-
новок (-0,649), маніпулятивний тип вале-
оустановок (0,503). Цей фактор описує 
негативний зв’язок ресурсного та позитив-
ний зв’язок маніпулятивного типів валеоу-
становок із конфліктними сферами матері-
альних та естетичних цінностей.

Другий фактор (13,9% поясненої дис-
персії) містить показники конфліктів лю-
бові (0,793), сімейного життя (0,691), здо-
ров’я (0,602), роботи (0,587). Така зв’язка 
незадоволених цінностей насамперед ха-
рактеризує досліджуваних у період молодо-
сті, причому особливий інтерес для нашого 
дослідження у ній викликає цінність здоров’я.

Третій фактор (13,4% поясненої диспер-
сії) містить показники конфлікту впевнено-
сті у собі (0,891), свободи (0,887), підтри-
мувального типу валеоустановки (0,556). 
Цей фактор пояснює позитивний зв’язок 
підтримувального типу валеоустановок, 
який відображає залежність фізичного та 
психічного стану від піклування оточення з 
нереалізованістю потреб, за якими стоять 
цінності свободи та впевненості.

Четвертий фактор (13% дисперсії) 
містить конфлікти пізнання (0,735) та ак-
тивного життя (0,589). Саме ці дві конфлік-
тні цінності характеризують молодь із пози-
цій недостатньої задоволеності відповідних 
потреб у пізнанні, самореалізації та само-
актуалізації.

П’ятий фактор (10,3% дисперсії) містить 
показники дефіцитарного (0,887) та мані-
пулятивного (0,451) типів валеоустановок, 
що підтверджує їх взаємний зв’язок та не-
гативну роль у перебігу внутрішнього кон-
флікту особистості у період молодості.

Шостий фактор (7,6% дисперсії) містить 
також два показники – маніпулятивний тип 
валеоустановок (-0,509) та внутрішній кон-
флікт цінності друзів (-0,807). Отже, наявність 
внутрішнього вакууму в реалізації цінності 
добрих друзів (друзі є, однак їх наявність вже 
більше не приносить задоволення) властива 
особам із низьким рівнем вираженості мані-
пулятивної валеоустановки.

З метою визначення структурних типо-
логічних профілів соціально-перцептивної 
компетентності майбутніх психологів нами 
було проведено процедуру кластерного 
аналізу методом К-середніх для показників 
валеоустановок. Результати аналізу наве-
дено на Рис. 2.

Рис. 2. Типологічні профілі валеоустановки 
у досліджуваних

Перший профіль (26,4% вибірки) – гру-
па досліджуваних відзначається такими ха-
рактеристиками: високі та вищі за середні 
показники валеоустановок ресурсного, ма-
ніпулятивного та підтримувального типів, 
середні показники дефіцитарного типу ва-
леоустановок – «Збалансованість валеоу-
становок».

Другий профіль (21,8% вибірки) – гру-
па досліджуваних відзначається низькими 
показниками ресурсного типу валеоустано-
вок, середніми показниками дефіцитарного 
та підтримувального типів валеоустановок, 
високими показниками маніпулятивного 
типу валеоустановок – «Деструктивний тип 
валеоустновок».

Третій профіль (51,8% вибірки) – високі 
показники ресурсного типу валеоуста-
новки, низькі показники дефіцитарного 
та маніпулятивного типів валеоустановки, 
середні показники підтримувального типу 
валеоустановки – «Саногенний тип валеоу-
становок».

Розглянемо середні значення показників 
соціально-психологічної адаптації у дослі-
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джуваних із різними типологічними профі-
лями валеоустановок (Табл. 2).

З Табл. 2 видно, що в осіб із деструктив-
ним типологічним профілем валеоустано-
вок є внутрішній конфлікт цінності здоров’я, 
роботи, краси, матеріального забезпечен-
ня, тоді як в інших категоріях досліджуваних 
внутрішні конфлікти не спостерігаються. 
Отже, деструктивний тип валеоустановок 
негативного впливає на психологічне бла-
гополуччя особистості у період молодості, 
зумовлюючи перебіг внутрішніх конфліктів.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Ресурсний тип валеоустановки відіграє 
ключову роль у протидії виникненню вну-
трішньоособистісних ціннісних конфліктів, 
тоді як інші типи валеоустановок (маніпуля-
тивний, підтримувальний та дефіцитарний) 
зумовлюють перебіг ціннісних конфліктів.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ 
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Філатова Т.С., викладач
кафедри психології

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У статті викладено результати теоретичного і практичного дослідження психологічних особли-
востей професійної підготовки майбутніх психологів. Розкрито суть понять «мотив» та «мотивація».  
У результаті аналізу психологічної літератури встановлено, що у структурі професійної спрямованості 
майбутніх психологів домінують мотиви соціальної значущості та самоствердження у професії.

Ключові слова: мотив, професійна мотивація, професійна спрямованість майбутніх психологів, 
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особенностей профессиональной подготовки будущих психологов. Раскрыта суть понятий «мотив» 
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SPHERE DEVELOPMENT

The article presents the theoretical and practical study results of psychological features of future psy-
chologists’ professional training. The essence of “motive” and “motivation” concepts have been disclosed. An 
analysis of the psychological literature has been revealed that motifs of social value and self- affirmation in the 
profession dominate in the structure of future psychologists’ professional orientation.
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self-affirmation.

Постановка проблеми. Беззаперечною 
є думка, що забезпечити конкурентоспро-
можність сучасної економіки на світовому 
рівні можуть ініціативні, вольові, упевне-
ні в собі фахівці. У зв’язку із цим виникає 
об’єктивна необхідність розгляду загаль-
них аспектів мотиваційного забезпечення 
навчального процесу, виявлення проблем 
психологічних особливостей розвитку мо-
тиваційної сфери студентів, удосконалення 
системи вищої освіти, спрямованої на фор-
мування особистості, яка усвідомлює свої 
можливості, здібності, потреби, прагне 
до досягнення успіху у професійній діяльно-
сті. Отже, актуальною є проблема вивчен-
ня психологічних особливостей розвитку 
мотиваційної сфери майбутніх психологів, 
формування їх спрямованості на майбутню 
професійну діяльність та досягнення бажа-
них результатів у ній. Розвиток мотивацій-
ної сфери особистості сприяє підвищенню 
ефективності підготовки майбутніх фахів-
ців, оскільки саме вона регулює й активізує 
діяльність суб’єкта навчання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На сьогодні дослідження проблемати-
ки мотиваційної сфери студентської молоді 
викликає значний інтерес у науковців. Про-

блемі мотивів та мотивації присвячено дослі-
дження як вітчизняних, так і зарубіжних авто-
рів (В.Г. Асєєв, Дж. Аткінсон, В.К. Вілюнас, 
Є.П. Ільїн, В.І. Ковальов, О.М. Леонтьєв, 
М.Ш. Магомед-Емінов, Д.К. Мак-Клелланд, 
Д.М. Узнадзе, Х. Хекхаузен, В.Д. Шадріков 
тощо). Розвиток мотиваційної сфери осо-
бистості сприяє покращенню якостей су-
часного фахівця, до яких можна віднести 
ініціативу та відповідальність, спрямованість 
до новаторських рішень, потребу в постій-
ному оновленні своїх знань.

Аналізуючи психолого-педагогічну літе-
ратуру з досліджуваної проблеми, ми дійш-
ли висновку, що дослідження переваж-
но присвячені вивченню впливу мотивації 
на успішність навчання студентів у вищих 
навчальних закладах (далі – ВНЗ). До-
слідниками Б.І. Додоновим, Е.І. Савонько, 
Н.М. Симоновою встановлено позитивний 
зв’язок мотиваційних орієнтацій з успішні-
стю суб’єктів навчання. Вітчизняні психо-
логи дотримуються думки, згідно з якою 
формування мотивів людини пов’язано з її 
соціальною суттю, ідеалами, переконання-
ми, звичками, відчуттями і характером [4].

Постановка завдання. Метою статті є 
аналіз і виявлення психологічних особли-
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востей розвитку мотиваційної сфери май-
бутніх психологів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Отриманню високої кваліфіка-
ції значно сприяє особисте, «пристрасне» 
ставлення до майбутньої роботи, орієнта-
ція насамперед на професійні, корпора-
тивні, а не чисто матеріальні цінності, що 
пов’язані з діяльністю у цій якості.

Важливими факторами професійного 
спрямування психологів є мотиви вибо-
ру професії. Основними мотивами абіту-
рієнтів-психологів є бажання допомагати 
людям, потреба у саморозвитку, інтерес 
до психології як до нової області знань, 
прагнення отримати престижну професію 
«психолога-практика» (психотерапевта, 
консультанта). Ці бажання багато в чому 
залежать від особливостей юнацького віку 
і пов’язані із прагненням «пізнати себе» та 
отримати психологічну консультацію. До-
даткову роль при цьому відіграє незрозу-
мілість загального уявлення про характер 
та зміст професійної діяльності психолога 
та міфічні уявлення про психологію і пси-
хологів [4].

У поведінці людини є дві функціонально 
взаємопов’язані сторони: збуджувальна та 
регуляційна. Збудження забезпечує акти-
візацію та напрям поведінки і пов’язане з 
поняттями мотиву та мотивації. Ці понят-
тя включають у себе уявлення про потре-
би, інтереси, цілі, наміри, прагнення, які є 
у людини, уявлення про зовнішні фактори, 
які заставляють її вести себе певним чи-
ном, про керівництво діяльністю у процесі 
її здійснення. Серед усіх понять, які вико-
ристовуються у психології для опису та 
пояснення збуджувальних моментів у пове-
дінці людини, виділяємо поняття мотивації 
і мотиву [2].

Р. Нємов зазначає, що поняття «моти-
вація» використовується сучасними пси-
хологами в подвійному розумінні: як таке, 
що позначає систему факторів, які детер-
мінують поведінку (потреби, мотиви, цілі, 
наміри, прагнення тощо), і як характерис-
тика процесу, який стимулює і підтримує 
поведінкову активність на певному рівні. 
Мотивацію учений визначає як сукупність 
причин психологічного характеру, які пояс-
нюють поведінку людини, її спрямованість і 
активність [6].

Мотивація пояснює цілеспрямованість 
дії, організованість та стійкість цілісної ді-
яльності, спрямованої на досягнення окре-
мої цілі [1].

Мотив, на відміну від мотивації, – це те, 
що належить самому суб’єкту поведінки, є 
його стійкою особистою властивістю, зо-
середжено збуджувальною до здійснення 

окремих дій [1]. Під мотивом А.В. Брушлін-
ский, В.П. Зінченко розуміють причину, 
яка лежить в основі вибору дій і вчинків, 
сукупності зовнішніх і внутрішніх умов, що 
викликають активність суб’єкта. Мотив 
також можна визначити як поняття, що 
в загальному вигляді являє собою багато 
диспозицій. З усіх можливих диспозицій 
найбільш важливим є поняття «потреби». 
Потреба активізує організм, стимулює його 
поведінку, спрямовану на пошук того, що 
вимагається. Кількість та якість потреб, 
які мають живі істоти, залежить від рівня 
їх організації, від способу та умов життя, 
від місця, яке займає відповідний організм 
на еволюційній сходинці.

У людини, крім фізичних та органічних 
потреб, є ще матеріальні, духовні, соці-
альні. Потреби – динамічно активні стани 
особистості, що виявляють її залежність від 
конкретних умов існування і породжують ді-
яльність, спрямовану на зняття цієї залеж-
ності [6]. У процесі діяльності відбувається 
як розвиток особистості, так і перетворен-
ня середовища, у якому живе людина.

Система мотивів, які виконують функції 
спонукання, спрямування і регулювання ді-
яльності, утворює мотиваційну сферу осо-
бистості. Мотиваційна сфера представле-
на: актуальними мотивами, які фактично 
спонукають до діяльності; потенційними 
мотивами, які сформовані, але не виявля-
ються в діяльності. Зауважимо, проте, що 
мотиваційна сфера людини динамічна, мо-
тивація може посилюватися або послаблю-
ватися [1].

Численні теорії мотивації стали з’явля-
тися ще у працях стародавніх філософів. 
У наш час таких теорій не один десяток. 
Вивченням мотивації людини займалися 
Д. Макклелланд, Д. Аткінсон, Г. Хекхаузен, 
Г. Келлі, Дж. Роттер, К. Роджерс, Р. Мей. 
О.М. Леонтьєв та ін.

Згідно з думкою І.С. Кона, професій-
не самовизначення людини починається 
в його дитинстві, коли в дитячій грі дити-
на приймає на себе різні професійні ролі і 
програє пов’язані з нею поведінки, а закін-
чується в ранній юності, коли вже необ-
хідно ухвалити рішення, яке вплине на все 
подальше життя людини [1].

Вітчизняними вченими (В. Асєєв, 
О.М. Леонтьєв, П. Якобсон, А.К. Маркова, 
Ю. Орлов) було виявлено, що провідни-
ми мотивами вступу до ВНЗ є захоплення 
навчальним предметом та інтерес до про-
фесії. Найбільш узагальненою формою 
ставлення людини до професії є професій-
на спрямованість (становлення), яка харак-
теризується як інтерес до професії і схиль-
ність займатися нею. Н.В. Кузьміна виділяє 
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такі властивості професійної спрямовано-
сті, як об’єктивність, специфічність, опір-
ність, валентність, задоволеність, узагаль-
неність, стійкість [6].

Вченими доведено (А.К. Маркова), що 
успішність студентів залежить не тільки від 
природних здібностей, але насамперед від 
розвитку навчальної мотивації [7]. Між цими 
двома чинниками існує складна система 
взаємозв’язків. За певних умов (зокре-
ма у разі сильного інтересу особистості 
до конкретної діяльності) може включати-
ся так званий компенсаторний механізм. 
Недолік здібностей при цьому заповню-
ється розвитком мотиваційної сфери (ін-
терес до предмета, усвідомленість вибору 
професії тощо), і студент досягає великих 
успіхів. Тому вчені (А.К. Маркова, В.М. Пав-
ленко) доходять висновку, що успішність 
навчання і професійної діяльності визна-
чаються силою і стійкістю мотивів, їх кіль-
кістю, структурою та ієрархічністю. Тож 
на проблемі мотивації, зокрема мотивації 
досягнення, професійної підготовки сту-
дентів зупинимося більш докладно.

Навчальна мотивація складається з оцін-
ки студентами різних аспектів освітнього 
процесу, його змісту, форм, способів орга-
нізації з погляду їх особистих індивідуаль-
них потреб і цілей, які можуть співпадати 
або не співпадати із цілями навчання [1].

Становлення майбутнього фахів-
ця як висококваліфікованого, на думку 
В.А. Якуніна, Н.В. Нестерової, можливо 
лише за сформованого мотиваційно-цін-
нісного відношення в його професійному 
становленні. Н.В. Нестерова, аналізуючи 
психологічні особливості розвитку навчаль-
но-пізнавальної діяльності студентів, розді-
ляє весь період навчання на три етапи:

I етап (I курс) характеризується високо-
рівневими показниками професійних і 
навчальних мотивів. Разом із тим вони іде-
алізуються, оскільки зумовлені розумінням 
їх суспільного сенсу, а не особового.

II етап (II, III курс) відрізняється загальним 
зниженням інтенсивності всіх мотиваційних 
компонентів. Пізнавальні і професійні мо-
тиви перестають управляти навчальною ді-
яльністю.

III етап (IV, V курс) характеризується тим, 
що зростає ступінь усвідомлення й інтегра-
ції різних форм мотивів навчання.

Теоретичне вивчення професійного та 
особистісного самовизначення студен-
тів-психологів показує, що початковий етап 
професіоналізації передбачає вибір сфери 
діяльності, пошук свого місця у професій-
ному співтоваристві, соціальну адапта-
цію і самореалізацію як ефективного пра-
цівника-члена суспільства. Усі ці аспекти 

розглядаються дослідниками, психолога-
ми-практиками, педагогами вищої школи, 
соціологами як ключові моменти, що визна-
чають все життя людини [2; 3; 6]. Важли-
вою складовою частиною цього процесу 
є період навчання у вищому навчальному 
закладі, де майбутній спеціаліст отримує 
необхідні знання та вміння, знайомиться зі 
старшими колегами, уточнює своє вихідне 
уявлення про ту діяльність, котрій він ви-
рішив присвятити себе, вступаючи у цей 
навчальний заклад.

Професійне самовизначення не зво-
диться до одномоментного акту вибору 
професії і не закінчується із завершенням 
професійної підготовки за обраною спе-
ціальністю. Професійне самовизначення 
здійснюється впродовж усього професій-
ного життя: особистість постійно рефлек-
сує, переосмислює своє професійне буття 
і самоутверджується у професії.

Але період студентства, вочевидь, зов-
сім не простий як у плані добросовісної 
студентської праці, так і в особистому пла-
ні. Як відомо, саме на межі пізньої юності 
та ранньої зрілості молода людина повинна 
сформувати свої життєві цінності, намітити 
найближчі та перспективні цілі, спробувати 
і перевірити себе в різноманітних ситуаці-
ях.

Велику роль у формуванні професійного 
спрямування майбутніх психологів відіграє 
навчальний процес, що в сучасних умовах 
має фундаментальний і проблемний харак-
тер, оскільки студентам не задають «єдино 
вірну» картину людини і світу, а пропонують 
виробляти власне бачення професійних і 
життєвих проблем через глибоке і всебіч-
не вивчення матеріалу та проведення са-
мостійних досліджень. Враховуючи творчий 
характер подальшої професійної діяльності 
психолога, неможливо сподіватися на го-
тові рецепти постановки задач або прийо-
мів їх вирішення [5].

Пошук місця роботи після закінчення 
навчання, успішне працевлаштування та 
професійне самовизначення також зале-
жать від можливостей особистості, вмо-
тивованості до роботи та зусиль молодого 
спеціаліста. Важливим завданням вищої 
освіти, окрім передачі знань та вмінь, є 
формування особистості професіонала, 
сприяння самоідентифікації із професією.

Формування професійної складової Я-кон-
цепції, яка необхідна для успішного самови-
значення, включає в себе як свідомі когнітив-
ні й операційні компоненти, так і несвідомі 
цінності та смисли, що надають емоційне 
забарвлення окремим професійним актам 
і професійній діяльності загалом, передба-
чає постійну роботу суб’єкта з формування 
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і деталізації внутрішнього образу професій-
ної діяльності. Стимулами до цієї роботи є 
основні проблеми, з якими студент-психолог 
зустрічається під час навчання.

Професійна компетентність. На відміну 
від школи, у ВНЗ загальноосвітні навчальні 
завдання стають професійно-орієнтовани-
ми, а оглядове викладання матеріалу замі-
нюється деталізованою цілеспрямованістю. 
Із самого початку навчання передбачаєть-
ся створення особистісно зацікавленого, 
активного ставлення студента до предме-
та навчання. Крім того, шкільна робота «на 
оцінку» замінюється діяльністю професій-
ної самоосвіти.

Стиль навчальної діяльності. У ВНЗ 
колишній учень зустрічається з новими 
для нього способами організації освіт-
нього процесу. Теоретичний матеріал 
викладається на лекціях великими порція-
ми, великій кількості людей; для засвоєн-
ня практичних навичок виділяється інший 
час. Таким чином, відсутня звична послі-
довність засобів діяльності в межах одно-
го заняття, яка сприяє концентрації уваги, 
що особливо важливо під час сприймання 
та осмислення нової інформації; відсутнє 
і «технічне» керівництво з боку викладача 
(студенту не вказують, що необхідно запи-
сувати, запам’ятовувати насамперед). По-
рівняно із середньою школою змінюються 
як форма викладання, так і форма звітуван-
ня. Контроль за успішністю стає відстроко-
ваним, велика роль відводиться самостій-
ній роботі у плануванні свого робочого часу 
(протягом дня, тижня, семестру), у виборі 
теми наукової роботи й організації консуль-
тативної взаємодії з науковим керівником.

Входження в неформальне професій-
не співтовариство. Повноцінне навчання 
та творче зростання студента неможливі 
поза партнерськими, колегіальними від-
носинами зі старшими професіоналами. 
Тому студент повинен «зацікавити» собою 
викладача і наукового керівника та довести 
свою готовність і здібність спілкуватися з 
ним не «по-шкільному», а «на рівних».

Образ професійної діяльності й суб’єк-
тивна концепція професійної підготовки. 
Абітурієнт-психолог, як правило, не має 
чіткого уявлення про роботу, яка його очі-
кує, про її завдання та засоби. Тим біль-
ше він не в змозі оцінити освітню кон-
цепцію навчального закладу, вклад тієї чи 
іншої залікової дисципліни у її засвоєння. 
Той образ професійної діяльності (осно-
ва для надбання та систематизації знань), 
який він має, є неструктурованим і багато 
в чому нереалістичним.

Життєва ситуація і ціннісно-смислова 
сфера. Навчальна діяльність – лише одна 

з багатьох сторін життя студента. У сфе-
рі вищої освіти молода людина продовжує 
свій особистісний розвиток і зустрічається 
з багатьма проблемами у ролі дорослого 
(нове середовище однолітків та дорослих, 
перегляд уявлень про себе, необхідність 
заробітку, можливий переїзд до іншого мі-
ста, власна родина тощо). Постійне вирі-
шення цих проблем потребує внутрішньої 
самоорганізації, уміння розподіляти час та 
сили у щільному навчальному режимі, сти-
мулює роботу з виявлення та усвідомлення 
життєвих пріоритетів, уточнення теперішніх 
та перспективних планів.

Із цими проблемами зустрічається прак-
тично кожний студент, і спосіб їх вирішення 
визначає особистісне і професійне станов-
лення та розвиток мотиваційної сфери.

На думку вчених, психологічна підготов-
ка до професійної діяльності психолога має 
свої специфічні особливості [4]. По-перше, 
вона повинна розглядатися як підготовка 
до психологічної діяльності, а не до праці 
загалом. По-друге, психологічна підготовка 
полягає у формуванні тих якостей особи-
стості, що забезпечують досягнення успіху 
в певному напрямі діяльності практично-
го психолога. І, по-третє, така підготовка 
повинна охоплювати всі сторони особисто-
сті. Взагалі психологічну підготовку необ-
хідно розглядати як свідомий активний 
вплив на особистість для досягнення нею 
успіху у професійній діяльності психолога.

Необхідно підкреслити, що психологічна 
підготовка студентів до самостійної діяль-
ності передбачає формування соціальної 
та професійної зрілості майбутнього психо-
лога. Як відомо, під психологічною готов-
ністю молодих працівників до самостійної 
професійної діяльності розуміють ціліс-
ні якості особистості з відповідною цьому 
виду діяльності структурою та оптималь-
ним рівнем проявлення теоретичних знань, 
практичних навичок та умінь, соціального 
досвіду, а також психофізіологічних функцій 
і психічних процесів, особистісних якостей, 
що забезпечують успішне виконання цієї 
діяльності [3].

Ефективне й успішне управління фор-
муванням позитивної мотивації у студента 
значною мірою залежить від задоволення 
основних потреб, що визначаються його 
місцем у соціальній структурі, набутим ра-
ніше досвідом та конкретними обставина-
ми життя.

У процесі навчання студент зіштовхуєть-
ся з низкою проблем, психолого-педагогіч-
ний аспект яких пов’язаний із пристосуван-
ням до нової дидактичної ситуації, 
принципово відрізненої від шкільної фор-
мами та методами організації навчально-
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го процесу. Ця новизна та пов’язані з нею 
труднощі створюють свого роду дидактич-
ний бар’єр, який повинен бути подоланий. 
Із цього слідує, що у розвитку особистості 
майбутнього фахівця велике значення має 
формування позитивних мотивів та дійсних 
цілей, оскільки мотиви та цілі є важливими 
детермінантами діяльності.

Структура мотивів студента, сформова-
на у період навчання, стає основою особи-
стості майбутнього фахівця. Отже, розвиток 
позитивних навчальних мотивів – невід’єм-
на складова частина виховання особисто-
сті майбутнього професіонала.

Правильна мотивація сприяє кращо-
му засвоєнню знань студентами, дає ви-
хідну базу для самостійного опрацювання 
наукової літератури, для засвоєння матері-
алу різними способами, через різні джере-
ла. Самостійність дає поштовх до розвитку 
пізнавальної діяльності. Набуваються інди-
відуальні вміння кожного студента, фор-
муються практичні навички користування 
отриманою інформацією. Розкривається 
творчий підхід до подання надалі знань 
під час ведення диспутів, у дискусійних 
груп тощо. Одним зі стимулів до навчання 
є новизна поданої інформації, непередба-
чуваність, що дає поштовх до формування 
внутрішнього інтересу у студентів.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Психологічне вивчення мотивації і її 
формування – це дві сторони одного і 
того самого процесу виховання мотива-
ційної сфери цілісності особи студента. 
Шляхи становлення й особливості моти-
вації для кожного студента індивідуальні і 
неповторювані. Завдання полягає в тому, 
щоб спираючись на загальний підхід, 
виявити, якими складними, іноді супере-
чливими шляхами відбувається становлен-
ня професійної мотивації студента.

Індивідуальна мотивація сприяє не тіль-
ки стимулюванню студентів, а й розумін-
ню та осмисленню ними цілей, визначе-
них викладачами. Виникають самостійно 
визначені стимули, відбувається опануван-
ня вміннями планувати й оцінювати свою 
навчальну діяльність кожним студентом ін-
дивідуально.

Перспективи подальшої роботи у цій га-
лузі полягають у розробленні моделі фор-
мування в навчально-виховному процесі 
вищої школи мотивації досягнень майбут-
ніх психологів у професійній діяльності.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
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У статті показано, що професійна підготовка майбутніх фахівців має бути зорієнтована на визна-
чення вимог, які пред’являються до професіонала, перелік його базових функцій, що становлять зміст 
професійної діяльності, систему якостей, які входять у модель фахівця, а також набір професійних 
ситуацій, з якими може стикатися у своїй діяльності фахівець. Проте це не означає, що зазначені вимо-
ги є остаточно визначеними, жорстко зафіксованими. Функціональний склад діяльності розглядається 
як гнучка система обставин з урахуванням особливостей учасників професійної діяльності.

Ключові слова: професійна діяльність, професійно значущі якості, професійні функції, професійне 
самовизначення, професійні ситуації, стиль діяльності, професійна успішність, суб’єкт діяльності.

В статье показано, что профессиональная подготовка должна быть сориентирована на такие момен-
ты: определение требований, которые предъявляются к профессионалу, перечень его базовых функций, 
которые составляют содержание профессиональной деятельности, систему качеств, которые входят 
в модель специалиста, а также набор профессиональных ситуаций, с которыми может сталкиваться 
в своей деятельности специалист. Однако это не означает, что указанные требования являются окон-
чательно определенными, жестко зафиксированными. Функциональный состав деятельности рассма-
тривается как гибкая система обстоятельств с учетом особенностей участников профессиональной де-
ятельности.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессионально важные качества, професси-
ональные функции, профессиональное самоопределение, профессиональные ситуации, стиль деятель-
ности, профессиональная успешность, субъект деятельности.

Chugueva I.E., Korostilyova I.V., Tkachenko A.V. SYSTEM OF TRAINING OF THE FUTURE 
SPECIALISTS AND PSYCHOLOGICAL PARTICULAR QUALITIES OF THE PROFESSIONAL 
ACTIVITY

In the article is shown that the professional trainings could focus on the following points: the determination 
of the requirements that are imposed on the professional, a list of his basic functions that constitute the content 
of the professional activity, the system of qualities that enter into the model of a specialist, as well as a set of 
professional situations that a specialist may encounter in his or her activity. However, it does not mean that 
the requirements are definitively determined and rigidly fixed. The functional composition of the activity is 
considered as a flexible system of circumstances, taking into account with the characteristics of participants in 
the professional activities.

Key words: professional activity, professionally important qualities, professional functions, professional 
self-determination, professional situations, style of activity, professional success, subject of activity.

Постановка проблеми. Підготовка май-
бутніх фахівців до професійної діяльності 
розглядається як процес, у якому молода 
людина опановує засоби праці, визначає 
і визнає себе як суб’єкт активності у пев-
них соціальних практиках. Нині, коли соці-
ально-економічна ситуація стає все більш 
динамічною, виникає проблема стрімкої 
зміни і неузгодженості між умовами пра-
ці та вимогами, які пред’являє специфіка 

професійної діяльності до людини, а та-
кож індивідуальними властивостями, осо-
бистісними характеристиками працівника. 
Оцінюючи сучасний стан проблеми, можна 
відзначити, що ця неузгодженість зайшла 
так далеко, що підготовка сучасного спе-
ціаліста стає неможливою без урахування 
адаптивного потенціалу майбутнього пра-
цівника. А це, зокрема, висуває цілий ряд 
питань, що стосуються науково-методич-
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ного, психологічного та інструментального 
забезпечення процесу підготовки сучасних 
фахівців у вищих навчальних закладах і 
забезпечення відповідними кадрами ринку 
праці.

Проведене анкетування студентів за те-
мою «Моя майбутня професія» показало, 
що більшість студентів не дуже точно уяв-
ляє свою майбутню професійну діяльність. 
З усього набору професійно важливих 
якостей вони назвали менше половини, 
причому переважно це були якості, що є 
спільними для більшості професій: відпо-
відальність, цілеспрямованість, уважність, 
терпіння і т. д. Про специфічні ж якості сту-
денти мають досить розмите уявлення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасний ефект науково-техніч-
ного прогресу і розвитку ринкової еконо-
міки є фактором системоутворювального 
впливу на українське суспільство загалом, 
що співпав із новим етапом розвитку ви-
щої освіти. Участь у цьому процесі вимагає 
розвитку і реформування системи вищої 
освіти, яка базується на таких стратегіч-
них принципах. По-перше – це обов’язко-
ве врахування законів ринкової економіки, 
тобто законів розподілу праці і конкуренції, 
оскільки економічна сфера є виключно важ-
ливою у формуванні суспільного розвитку. 
По-друге – це визначення соціальних, полі-
тичних, культурних і психологічних чинників 
суспільної свідомості як комплексу соціаль-
них перетворень. По-третє – це визнання 
світових тенденцій розвитку вищої освіти, 
таких як інформатизація навчального про-
цесу, наповнення змісту освіти новітніми 
матеріалами, впровадження сучасних тех-
нологій навчання, побудова конструктив-
них ділових відносин із замовниками-ро-
ботодавцями майбутнього фахівця. Крім 
того, реформування передбачає перехід 
до динамічної системи підготовки спеціа-
лістів, яка заснована на особистісній орієн-
тації вищої освіти, задовольняє можливості 
людини в досягненні певного освітнього і 
кваліфікаційного рівня за бажаним напря-
мом відповідно до здібностей і забезпечує 
мобільність на ринку праці [5]. При цьо-
му національна ідея сучасної вищої освіти 
повинна не відмовлятися від збереження і 
примноження традицій, які звернені до гар-
монійного розвитку особистості, де фунда-
ментальні знання й загальноосвітній рівень 
поєднуються з формуванням компетентно-
сті фахівця й асоціюються з неперервним 
підвищенням професійного рівня [7].

Отже, нині для успішної самореалізації 
людини у світі сучасних професій як ніколи 
раніше стає важливою необхідність у про-
цесі підготовки спеціаліста вирішувати такі 

завдання: більш чітко визначати сферу ді-
яльності, відповідну професійній спрямо-
ваності особи, особистим інтересам, здіб-
ностям і задаткам [2]; виявляти наявність 
і рівень розвитку професійно значущих 
характеристик працівника; знаходити най-
більш оптимальні можливості, найбільш ре-
альні шляхи і засоби для розвитку профе-
сійно важливих якостей; знаходити методи 
можливої компенсації якостей, яких бракує 
для успішної професійної підготовки і ді-
яльності.

За таких умов традиційний підхід до нав-
чання, що базується виключно на профе-
сійних знаннях, не відповідає вимогам су-
часності. Тільки знання як сума навчальної 
інформації вже не визначають і не вирішують 
проблему успішної професійної самореа-
лізації. Сьогодні для майбутнього фахівця 
як ніколи стають важливими індивідуаль-
но-особистісні характеристики, які є умо-
вами й засадами успішної професійної ді-
яльності. Однак професійна значущість 
особистісних якостей, таких як терпіння, 
наполегливість, уважність, відповідальність, 
креативність, цілеспрямованість та ін., під-
креслювалась і раніше [6]. Але в сучасних 
професіях не менш важливими виявляються 
якості, пов’язані із психофізіологічними осо-
бливостями прояву властивостей нервової 
системи, особливості сприйняття, пам’яті, 
мислення, які є необхідними для успішного 
здійснення професійної діяльності. Це такі 
специфічні характеристики, як гнучкість ког-
нітивного контролю, швидкість та широкий 
обсяг запам’ятовування, критичність та ана-
літичність мислення, неоднорідний стиль 
управління довільною увагою, висока адап-
тивність до мінливих умов професійного 
завдання, стресовитривалість і стресотій-
кість, емпатія, комунікативні якості, саморе-
гуляція психічних станів, надійність і само-
контроль та ін. [2; 3].

Тому професійна підготовка має бути 
зорієнтована на визначення вимог, які 
пред’являються до професіонала, пере-
лік його базових функцій, які становлять 
зміст професіограми, і формулювання 
якостей, які входять у модель фахівця. Про-
те це не означає, що ці вимоги є остаточ-
но визначеними, жорстко зафіксованими. 
Функціональний склад діяльності розгляда-
ється як гнучка система умов і обставин з 
урахуванням особливостей учасників про-
фесійної діяльності. Ключовим моментом 
у цьому комплексі є професійна діяльність, 
її зміст, структурні елементи, специфіка, 
психологічні особливості.

Діяльнісний підхід є не тільки одним із 
провідних чинників професійного буття 
людини, але й концептуальною стратегі-
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єю системи професійної підготовки фахів-
ців. Цей підхід дозволяє сконцентрувати 
увагу на нормативних вимогах, завданнях, 
обсягу знань, умінь і навичок, системі про-
фесійно важливих якостей працівника, 
якими повинен оволодіти, сформувати й 
розвинути майбутній фахівець. Базою та-
кого підходу до навчання у вищих навчаль-
них закладах може слугувати концептуаль-
на модель мережі O*NET, яка розроблена і 
запропонована Американською психологіч-
ною асоціацією [11] (Табл. 1).

Ця модель розкриває в єдиному комп-
лексі практично усі компоненти професії, 
показує як внутрішні, так і зовнішні чин-
ники впливу на працівника. Використання 
такої моделі у професійній підготовці май-
бутніх фахівців дозволить зробити уявлен-
ня студентів про свою майбутню професію 
більш докладним, конкретним, змістовним. 
Це дасть змогу здійснити більш достовір-
ний аналіз власного потенціалу та прогноз 
успішності у майбутній професійній діяль-
ності. Індивідуальність людини, її інтереси і 
здібності в цьому підході стають способом 
підвищення ефективності діяльності. Ряд 
авторів виказує думку про доцільність отри-
мання відомостей про характер і специфіку 
діяльності й умови праці вже на початкових 
етапах професійної підготовки [5; 7].

У сучасній психології все більшої уваги 
надається питанню про розвиток кар’єри 
як чинник успішності, котрий включає в себе 
цілий комплекс процедур, таких як профе-
сійне тестування, професійне консульту-
вання, професіографування, акмеологіч-
не моделювання, а також інформаційні та 
методичні ресурси, що використовуються 
для професійної підготовки. Однією з не-
щодавно виниклих тенденцій у цій області 
є моделювання комплексу професійної ком-
петентності, що тісно пов’язано із пробле-
мою підготовки фахівця [4].

«Компетентність» походить від латин-
ського “competence”   належати або займа-
ти місце по праву. У контексті професійної 
сфери це поняття визначається як систе-
ма чинників, які дозволяють людині бути 
визнаною як така, що володіє професійни-
ми знаннями, уміннями, навичками в певній 
сфері праці [9]. Проте в умовах реальної 
реалізації моделювання комплексу профе-
сійної компетентності часто передбачає 
виявлення таких характеристик фахівця, які 
організація бажає бачити у своїх співробіт-
ників. А в цьому разі у моделюванні компе-
тентності наявна спроба зв’язати особисті 
якості працівника не тільки зі специфікою 
професійних завдань, але й із місією органі-
зації. При цьому виникають два різні завдан-
ня: одне полягає в тому, щоб ідентифікувати 
характеристики, які відображатимуть готов-
ність працівника здійснювати певну діяль-
ність, а інше – характеристики, які відпові-
датимуть корпоративній культурі організації. 
Розглядаючи моделювання комплексу ком-
петентності в контексті професійної підго-
товки фахівця у вищому навчальному закла-
ді, визначаємо, що головним чинником є 
аспект діяльності. Таким чином, форму-
вання комплексу компетентності спираєть-
ся насамперед на визначення специфічних 
професійних функцій і пов’язаних із ними 
професійно значущих характеристик, необ-
хідних для здійснення професійної діяльно-
сті, а в особливих випадках визначаються 
характеристики, необхідні для роботи в тій 
або іншій організації [4].

Історично склалося, що поняття «профе-
сійна діяльність» включає обов’язки і функ-
ції, тобто розглядає працівника як особу, 
що повинна відповідати критеріям успіш-
ного виконання трудової діяльності. Проте 
існують обставини й умови, які показують, 
що працівника більш доцільно розглядати 
як особу, що відіграє в організації певну роль 

Таблиця 1
Концептуальна модель мережі O*NET Американської психологічної асоціації

Вимоги 
до працівника

Характеристи-
ки працівника

Характеристи-
ки професії

Вимоги 
до досвіду

Професійні 
вимоги 

Професійні 
специфічні 

вимоги

Базові уміння  
й навички

Здібності, 
індивідуальні 
властивості

Інформація 
про ринок 

праці 

Професійна 
підготовка

Типова трудова 
діяльність

Професійні 
знання, уміння; 
Технічне осна-

щення

Крос-функціо-
нальні навички, 

компетенції

Професійні цін-
ності, інтереси, 

якості

Професійні 
перспективи Досвід роботи Умови праці Професійні 

навички

Знання; Освіта; 
Професійна 
обізнаність; 

Компетентність

Професійний 
стиль Оплата праці Ліцензія Організаційний 

контекст

Професійні 
завдання, ситу-
ації, обв’язки; 
Професійна 

культура
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(іноді декілька ролей), а не просто вико-
нує якусь роботу. На думку американських 
дослідників, наприклад, Ч. Сішора, О. Кре-
шера, Дж. Тьюсона, саме зв’язок між рол-
лю і роботою виявляє комплекс професійно 
важливих якостей [4]. Крім того, у сучасній 
психології все частіше надається увага тако-
му критерію успішності, як здібність до нав-
чання, готовність до навчання і професійно-
го зростання.

У зв’язку із цим цікавим є досвід США, 
де ще у 1990 р. міністерством праці був іні-
ційований і запущений у дію національний 
проект, спрямований на поліпшення про-
фесійного навчання у вищих навчальних 
закладах. «Комісія, яка розглядала питан-
ня набуття необхідних навичок (Secretary’s 
Commission on Achieving Necessary Skills – 
SCANS), стверджує, що понад 50% випус-
кників вузів США не володіють знаннями або 
базисом, необхідним для того, щоб успішно 
працевлаштуватися й утриматися на роботі» 
[4]. Ця комісія визначила типові для цілого 
ряду професій сфери компетенції і дійшла 
висновку про те, що студенти повинні одер-
жувати не тільки базові академічні і профе-
сійні практичні навички, але й психологічні 
навички готовності виконувати професійну 
діяльність. У доповіді комісії визначаєть-
ся ряд компетенцій (ресурси особистості, 
спеціальні професійні навички, навички мі-
жособистісного спілкування, навички ро-
боти з інформацією, навички системного 
мислення, навички використання техноло-
гій) і особові якості (відповідальність, само-
повага, самоконтроль, чесність), які украй 
необхідні для успішної роботи. Найбільша 
психологічна точність відтворення одержа-
них під час навчання знань, освоєних нави-
чок і реалізованих здібностей досягається 
в зоні їх перетину із професійними завдан-
нями, у процесі відтворення професійних 
операцій і дій. Проте необхідно зазначити, 
що зв’язок між професійним навчанням і 
успішністю виконання професійних завдань 
складніший, ніж може здаватися на вказаній 
схемі. У нещодавніх дослідженнях було про-
демонстровано велике значення чинників, 
що впливають на ефективність перенесен-
ня професійних навиків із ситуації навчання 
у рамки реальної роботи. Це насамперед 
мотиваційні чинники, умови навчання, ор-
ганізаційні або ситуативні чинники, чинники 
задоволеності діяльністю і багато інших.

Але найбільш важливими, як підкреслює 
Дж. Форд, є індивідуальні якості людини, 
специфічні для виконання завдання, а та-
кож індивідуальні особливості, пов’язані з 
певними професійними ситуаціями [10]. 
Сьогодні працівники, на думку Дж. Грейса 
і Д. О’Делла, повинні не стільки «заробля-

ти на життя», скільки «навчатися для життя» 
[4], тобто бути готовим виконувати не тільки 
основні, а також нові функції або завдання.

Теоретична постановка проблеми інди-
відуально-особистісної підстави саморе-
алізації людини у професійній діяльності 
здійснювалася не тільки у психології. Ще 
в XVI ст. англійський філософ і громадський 
діяч Ф. Бекон говорив, що щасливі ті, чия 
природа перебуває у згоді з їхніми заняття-
ми [1]. А український філософ Г. Сковорода 
у XVIII ст. розділяв працю на «споріднену» 
і «неспоріднену». Першу він пов’язував із 
суспільною користю й особистим щастям, 
а другу визначав як джерело деградації лю-
дини і суспільства [8]. Тому в теорії і прак-
тиці професійної підготовки здійснюєть-
ся пошук можливостей знайти найкоротші 
та найефективніші для конкретної людини 
в конкретній професії шляхи формування 
професійної майстерності і запобігти мож-
ливим помилкам у виборі професійного за-
няття. Отже, надзвичайно важливим стає 
врахування стійких індивідуальних характе-
ристик, які підвищують надійність прогнозу 
про ефективність та успішність професійної 
діяльності.

Відповідно, і поняття «фахівець» фіксує 
цілісну, системну єдність багатоманітних 
ознак конкретного суб’єкта: сукупність інди-
віда (сукупність природних властивостей), 
особистості (сукупність суспільних та інших 
відносин) і суб’єкта діяльності (сукупність 
видів діяльності, стилю діяльності, продук-
тивності діяльності).

Системна єдність діяльнісного й особи-
стісного підходів до вивчення індивідуаль-
них якостей розглядає діяльність як най-
більш адекватний спосіб прояву, розвитку 
та реалізації здібностей, особистісних і ха-
рактерологічних якостей, а професійну ді-
яльність – як найбільш впливову на особи-
стісний комплекс якостей. Тому в системі 
підготовки фахівців різного профілю най-
доцільнішим є саме цей підхід. Відповід-
но, і загальна схема вивчення проблеми 
професійної підготовки набуває вигляду 
триєдиного аналізу: 1) аналіз професійної 
діяльності; 2) аналіз індивідуально-типоло-
гічної основи професійних характеристик; 
3) аналіз психофізіологічних і психологічних 
особливостей майбутнього працівника. Ця 
схема показує, що професійна діяльність 
задає комплекс професіонально важливих 
якостей, які утворюють аналітичну модель 
фахівця, що, зокрема, формує професійний 
комплекс компетентності. Професійно важ-
ливі якості мають у своїй основі певні інди-
відуально-типологічні характеристики, які 
часто пов’язані із психофізіологічними осо-
бливостями прояву психічних процесів [2]. 
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Цей комплекс є ідеальною моделлю і може 
істотно відрізнятися від набору індивідуаль-
них особливостей реального контингенту 
фахівців. Але така модель дозволяє не тіль-
ки виявити невідповідності між вимогами 
до фахівця, заданими професією, і реальни-
ми можливостями людини, але й визначити 
можливості подолання або компенсації цієї 
невідповідності шляхом розвитку індивіду-
ального стилю діяльності.

На відміну від зарубіжних психологів, які 
переважно вважають, що здібності як гене-
тично зумовлені утворення практично не змі-
нюються протягом життя, вітчизняні фахівці 
відстоюють погляд на змінність здібностей, 
особливо у разі їх прояву у професійній ді-
яльності, вибраній за ознаками психологіч-
ної спрямованості, схильності до певного 
роду діяльності. Ряд даних дає підставу го-
ворити про розвиток не тільки якостей, але 
й здібностей у процесі діяльності [2]. Оби-
дві думки мають певні підтвердження, але 
не виявляються однозначними.

Американські дослідники І. Голдстейн і 
Дж. Форд у своїй моделі професійної під-
готовки представили методи професійно-
го навчання, у яких реалізуються принципи 
наближення системи підготовки до завдань 
реальної професійної діяльності:

  зразки роботи   це метод навчання, який 
використовує елементи реальної професій-
ної діяльності і дозволяє відпрацьовувати 
навик використання певних знань. Студенту 
пропонуються ретельно розроблені прикла-
ди професійних завдань. Цей метод воло-
діє високою валідністю, оскільки успішність 
виконання зразків роботи визначає успіш-
ність виконання схожого реального завдан-
ня. Зразки роботи формують необхідні 
професійні навики на стадіях навчання, де-
кларативних знань і компіляції знань;

  ситуативні вправи   це метод навчан-
ня, що відображає комплекс професійних 
завдань і передбачає не тільки використан-
ня наявних знань і практичних навичок, а й 
використання власних алгоритмів рішення 
поставленого завдання і пошук власного рі-
шення;

  рольове моделювання – це метод нав-
чання, спрямований на розвиток професій-
них навиків і умінь у рамках проблемної си-
туації з використанням спеціальних знань; 
це моделі певних «ролей», які виконують 
учасники навчального процесу. Рольове 
моделювання може здійснюватися на стадії 
процедурних знань і сприяє розвитку стра-
тегічного мислення.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Таким чином, ознайомлення студентів зі 
структурою, змістом, психологічними осо-
бливостями професійної діяльності, пред-

ставленої у вигляді цілісного комплексу, та 
відтворення її компонентів у процесі нав-
чання зумовлює можливість прояву і роз-
витку професійно значущих характеристик, 
створення індивідуального стилю діяльно-
сті, сприятиме не тільки входженню моло-
дого фахівця до професійної сфери, але й 
більш успішній адаптації до реальних умов 
праці. Співвідношення професійних завдань 
і комплексу знань, навичок, здібностей має 
інтеграційний і координований характер. У 
зв’язку із цим однією із цілей професійної 
підготовки є такий підбір засобів і мето-
дів, який дозволить актуалізувати знання, 
навики, здібності, котрі необхідно засвоїти 
у процесі підготовки. Все це дає підставу 
зробити висновок, що ефективне середо-
вище навчання повинно мати високий рі-
вень «психологічної точності відтворення» 
[4], яка є ареною для оволодіння знаннями, 
навиками і для реалізації здібностей.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ГЕНЕЗИ ТКАЦТВОТЕРАПІЇ В УМОВАХ 
ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

ТА В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ НАПРЯМІВ

Швець В.В., психолог
Уманський об’єднаний міський військовий комісаріат

У статті розкрито процес становлення арт-терапевтичного методу ткацтвотерапії в умовах здійс-
нення навчально-виховного процесу та системі арт-терапевтичних напрямів. Становлення методу 
ткацтвотерапії передбачає виділення методу в системі арт-терапевтичних напрямів та окреслення ме-
тодологічної основи. Діагностика індивідуальних можливостей дитини засобами ткацтвотерапії від-
криває напрям подальшого дослідження клієнта та розкриває суть проблеми, з якою психологу надалі 
доведеться працювати. Психотерапевтична діяльність базується на великому спектрі методів та форм 
роботи з родинами внутрішньо переміщених осіб, жертвами насилля, представниками родин учасників 
бойових дій, групами творчості.

Ключові слова: ткацтвотерапія, генеза, арт-терапія, навчально-виховний процес

В статье раскрыт процесс становления арт-терапевтического метода ткачествотерапии в услови-
ях осуществления учебно-воспитательного процесса и системе арт-терапевтических направлений. 
Становление метода ткачествотерапии предусматривает выделение метода в системе арт-терапев-
тических направлений и обозначение методологической основы. Диагностика индивидуальных воз-
можностей ребенка средствами ткачествотерапии открывает направление дальнейшего исследования 
клиента и раскрывает суть проблемы, с которой психологу в дальнейшем придется работать. Пси-
хотерапевтическая деятельность базируется на большом спектре методов и форм работы с семьями 
внутренне перемещенных лиц, жертвами насилия, представителями семей участников боевых дей-
ствий, группами творчества.

Ключевые слова: ткачествотерапия, генезис, арт-терапия, учебно-воспитательный процес.

Shvets V.V. THE ESTABLISHMENT OF TEXTILES THERAPY GENESIS UNDER THE EDUCATIONAL-
BRINGING-UP PROCESS AND IN THE GENERAL SYSTEM OF ART-THERAPEUTICAL AREAS

In this article the process of establishment of art-therapeutical method of textile therapy under the educa-
tional-bringing-up process and in the system of art-therapeutical areas is uncovered.

The establishment of textile therapy method foresees the method extraction in the system of art-therapeu-
tical areas and methodological basis allocation. The diagnosis of individual child’s capability by means of 
textile therapy opens the direction for the future clients’ investigations and discloses the root of the problem 
the psychologist happens to work with in the future. Psychotherapeutical activity is based on the large range of 
work forms and methods with families of internally displaced people, rape survivors, combat veterans’ family 
representatives, artworks groups.

Key words: textile therapy, genesis, art-therapy, educational-bringing-up process.

Постановка проблеми. Робота прак-
тичного психолога з підлітками в умовах 
здійснення навчально-виховного процесу 
потребує пошуку нових дієвих форм та ме-
тодів роботи для підвищення професійної 
компетентності спеціаліста у сфері надан-
ня психологічних послуг.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Вивчення основ творчості в арт-те-
рапевтичному консультуванні можна роз-
поділити на чотири групи:

– дослідження продуктів творчої ді-
яльності (Т. Амабайл, Ф. Баррон, Р. Вай-
сберг, Х. Грубер, Х. Гарднер, В. Дружинін, 
Ф. Джаксон і С. Мессік, Н. Перкінс, К. Сі-
монтон, К. Тейлор, П. Торранс, Д. Фельд-
ман та ін.);

– дослідження впливу зовнішніх умов, 
насамперед соціальних (С. Бірюков, А. Во-

ронін, Е. Григоренко, В. Дружинін, В. Ко-
чубей, Р. Ніколс, Т. Тихомирова, В. Тютюн-
ник, Д. Ушаков, Н. Хазратова);

– дослідження творчого процесу (Ф. Бар-
рон, О. Губенко, К. Джорджтаун, Д. Дьюї, 
В. Козленко, П. Ленглі та Р. Джонс, В. Мо-
ляко, Я. Пономарьов, П. Торранс, Т. Тре-
тяк, З. Фрейд, Дж. Уоллес, П. Енгельмейер, 
П. Якобсон);

– вивчення особистості творця: залеж-
ність творчої продуктивності від інтелекту 
загалом (Г. Айзенк, Д. Векслер, Р. Стерн-
берг, Л. Термен, У. Уайсберг); від рис осо-
бистості, їх своєрідного набору і поєднання 
(Т. Амабайл та М. Коллінз, Г. Альтшуллер та 
І. Верткін, М. Блох, П. Вайнцвайг, Д. Дам-
ма-Рой, Ж. Желад, К. Мартиндейл, Д. Мак-
кинон, В. Освальд, І. Павлов, Р. Стерн-
берг, Ф. Фарні, Н. Шикшейшміхалі, К. Юнг, 
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Х. Швет і багато ін.); дослідження «Я» (self, 
ego) у зв’язку із креативністю (Г. Айзенк, 
Ф. Баррон, Х. Гоу, Р. Кеттелл та ін.); кре-
ативності як важливої характеристики са-
моактуалізації (А. Адлер, А. Маслоу, К. Ро-
джерс, В. Сатір).

Використання методів арт-терапії 
в навчально-виховному процесі займає 
чільне місце серед методів, які використо-
вують педагоги та психологи. Як засвід-
чують результати досліджень учених, під-
бір оптимальних форм роботи із клієнтом 
може забезпечити високий результат тера-
певтичної діяльності, вплив багатьох чин-
ників на розвиток творчих здібностей шко-
лярів. Основними чинниками впливу можна 
вважати зовнішні та внутрішні. До зовнішніх 
відносимо такі чинники мікросередовища, 
як: характер і система сімейного вихован-
ня, вплив школи і спілкування з однолітка-
ми. До внутрішніх детермінантів креативних 
здібностей належать: вікові й індивідуаль-
но-психологічні особливості особисто-
сті, статеві відмінності, психопатологічні 
прояви (акцентуації характеру), стилі (стра-
тегії) організації розумової діяльності. Ана-
ліз цих чинників важливий для визначення 
шляхів розвитку та формування креативних 
здібностей у підлітковому віці.

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у встановленні 
генези ткацтвотерапії в умовах здійснення 
навчально-виховного процесу та в загаль-
ній системі арт-терапевтичних напрямів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Мотивуючись Національною 
стратегією розвитку освіти в Україні 
на 2012–2021 рр., навчальні заклади про-
пагують докорінні зміни у навчальному про-
цесі як умову забезпечення якості освіти, 
яка здатна істотно вплинути на специфіку 
вивчення навчальних предметів та ставлен-
ня до навчання самих вихованців, їхнього 
загального психофізичного та духовного 
розвитку.

Аналіз наукових розвідок показав, що 
дослідники нашого часу звертають увагу 
на зміни системи підготовки практичних 
психологів для підвищення їхньої компе-
тентності (Г. Балл, О. Бондаренко, С. Мак-
сименко, Н. Ничкало, В. Рибалко, О. Кири-
чук, С. Сисоєва, В. Семиченко, В. Татенко, 
Т. Титаренко, Н. Чепелєва, Т. Яценко).

Практичний психолог закладів освіти 
має бути компетентним та кваліфікованим, 
що вимагає відповідних умов підготовки 
таких фахівців (В. Панок, О. Бондаренко, 
В. Семиченко, Л. Міщук, Е. Шорст, Н. Ко-
ломинський, Н. Чепельова, М. Бадолова, 
Н. Наумова, Л. Уманець, Н. Кучеровська, 

Н. Пов’якель). Праці дослідників свідчать, 
що практичний психолог має володіти 
спектром особистісних якостей, які доз-
воляють уникнути синдрому професійно-
го вигорання та сприяють розвитку його 
професійно-значущих якостей (Г. Абрамо-
ва, Н. Амінов, Н. Багманова, І. Дубровіна, 
Ю. Ємельянов, М. Молоканов, В. Панок, 
Л. Петровська, А. Поллоников, Л. Терлець-
ка, О. Чернишов).

В умовах становлення сучасної освіти та 
зміни напрямів діяльності практичних пси-
хологів у навчальних закладах, збільшен-
ня кількості учнів з особливими освітніми 
потребами, учнів з ознаками психосома-
тичних захворювань, дітей із категорійних 
малозабезпечених родин постає потреба 
у використанні методів роботи, які мають 
на меті надання психокорекційних послуг. 
Саме із цією метою в системі надання пси-
хологічних послуг активного поширення 
набула арт-терапія, яка зумовлює потребу 
в інтеграції практичної складової частини 
підготовки психологів із теоретико-мето-
дологічною.

Використання методів арт-терапії 
в навчально-виховному процесі займає 
чільне місце серед методів, які застосову-
ють педагоги та психологи. Як засвід-
чують результати досліджень учених, 
підбір оптимальних форм роботи із клієн-
том може забезпечити високий резуль-
тат терапевтичної діяльності. Первинна 
основа арт-терапевтичних технологій – ар-
хаїчні форми мистецтва, що збереглися 
в народній творчості. Це характеризуєть-
ся наївністю, безпосередністю характеру, 
опорою на символічну мову несвідомого, 
які є джерелами душевного здоров’я лю-
дей. Термін «арт-терапія» вперше було 
використано американським вченим Хіл-
лом [1, с. 127], а як галузь теоретичних та 
практичних наукових знань почав викорис-
товуватись у 30-х рр. ХХ ст.

У різних регіонах сучасної України пе-
ревага одного арт-терапевтичного методу 
роботи над іншим є вмотивованою та істо-
рично сформованою з урахуванням істори-
ко-культурних особливостей формування 
етнологічної спільноти. Важливою умовою 
успішної роботи арт-терапевта є взаємна 
співпраця з етнографами та народними 
майстрами, які досліджують локальне та 
регіональне поширення ремесла (Ю. Мель-
ничук, О. Литвин, Я. Сахро, О. Доля, С. Не-
чипоренко, Л. Огнєва, О. Нарбут, Д. Алєксє-
єнко). Такі розвідки дозволяють сформувати 
повну картину значень символів в україн-
ській культурі. Про це свідчили глибинні 
дослідження вчених із поетики та історії 
українського народу (П. Тичина, І. Франко, 
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М. Вороний, Д. Загула, М. Коцюбинський, 
Л. Українка, О. Олесь), історії становлення 
української мови (Б. Грінченко, М. Грушев-
ський), історії (М. Аркас, М. Грушевський), 
етнографії та мистецтвознавства (Є. Анто-
нович, Р. Захарчук, М. Станкевич, Ю. Нег-
льований, Д. Степанок). Саме ці дані стали 
основою відновлення традиційних україн-
ських культурно-історичних надбань. Таким 
чином, психолог-дослідник може здійсню-
вати поширення забутих знань, надавати 
інформацію про способи захисту власника 
виробу та сприяти формуванню відпові-
дальності за успішність власного життя.

Терапія традиційним народним мис-
тецтвом є важливою умовою відро-
дження культурних традицій та кодів, які 
передавалися поколіннями, були закладені 
в кольорах, призначеннях виробів (тканин, 
посуду, ікон, одягу та взуття та ін.), орна-
ментиці, символіці та які не дійшли до нашо-
го часу в повному обсязі. Втрата генетич-
ного культурного коду народу призводить 
до зубожіння нації, її повільного вимиран-
ня, а нові тенденції та віяння, як культурні, 
так і мистецькі чи наукові, не мають ніякої 
користі чи впливу на формування пред-
ставників різновікової категорії.

Оскільки педагог сільської школи має 
обмеження в якісному відборі клієнтів 
для роботи, інструментарії, умовах прове-
дення розвивальних занять, було висунуто 
припущення про можливість використан-
ня методу ткацтвотерапії як такого, що є 
дієвим для розвитку творчих здібностей 
підлітків. Для вивчення питання творчос-
ті було розглянуто чотири підходи розу-
міння творчості: а) дослідження продуктів 
творчої діяльності; б) дослідження впливу 
зовнішніх умов, насамперед соціальних; в) 
дослідження творчого процесу; г) вивчен-
ня особистості творця (залежність творчої 
продуктивності від інтелекту загалом, від 
рис особистості та їх своєрідного набору 
і поєднання; дослідження «Я» у зв’язку із 
креативністю; креативність як важлива ха-
рактеристика самоактуалізації).

Експериментальні дослідження творчого 
мислення, здійснені за допомогою творчих 
завдань та завдань-головоломок, показу-
ють, що в основі інтуїтивного рішення (ін-
сайта, припущення) лежать логічний аналіз, 
міркування, вибір варіантів. Хоча процес ін-
туїтивного пошуку не усвідомлюється, його 
можна вербалізувати після отримання рі-
шення. Це є свідченням наявності єдиної 
природи двох видів мислення – творчого і 
нетворчого. Саме тому надається перева-
га терапії ткацтвом як засобом, здатним 
розвивати мисленнєві операції особистості 
та структурувати, виокремлювати причин-

но-наслідкові зв’язки у поведінкових реак-
ціях індивіда. Завдяки ткацтвотерапії «<…> 
психолог здатний розвивати пізнавальну, 
проектувальну, прогностичну, інформацій-
ну, технологічну, рефлексивну, аналітичну 
функції мислення клієнта».

Опис використання тканин у психологіч-
ному консультуванні описується у працях з 
2001 р. Більшість методів поєднані у пси-
хологічному консультуванні для підвищен-
ня ефективності терапевтичного впливу 
на клієнта.

Головним аспектом використання тек-
стилю у психологічній практиці було вико-
ристання готових прикладів тканини, які 
лягали в основу створення авторських ком-
позицій клієнтом. При цьому клієнт мав 
усвідомити, які почуття у нього викликала 
композиція, якими були мотивація вибору 
різних клаптиків полотна та причина відмін-
ностей у кольоровій гамі вибраної ткани-
ни. Під час дослідження йшлося про мож-
ливість створення нових технік у роботі із 
тканиною.

Здійснивши аналіз досліджень учених 
(М. Хайдеггер, М. Марітен), було висунуто 
припущення щодо доцільності впроваджен-
ня методу у практику вітчизняних арт-тера-
певтів та розроблення його методології.

Вивчення специфіки фонетичних та 
морфологічних особливостей гуцульських 
говірок у 2007 р. під час здійснення ді-
алектологічної практики стало основою 
для вивчення номенів ткацького обладнан-
ня та впливу ткацтва на розвиток творчих 
здібностей населення. Під час здійснен-
ня польових записів у 2008 р. на Західній 
Україні автор помітив психотерапевтичний 
вплив ткацтва на людину. Процес виго-
товлення полотна в українській культурній 
спадщині мав сакральне значення, а секре-
ти візерункових мотивів передавалися на-
щадкам із покоління в покоління.

Історично склалося, що Західна Укра-
їна є осередком збереження українських 
традицій у створенні виробів декоратив-
но-ужиткового спрямування: килимарства, 
гончарства, писанкарства, ткацтва, ліжни-
карства. Тоді, коли традиції зберігаються, 
номени традиційних гуцульських реме-
сел, професій, предметів побуту в контек-
сті української діалектної мови та карпа-
то-балканських мовно-культурних зв’язків 
втрачаються внаслідок процесу асиміляції.

Осередком здійснення польових за-
писів стали села Смодна, Пістинь, Річка, 
Яворів, Яблунів, Рибне, Снідавка, місто 
Косів Косівського району Івано-Франків-
ської області. Результати співбесіди з рес-
пондентами показали, що більша частина 
населення регіону мала незакінчену базо-
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ву середню освіту. Лише десята частина 
населення мала середню спеціальну освіту 
і ще менша частина – повну вищу. До при-
чин низького рівня освіченості населення 
можна віднести:

а) географічні особливості розташу-
вання населених пунктів (окремі будинки 
розташовані від дорожнього сполучення 
на відстані 3–10 км), що знижує можливість 
відвідування учнями освітніх навчальних 
закладів;

б) низький рівень соціально-матеріаль-
ного забезпечення населення;

в) відсутність офіційного працевлашту-
вання та стабільного заробітку населення;

г) вузька спеціалізація родин (діти успад-
ковували ремесло батьків, чим заробляли 
на прожиття).

В основу вивчення впливу ткацтва 
на психіку людини та його можливо-
стей лягла закономірність спостереження 
за природою гуцулами у створенні ком-
позиційних елементів, мотивів. Кольорова 
гама виробів формувалася залежно від до-
мінантних кольорів сезону. Відтак існували 
осінні, літні, зимові, весняні композиційні 
мотиви текстилю. За низького рівня осві-
ченості майстри могли створювати витво-
ри мистецтва, які ставали експонатами 
у приватних колекціонерів за кордоном 
та у музейних сховках. Однією із провід-
них родин, яка була основоположниками 
сучасної моди Гуцульщини, стала родина 
Прокоп’юків-Шкрібляків. Спостереження 
за роботою майстрів цієї родини надихнуло 
на створення методу ткацтвотерапії.

Таким чином, із 2008 по 2012 р. було 
сформовано концепцію арт-терапевтично-
го методу ткацтвотерапії, вивчено основні 
техніки ткацтва та їх психотерапевтичний 
вплив, розроблено первинну програму 
використання методу в роботі із клієнтами.

З початком 2012–2013 навчального року 
на базі Кочержинського навчально-ви-
ховного комплексу було розпочато робо-
ту з первинною вибіркою для визначення 
впливу засобів ткацтвотерапії на розвиток 
особистості підлітка. Терапевтичні заняття 
були організовані як форма позаурочної 
діяльності. Основними техніками у 2012 р. 
були обрані коситчасте плетення, ткацтво 
на ткацькому станку, ткацтво на картах. Під 
час спостереження за учнями – учасника-
ми групи – було ініційовано розроблення 
програми «Етнолінгвіст», яка передбачала 
вивчення номенів процесів, атрибутів, тех-
нік для розширення кругозору учнів, роз-
витку комунікативних здібностей, розвитку 
дрібної моторики пальців рук, здійснення 
польових записів та відновлення пошукової 
діяльності у школах.

Після першого семестру 2013– 
2014 навчального року для учасників груп 
творчості було розроблено програму фа-
культативного заняття для учнів 5–11 кла-
сів загальноосвітніх шкіл [7]. Розроблення 
програми стало наступним етапом у ста-
новленні методу.

Унаслідок зрізів успішності учасників 
програми за період 2013–2015 рр. було 
встановлено, що метод є дієвим та потре-
бує подальшого дослідження і розширення 
методології, що дасть змогу здійснювати 
діагностику впливу на інші процеси діяль-
ності учнів.

Наступним етапом становлення мето-
ду ткацтвотерапії стало дослідження його 
впливу на розвиток творчих здібностей під-
літків.

Для ткацтвотерапії було виокремлено 
такі методичні форми роботи: цілеспря-
мований вибір темпу та ритму роботи (як 
терапевтом, так і самими учасниками) і 
ритмо-тактильної вправи, кінестетична ем-
патія, ритмічна синхронізація, експеримен-
тування з рухом. Під час сеансу психолог 
та клієнт здатні самі обрати форму роботи 
(робота з нитками, робота з готовим ви-
робом, виготовлення власного виробу, ро-
бота з кольором, схемами, малюнками), 
яка на певному етапі є прийнятною для клі-
єнта, та інструментарій, який би характери-
зував бажання чи можливість клієнта кон-
тролювати ситуацію.

Після ґрунтовних досліджень було вста-
новлено, що метод ткацтвотерапії можли-
вий для використання у колективних та інди-
відуальних майстер-класах під час роботи 
із класними керівниками та дітьми, їхніми 
батьками. Завдяки спостереженню за ро-
ботою дитини можливим стало відслідку-
вати взаємозв’язки між патернами якостей 
особистості. До взаємопов’язаних величин 
належать захисні механізми, первинні емо-
ції, які складають чотири пари біполярних 
емоцій (надія – здивування, страх – гнів, 
радість – смуток, прийняття – відраза). 
Також виділяються особисті якості, які 
в комплексі визначають особистісні роз-
лади. У результаті систематичної роботи 
з’являється можливість позбутися якостей, 
які проявляються в системі механізмів пси-
хологічного захисту особистості. Клієнт 
отримує можливість відновити симетрич-
ну діяльність обох рук, пластичність флан-
гів пальців, координацію рухів, внаслідок 
чого поліпшується каліграфія. Жестикуля-
ція стає більш плавною, рухи витонченими, 
обидві руки відновлюють функціональний 
баланс, окреслюються функціональні аси-
метрії ніг та тіла (сила натиску на педалі 
в перші періоди роботи визначає головну 
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ногу та надає діагностичні опосередковані 
дані для фахівця).

Наступним етапом роботи стало вивчен-
ня психотерапевтичного впливу ткацтво-
терапії у процесі діагностики та розвитку 
інтелектуальних можливостей дитини. До-
слідження відбувалося шляхом визначен-
ня домінантного кольору, зайвого кольору 
в гамі, створення проекції, складання ана-
логій, визначення ролі повторюваних еле-
ментів у композиції, виділення основних 
ознак у роботі, виявлення та ліквідації хиб 
у роботі. Діагностика цих можливостей ди-
тини є первинною, вона лише відкриває 
напрям подальшого дослідження клієнта 
та розкриває суть проблеми, з якою пси-
хологу надалі доведеться працювати. Ча-
сто порушеннями фізіологічного розвитку 
дитини стають травми голови, краніальні 
судинні порушення, прийоми медикамен-
тів, порушення гомеостазу, психічні розла-
ди, голодування, соціальний статус, низька 
вага під час народження та в перші місяці 
життя немовляти, шкідливі звички у родині, 
інтоксикації, наслідки інфекції та різні пато-
фізіологічні механізми.

Важливим є визначення видів розладів 
фізичного та психоемоційного розвитку 
дитини, що є можливим під час роботи з 
рахунковими методиками (перебірне тка-
цтво, снування основи), зокрема дисфунк-
ції мозку. Діагностування дисфункції часто 
підтверджується класними керівниками 
респондентів. Проявами такої поведінки 
найчастіше виступають дизартрія у почат-
кових класах та дошкільному віці (за відсут-
ності роботи з логопедом вада лишається), 
гіперактивність, недостатня концентрація 
уваги, агресивність стосовно вчителів та 
однолітків, неуважність, відсутність са-
моконтролю, інфантильна поведінка. На-
слідками дизартрії у підлітковому віці є 
вживання алкогольних та психотропних, 
наркотичних речовин, правопорушення, 
ускладнений процес навчання та припи-
нення навчання після 7-го та 9-го класів, 
відхилення у поведінці, рухлива активність. 
Робота з такими дітьми є ускладненою 
для вчителя, оскільки діти з дисфункціями 
мозку (зокрема і з синдром дефіциту уваги 
з гіперактивністю) вважаються педагогічно 
занедбаними, важкими. Рухлива активність 
верхніх кінцівок у таких дітей удвічі більша, 
ніж у здорових (на 25–30% вища). Найчас-
тіше у таких дітей відмічаються парціальні 
затримки розвитку на 1,5–1,7 року.

Здійснення психодіагностики у 2014 р. 
було методологічно розширене викорис-
танням авторських метафоричних асоціа-
тивних карт (далі – МАК) «Мотиви», «Тка-
нини» та комплексу «Полотно життя» [8]. 

Використання МАК сприяло здійсненню 
психодіагностичної діяльності й показало 
ефективність у роботі з батьками респон-
дентів та учнями загальноосвітніх навчаль-
них закладів.

Під час здійснення активних бойових дій 
на Сході України та розвитку волонтерсько-
го руху, збільшення кількості військовос-
лужбовців, за великої кількості бойових та 
небойових втрат було розроблено нову тех-
ніку у психологічному консультуванні в рам-
ках Всеукраїнського мистецького проек-
ту «Військово-польовий Арт». Із жовтня 
2015 р. клієнтам було запропоновано ство-
рювати композиції з камуфльованого одягу 
членів родини, які проходили службу, були 
поранені під час виконання бойових дій чи 
загинули. Техніка набула широкого поши-
рення, що дозволило провести серію тре-
нінгів із її використання в рамках проекту 
соціально-психологічної адаптації жертв 
насилля в мирне життя для представників 
громадських організацій, студентів вищих 
навчальних закладів, працівників соціаль-
них центрів. Створення композицій із ка-
муфльованого одягу стало популярним 
серед родин військовослужбовців, вну-
трішньо переміщених осіб, жертв насилля. 
Клієнтам було запропоновано підготува-
ти свої приклади текстилю, які вони хоті-
ли використати в сеансах. Таким чином, 
було виокремлено новий метод психоте-
рапевтичного впливу – текстилетерапія. 
Для методу текстилетерапії характерними 
виявилися техніки створення килимів, тка-
нинних мандал, хідників, гобеленів, пред-
метів одягу завдяки використанню техніки 
«печворк» та клаптикового ткання і ство-
рення композицій завдяки виконанню ви-
бійки.

Для дітей, які стали жертвами насилля, 
здійсненого військовослужбовцями, вико-
ристання камуфльованого одягу дозволи-
ло знизити рівень повторної травматизації, 
яка була спричинена зустрічами з особами 
у військовій формі. Таким чином, були роз-
роблені авторські ляльки-тканки, речі побу-
ту в техніці «печворк», ткані камуфльовані 
гобелени та картини учасниками терапе-
втичних груп.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. З наведеного вище можемо зробити 
висновки щодо генези методу ткацтвоте-
рапії в умовах здійснення навчально-вихов-
ного процесу та в загальній системі арт-те-
рапевтичних напрямів.

Метод ткацтвотерапії був сформова-
ний у 2008 р. на основі вивчення морфо-
логічних особливостей гуцульської говірки 
та впливу мистецтва на життя гуцулів. Із 
2012 р. метод був впроваджений у навчаль-
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но-виховний процес для вивчення впли-
ву на особистість підлітка. Із 2013 р. було 
здійснено дослідження щодо дієвості мето-
ду у процесі психодіагностичної діяльності 
практичного психолога та виділено мето-
дичні форми роботи: цілеспрямований ви-
бір темпу та ритму роботи (як терапевтом, 
так і самими учасниками) і ритмо-тактиль-
ної вправи, кінестетична емпатія, ритмічна 
синхронізація, експериментування з рухом. 
Із 2014 р. для здійснення психодіагностич-
ної діяльності було використано авторські 
метафоричні асоціативні карти з комплек-
су «Полотно життя». Із 2015 р. була розро-
блена нова техніка в рамках роботи все-
українського проекту «Військово-польовий 
АРТ» – текстилетерапія. Таким чином стало 
можливим здійснення психологічної просві-
ти, психологічного супроводу, діагностики, 
психокорекції засобами ткацтвотерапії.

За період використання метод став ді-
євим та набув поширення серед майстрів 
ткацтва, волонтерів, психологів, педаго-
гів. Було відкрито студії арт-терапевтичної 
діяльності «Вирій», «З бабусиної скрині», 
розроблено та проведено серію тренінгів із 
використання методу для студентів, соці-
альних працівників, викладачів, волонтерів.

Дослідження генези методу показало 
його постійний рух у системі поглиблення та 
розширення методології. Відповідно, постає 

потреба у вивченні та висвітленні методо-
логічних засад впливу ткацтвотерапії у пси-
хологічному процесі та виділення основних 
технік терапевтичної роботи, методичного 
та методологічного забезпечення методу, 
що стане джерелом наступних студій.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК РАДИКАЛІЗАЦІЇ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ
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Інститут соціальної та політичної психології 

Національної академії педагогічних наук України

У статті представлені результати експериментального дослідження засобів масової комунікації 
як чинника радикалізації політичної поведінки в середовищі молоді. Представлені методичні основи ор-
ганізації такого дослідження, обґрунтовано актуальність вивчення зазначеної проблеми в сучасних 
умовах, визначено перспективи подальших досліджень за окресленою проблематикою.

Ключові слова: молодь, політична поведінка, засоби масової комунікації, радикалізація, соціаль-
но-політична зрілість, чинники радикалізації політичної поведінки.

В статье представлены результаты экспериментального исследования средств массовой коммуникации 
как фактора радикализации политического поведения молодежи. Представлены методические основы ор-
ганизации такого исследования, обоснована актуальность анализа обозначенной проблемы в современ-
ных условиях, указаны перспективы дальнейших исследований касательно этой проблематики. 

Ключевые слова: молодежь, политическое поведение, средства массовой коммуникации, радикали-
зация, социально-политическая зрелость, факторы радикализации политического поведения.

Baliuta V.V. MASS MEDIA AS A FACTOR OF RADICALIZATION OF YOUTH POLITICAL 
BEHAVIOUR

The article deals with the study of factors of youth political behaviour radicalization and particularly radi-
calizing influence of mass media. The author describes the results of experimental research on the mentioned 
topic. Methodological and procedural basis of such type of research organization is given as well. The author 
proves the necessity to study the influence of mass media on youth and its political behaviour in current con-
ditions. And the prospects for future investigations are mentioned in the article. 

Key words: youth, political behaviour, mass media, radicalization, socio-political maturity, factors  
of political behaviour.

Постановка проблеми. Демократиза-
ція суспільства спричинила розгортання та-
ких проблем, які безпосередньо пов’язані з 
політичною участю громадян. У цьому кон-
тексті найбільшу активність завжди прояв-
ляла молодь, адже в силу своїх вікових 
особливостей (як-то максималізм, емоцій-
на лабільність і збудливість, недостатність 
навиків розв’язання конфліктних ситуацій, 
а інколи ще й невміння стримувати себе) 
вона часто виявляє свою політичну суб’єк-
тність у досить радикальний спосіб. На 
політичну свідомість сучасного покоління 
молоді впливає безліч чинників у контексті 
безперервної трансформації соціальних ін-
ститутів. 

Одним із таких чинників є засоби масо-
вої комунікації (далі – ЗМК), оскільки саме 
вони є медіаторами між індивідом і реаль-
ними фактами, які відбуваються повсякчас 
в Україні та світі. ЗМК не просто представ-
ляють інформацію реципієнту, але й сор-
тують її, підкреслюючи значимість одних 

фактів і відводячи фокус уваги від інших, 
оформлюють цю інформацію, емоцій-
но забарвлюють її, а часто ще й дають їй 
якусь оцінку, витлумачуючи її зміст у пев-
ний спосіб, що зрештою формує ставлен-
ня до предмета інформування того, хто її 
сприймає.

Результати дослідження О. Оселко-
ва засвідчують, що ЗМК чинять потужний 
вплив на поведінку молоді. Автор навіть 
уживає термін «пропаганда» для підкрес-
лення сили такого впливу [10, c. 57]. Беручи 
до уваги те, що сучасна молодь усе актив-
ніше зміщує середовище свого спілкуван-
ня в мережу Інтернет, а також ураховуючи 
високий рівень анонімності Інтернет-інфор-
мації, видається актуальним більш деталь-
не дослідження цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання впливу ЗМК на політич-
ну поведінку молоді постійно привертає 
увагу дослідників. Серед них такі вчені, 
як Р. Уіммер, А. Ратінов, М. Кроз, Дж. До-
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мінік, О. Оселков, Р. Фірат, Дж. Джейс, 
М. Кортні, С. Запрудніков, К. Хаппер, Г. Філо 
та інші. О. Оселков, називаючи ефект не-
гативного впливу ЗМК на поведінку молоді 
пропагандою, визначає її саме як психоло-
гічний вплив на аудиторію з метою поши-
рення конкретних ідей, чиїхось точок зору, 
цінностей, побуджень до дії й навіть біль-
ше – окремих прикладів поведінки [10, c. 
57–58]. Індивіди, які отримали таку інфор-
мацію, уже ознайомлені з тим, яким чином 
можна розв’язати визначену в повідомлен-
ні проблему (у таких випадках, як прави-
ло, предмет повідомлення представлений 
саме як проблема, яку необхідно терміново 
розв’язувати). 

Автор подає дві основні умови, поєднан-
ня яких є необхідним для того, аби вплив 
на політичну поведінку медіа-повідомлення 
відбувся:

1) переконання;
2) пропозиція.
Основний ефект переконання полягає 

в тому, що воно дотримується чітких зако-
нів логіки, апелюючи до раціонального 
мислення індивіда. 

В основі пропозиції лежить зменшення 
контролю свідомості за діяльністю інди-
віда, яке ґрунтується на його переконанні 
в тому, що інформація, яку він сприймає, є 
апріорі правдивою, такою, яку не потрібно 
перевіряти чи шукати інші джерела інфор-
мації [10, c. 57–58]. Отже, зрозуміло, що 
для того, аби змінити політичну поведінку, 
вплинути на неї, формування одного став-
лення до об’єкта чи іншого суб’єкта або 
навіть переконання недостатньо. Для цьо-
го необхідні зразки поведінки – прості та 
зрозумілі кроки, які може зробити індивід 
із метою розв’язання проблеми.

Для того, аби зрозуміти вплив ЗМК 
як чинника радикалізації політичної пове-
дінки, слід спершу з’ясувати, що ж лежить 
в її основі. Згідно з дослідженнями Т. Гарра 
в основі протесту й наростання його ради-
калізації, що зрештою призводить до бун-
ту, лежить акумуляція відносної депривації, 
яка трактується як розходження між очіку-
ваннями індивіда й реальною ситуацією, 
його реальними можливостями та їхньою 
суб’єктивною оцінкою. Фактично це різни-
ця між тим, що індивід має, і тим, до чого 
він прагне. Автор виводить пряму пропор-
ційність, згідно з якою чим вище зростає 
відносна депривація, тим швидше й силь-
ніше делегітимізується політична система 
в сприйнятті індивіда. Радикальна політич-
на поведінка трактується як форма агресії, 
яка є результатом гніву, породженого ста-
ном фрустрації. Основним джерелом фру-
страції автор називає дисбаланс між тим, 

що індивід має, і тим, що, на його думку, 
він повинен мати. Проте агресія ще не є 
радикальністю політичної поведінки. Для 
цього має відбутися її політизація, яка вті-
люється в актуальній громадсько-політич-
ній ситуації, виступаючи посередником між 
радикальною політичною поведінкою й ла-
тентною агресією, яка в цьому разі стає ак-
туальною [9].

Французька дослідниця Р. Фірат, вивча-
ючи роль цінностей і впливу ЗМК на по-
літичну поведінку та громадянську актив-
ність у 24 європейських країнах, зокрема 
й в Україні, установила, що цінності є важ-
ливим джерелом громадянського залучен-
ня, оскільки саме вони є тими стандарта-
ми, які організовують політичні погляди, 
політичну активність і залучення, а отже, 
і політичну поведінку індивіда. Основний 
висновок дослідниці полягає в тому, що чим 
більше індивід сприймає медіа-інформації, 
тим сильніше він прив’язується до тих пові-
домлень, цінностей та ідеологій, які йому 
транслюються через ЗМК [8]. Отже, така 
особа схильна на віру сприймати й інтеріо-
ризувати ту інформацію, яка транслюється 
їй, не перевіряючи й не критикуючи її.

Безумовно, ЗМК впливають на емоцій-
ну сферу індивіда, адже часто інформаційні 
повідомлення є не просто сухою конста-
тацією факту, а його оцінкою. М. Ракитян-
ський наголошує, що важливу роль у мо-
тивації політичних дій, а отже, і поведінки, 
відіграють саме емоції, оскільки вони є 
проявом як задоволених, так і незадоволе-
них потреб індивіда [6, c. 76].

Для того, щоб дослідити радикалізую-
чий вплив ЗМК на політичну поведінку мо-
лоді, ми послуговуємося розумінням, що 
фактично радикалізм виконує роль соці-
ально-психологічного складника, мотива-
тора й ідейного обґрунтування специфіч-
ної поведінкової практики, спрямованої 
на досягнення суспільних змін силовим 
шляхом [2, c. 77].

Радикальна політична поведінка завжди 
має, за твердженнями науковців, протест-
ний характер. Радикалізм дослідники пов’я-
зують зі схильністю до крайніх способів 
реалізації протестності [1, c. 93]. Учасни-
ками протестних акцій є переважно молоді 
люди – студентство, члени молодіжних по-
літичних і громадських об’єднань. Незапе-
речним видається й той факт, що протестні 
форми поведінки особливо яскраво вияв-
ляються в юнацькому й молодому віці, що 
зумовлено психологічними особливостями 
та віковими кризами [3, c. 221–222]. Крім 
того, сучасна молода людина все частіше 
не просто орієнтується на постмодерніст-
ські цінності, але й маніфестує їх у своїй 
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поведінці; серед таких цінностей чільне 
місце посідають права й свободи людини, 
індивідуалізм, а інколи навіть знижується 
повага до влади та владних інститутів. 

Проте одних тільки індивідуальних пре-
диспозицій для прояву радикальної полі-
тичної поведінки недостатньо. Її актуаліза-
ція, як правило, накладається на соціальне 
тло. Дослідники політичної поведінки мо-
лоді зазначають, що однією з причин ра-
дикалізації є стан соціальної напруженості 
в суспільстві [2; 5].

Соціальна напруженість визначаєть-
ся як певний психічний стан суспільства, 
що зумовлюється об’єктивними чинника-
ми й виявляється в індивідуальній і групо-
вій поведінці (злочинність, акції протесту 
тощо). Соціальна напруженість включає 
емоційну складову частину, зокрема такі 
її компоненти, як загальне невдоволення 
суб’єктів наявною в суспільстві ситуацією, 
їхнє невдоволення можливостями свого 
впливу на ситуацію, невдоволення діями 
тих персоніфікованих соціальних сил, які, 
за уявленнями суб’єктів, здатні впливати 
на ситуацію [7, c. 10, 16]. Як бачимо, со-
ціальна напруженість торкається емоційної 
сфери особистості, виступаючи при цьому 
так званим фоном, підсилюючи загальну 
напруженість індивіда. 

Таким чином, для розгортання ради-
кальної політичної поведінки молоді необ-
хідне поєднання індивідуальних стимулів із 
соціальною ситуацією. Власне, досліджен-
ню ролі ЗМК у цьому процесі й присвячена 
наша стаття. 

Постановка завдання. Мета статті – 
перевірити та проаналізувати, чи вплива-
ють ЗМК на молодих людей і чи можуть 
ЗМК змінювати їхню політичну поведінку й 
радикалізувати її.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ґрунтуючись на результатах тео-
ретичного дослідження, у своєму експери-
менті ми перевіряємо припущення про те, 
що матеріали ЗМК радикального спря-
мування можуть змінювати як ставлення 
до предмета інформування, так і актуалізу-
вати готовність до радикальної політичної 
поведінки молоді. Фактично це є наша гі-
потеза. Конкретніше, ми порівнюємо став-
лення до актуальних політичних питань і 
потенційні способи політичної поведінки 
у двох групах піддослідних.

У дослідженні взяло участь 60 учасни-
ків віком від 18 до 35 років. 30 учасників 
сформували експериментальну групу (17 
чоловіків і 13 жінок), а інші 30 учасників – 
контрольну групу (16 чоловіків і 14 жінок).

Учасникам було запропоновано два різ-
ні варіанти тексту на одну й ту саму тему: 

учасники експериментальної групи працю-
вали з текстом радикального змісту, який 
був емоційним, містив логічне обґрунту-
вання того, чому саме зазначена пробле-
ма є проблемою й чому її треба розв’язу-
вати, підштовхував до активності й містив 
не просто заклик до дії, а пропонував кон-
кретний спосіб поведінки з метою розв’я-
зання проблеми. Учасники контрольної 
групи працювали з текстом нейтрального, 
неемоційного змісту, такого, який не давав 
оцінки повідомленню, а тільки констатував 
факт.

Темою інформування було питання, яке 
на період проведення дослідження було 
актуальним і викликало інтерес, а саме: 
«Недовіра до діяльності представників дер-
жавної влади». 

Безпосередньо перед роботою з тек-
стами та після неї учасникам експерименту 
було запропоновано відповісти на запитан-
ня анкети, де вони зазначали своє ставлен-
ня до вказаних проблем, а також потрібно 
було визначити потенційні способи розв’я-
зання запропонованих проблем, проявляю-
чи свою політичну поведінку як громадяни-
на. Для того, щоб питання, яке перевірялось 
експериментально, було не таким очевид-
ним для учасників, його було «приховано» 
серед чотирьох інших питань, які також 
були актуальними на період проведення 
експерименту: неефективна антикоруп-
ційна боротьба (показові затримання й 
заяви в ЗМК), несприятлива для молоді 
ситуація на ринку праці, матеріальні про-
блеми в суспільстві та перехід до страхо-
вої медицини. За таким же принципом та 
частина анкети, яка перевіряла потенційну 
політичну поведінку, також містила основну 
проблему серед двох інших: несприятлива 
для молоді ситуація на ринку праці й нее-
фективна антикорупційна боротьба (пока-
зові затримання та заяви в ЗМК). 

Емоційний фон учасників експерименту 
перевірявся за допомогою методики САН, 
у якій вони також двічі зазначали міру вира-
женості визначених методикою ознак, що 
відповідали їхньому актуальному стану, – 
до та після експериментального впливу.

Порівняння здійснювалося між відповід-
ними показниками до роботи з текстом і 
після неї.

Спершу ми перевіряли припущен-
ня про те, чи ЗМК вплинули на ставлення 
до теми інформування. Згідно з ним текст 
радикалістського змісту впливає на ставлен-
ня, адже містить у собі логічне пояснення, є 
емоційним і заохочує до активності. Резуль-
тати застосування t-критерію Вілкоксона 
показали, що мають місце статистично зна-
чущі відмінності у двох твердженнях в екс-



130 Серія Психологічні науки

Випуск 2. Том 3. 2017

периментальній групі учасників між до- та 
післяекспериментальними опитуваннями 
(р ≤ 0,05). Перше твердження було темою 
інформування, а друге (неефективна анти-
корупційна боротьба, показові затриман-
ня й заяви в ЗМК) ідейно дуже пов’язане з 
експериментальним, тому відмінності також 
виявилися значущими. Після експеримен-
тального впливу з’ясувалося, що рівень ви-
раженості суджень за цими твердженнями 
змінився в бік тяжіння до крайніх полюсів 
шкали, зокрема для твердження, яке переві-
рялось експериментально, він збільшився з 
56% до 72%, а для іншого – з 52% до 69,5%. 
На противагу цим результатам, у контроль-
ній групі статистично значущих відмінностей 
не виявилося й не спостерігалося динаміки 
у вираженості суджень за запропонованими 
твердженнями. 

Таким чином, можна зробити висновки, 
що повідомлення радикалістського змі-
сту в ЗМК впливають на ставлення молоді 
до актуальних політичних питань.

Після цього ми перевіряли припущення 
про те, що повідомлення радикалістського 
змісту в ЗМК впливають на політичну пове-
дінку молоді, радикалізуючи її. Для перевір-
ки цього учасників запитували про те, яким 
чином вони як громадяни будуть розв’язу-
вати три запропоновані проблеми шляхом 
зазначення потенційно можливих способів 
поведінки. Як і в попередньому випадку, 
згідно з результатами t-критерію Вілкоксо-
на на рівні значимості коефіцієнта р ≤ 0,05 
мали місце дві статистично значущі від-
мінності в способах політичної поведінки 
молоді в експериментальній групі: пробле-
ма, яка перевірялась експериментально, 
та знову ж неефективна антикорупційна 
боротьба (показові затримання й заяви в 
ЗМК). Причина цьому та ж сама. Щодо се-
реднього показника радикалізму в скла-
ді політичної поведінки (значення подані 
на основі результатів здійсненої експертної 
оцінки відповідей учасників), то він виріс 
після експериментального впливу. Зміни 
були такими1: за проблемою, яка перевіря-
лась експериментально, показник радика-
лізму зріс з 1,6 до роботи з текстом до 2,2 
після роботи, а за іншою проблемою – та-
кож зріс з 1,4 до 1,9. 

На відміну від експериментальної групи, 
результати в контрольній групі не виявили 
ніяких статистично значущих відмінностей, 
а середні показники за рівнем радикаліз-
му до та після експериментального впли-

ву фактично залишилися без змін. Отже, 
результати підтверджують нашу гіпотезу, і 
можна стверджувати, що ЗМК чинять ра-
дикалізуючий вплив на політичну поведінку 
сучасної молоді.

Аналізуючи результати емоційних змін 
в експериментальній групі за методикою 
САН до роботи з текстами та після неї, мож-
на сказати, що статистично значущих відмін-
ностей за t-критерієм Вілкоксона виявилося 
більше (р ≤ 0,05). Статистично значущими 
були відмінності для двох шкал – «актив-
ність» і «настрій». Шкала «самопочуття» зна-
чущих відмінностей до впливу та після нього 
не продемонструвала. Середній показник 
за шкалою «активність» збільшився з 4,5 
до 5,72, що є свідченням того, що після робо-
ти з текстом підвищилася загальна збудже-
ність, навіть напруженість, а також підвищи-
лося бажання активності. Вибір за окремими 
парами тверджень навіть змістився від од-
ного полюсу значення до іншого (наприклад, 
від малорухливого до рухливого, від безді-
яльного до діяльного, від спокійного до схви-
льованого та від байдужого до захопленого). 

За шкалою «настрій» середній показник 
в експериментальній групі, навпаки, зни-
зився від 5,6 до 4,4. Фактично повідом-
лення, з яким працювали учасники дослі-
дження, мобілізувало до активності, але 
погіршило настрій. Така комбінація є кла-
сичною, коли йдеться про радикальну по-
літичну поведінку. За окремими діадами 
тверджень вибір досліджуваними полюсу 
змінився на протилежний (наприклад, від 
життєрадісного до похмурого, від спокій-
ного до стурбованого, від повного надій 
до розчарованого та навіть від оптимістич-
ного до песимістичного). 

У контрольній групі відмінності 
виявилися статистично незначущими. Спо-
стерігається падіння показника за шкалою 
«активність» від 5,1 до 4,8, хоча воно й не є 
статистично значимим, але все ж таке па-
діння очевидно пов’язане з утомою від ро-
боти, оскільки запропоноване в контроль-
ній групі повідомлення було неемоційним, 
нединамічним – звичайний фактаж.

Таким чином, підсумовуючи, можна кон-
статувати, що наша експериментальна гі-
потеза була підтверджена: повідомлення 
радикалістського характеру в ЗМК чинять 
вплив на емоційну сферу індивіда, тим са-
мим створюючи напругу, якої особа буде 
намагатися позбутися або ж принаймні 
зменшити її. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Узагальнюючи результати дослідження, 
можна зробити низку висновків.

1. Повідомлення ЗМК радикалістського 
змісту є такими, які поширюють політичну, 

1 Рівень радикалізму вимірювався в діапазоні від 0  
до 3 балів максимально. 
2 Максимальний показник за всіма шкалами методики 
САН становить 7 балів.
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ідеологічну чи національну ненависть або 
ворожість, ненависть або ворожість щодо 
будь-якої соціальної групи.

2. Ми експериментально встановили, 
що повідомлення радикалістського змісту 
спричиняють зміну ставлення молодих лю-
дей до конкретних політичних питань, полі-
тичних акторів чи навіть політичної системи 
в цілому на негативне. Такі повідомлення 
містять не просто обґрунтування актуаль-
ного конкретного питання як проблемного, 
а й представляють способи його розв’я-
зання, які, як правило, є простими та кон-
кретними діями, що максимально зрозумілі 
й прості у виконанні. До того ж ці пові-
домлення апелюють як до емоційної, так і 
до когнітивної сфер особистості. 

3. Наша експериментальна гіпотеза була 
підтверджена. Повідомлення ЗМК радикаліст-
ського змісту вплинули на ставлення до пред-
мета інформування, змістивши його до край-
ньої точки вираження. Вони також вплинули 
на радикальність поведінки, яка продемон-
струвала зсув у напрямі радикалізму.

Перспективою подальшої роботи за цією 
проблематикою є застосування отриманих 
результатів із метою розроблення програ-
ми, у якій будуть представлені засоби про-
філактики радикалістських ідей і настроїв 
у середовищі молоді.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Васильчук Е. Социокультурное содержание мо-

лодежного политического радикализма и экстремизма 

на Украине / Е. Васильчук // PolitBook. – 2014. – № 3. – 
С. 93–100.

2. Васильчук Є. Молодіжний політичний радика-
лізм та екстремізм у сучасній Україні : дис. на здобуття 
наук. ступеня доктора політичних наук : спец. 23.00.03 
«політична культура та ідеологія» / Є. Васильчук. – К., 
2016. – 482 с.

3. Кияшко Л. Соціально-психологічні детермінанти 
протестного потенціалу молоді / Л. Кияшко // Пробле-
ми політичної психології та її роль у становленні гро-
мадянина Української держави: Зб. наук. праць. – К. : 
Міленіум, 2008. – Вип. 7. – С. 221–227.

4. Новиков И. Молодежный радикализм как фактор 
девиантного поведения : автореф. дис. на соискание 
науч. степени канд. социол. наук : спец. 22.00.06 «Со-
циология культуры духовной жизни» / И. Новиков. – 
Майкоп, 2009. – 24 с.

5. Ольшанский Д. Психология терроризма / Д. Оль-
шанский. – СПб. : Питер, 2002. – 288 с.

6. Ракитянский Н. Личность политика : теория и ме-
тодология психологического портретирования / Н. Ра-
китянский. – М. : Издательство Московского универси-
тета, 2011. – 246 с.

7. Слюсаревський М. Соціальна напруженість : те-
оретична модель необхідних і достатніх показників / 
М. Слюсаревський // Наукові студії із соціальної та по-
літичної психології : зб. статей. – К. : ТОВ «Вид-во 
«Сталь», 2002. – Вип. 5 (8). – С. 3–23.

8. Firat R. Media Usage and Civic Life: The Role 
of Values / R. Firat // Journal of Social and Political 
Psychology. – 2014. – Vol. 2 (1). – P. 117-142.

9. Gurr T. Why Men Rebel / T. Gurr. – New Jersey : 
Princeton University Press, 1970. – 421 p.

10. Oselkov A. Features of the materials of extremist 
orientation influence on youth audience / A. Oselkov // 
Russian Psychological Journal. – M. : Publishing house 
“Credo”. – Vol. 8, 2011. – P. 56–63. 



132 Серія Психологічні науки

Випуск 2. Том 3. 2017

УДК 17.024.4:37.011.32:378 

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ КОНСТРУЮВАННЯ 
ПРАКТИК УСПІШНОСТІ В СТУДЕНТІВ
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кафедри соціальної психології

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

У статті розглядається теоретична модель успіху. Розкривається феномен успіху, поле якого форму-
ється в розрізі індивідуальних цінностей і внутрішньої діяльності. Установлюються причини поведін-
ки особистості щодо здійснення успішної діяльності, розкривається роль особистої відповідальності 
за формування «Я-успішного».

Ключові слова: практика, феномен успіху, ціннісно-мотиваційне ядро, модель конструювання, дис-
позиція, поведінкові стратегії.

В статье представлена теоретическая модель успеха. Раскрывается феномен успеха, поле которо-
го формируется в разрезе индивидуальных ценностей и внутренней деятельности. Устанавливаются 
причины поведения личности в осуществлении успешной деятельности, раскрывается роль личной 
ответственности за формирование Я-успешного.

Ключевые слова: практика, феномен успеха, ценностно-мотивационное ядро, модель конструиро-
вания, диспозиция, поведенческие стратегии.

Botsvinok S.M. THEORETICAL MODEL OF DESIGNING THE SUCCES PRACTICES AMONG THE 
STUDENTS

This article develops a theoretical model of success. It reveals the phenomenon of success which is formed 
by individual values and internal activities. It also determines the reasons of a person’s behavior for the im-
plementation of successful activity, reveals the role of personal responsibility for formation “I am successful”.

Key words: practice, phenomenon of success, value-motivational core, model of construction, behavioral 
strategies.

Постановка проблеми. Устрій жит-
тя та загострення ситуацій зумовлюють 
дослідження питання успішної реалізації 
не тільки окремої особистості, а й спіль-
ноти загалом. У повсякденному житті все 
частіше постають проблеми моделюван-
ня особистісних просторів. Однак сучасна 
особистість, знаходячись в умовах мінли-
вих смислів, цінностей і значень, які часто 
позбавляють стабільності, комфорту та 
здатності успішно конструювати життя, уже 
використовує певну модель, яка побудова-
на на основі нової системи ціннісних орі-
єнтацій, що спонукає до дій, формує своє-
рідні практики, які впливають на виконання 
як повсякденних, так і життєвих завдань, 
керують поведінкою та формують ідентич-
ність. Саме тому в умовах сучасності до-
цільним є розгляд категорії конструювання 
практик успіху, оскільки трансформаційна 
реальність сьогодення справляє відповід-
ний вплив на сучасну молоду особистість. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сучасні дослідники все частіше звер-
таються до аналізу «феномена успіху», 
«практик успішності» як своєрідних систем 
світорозуміння, що лежать в основі сприй-
мання дійсності, себе й інших людей, ін-
терпретації подій. Відомими є дослідження 
таких авторів, як Г.М. Андрєєва, К.О. Абуль-

ханова-Славська, В.С. Агєєв, В.П. Кол-
кутіна, І.О. Корнієнко, Т.М. Титаренко та 
ін. Цей далеко не повний перелік вказує 
на різноплановість наукового пошуку, роз-
ширення можливостей вивчення людської 
свідомості, її відображальних та регулятив-
них функцій. Однак, незважаючи на знач-
ну кількість наукових досліджень, питання 
формування моделі успіху досі залишаєть-
ся недостатньо вивченим. Це пов’язано з 
постійними змінами культурних тенденцій 
в умовах глобалізації.

Постановка завдання. У зв’язку з акту-
альністю проблематики ми вбачаємо наше 
завдання в тому, щоб з’ясувати теоретичну 
модель конструювання практик успішності 
в студентської молоді та встановити струк-
турні елементи, які формують цю модель.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Досліджуючи зазначену пробле-
му, слід, на наш погляд, пояснити, чому 
ми використовуємо поняття «практика». 
Цей термін найбільш повно розкриває суть 
особистісного вибудовування, перетворен-
ня, конструювання. Практика – це швидше 
щось індивідуально-емпіричне, вона охо-
плює широкий спектр особистісного життє-
конструювання. Для встановлення просто-
ру, в якому відбувається конструювання 
практик успіху особистості, важливо узго-
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дити дві теоретичні позиції. По-перше, 
успіх – структурна й функціональна єдність, 
яка орієнтована на досягнення певних цін-
ностей. По-друге, цілісне розуміння фено-
мена успіху визначає заміну статичної пер-
спективи динамічною, де виділення типів 
успішної ідентичності замінюється на ана-
ліз стадій єдиного процесу формування 
«Я-успішного». У дослідженні Т. Титаренко 
це положення розвинуте в такій тезі: «Жит-
тєвий світ є результатом саморуху, само-
розвитку особистості, розгортання особи-
стих цінностей і смислів та структурування 
щодо них зовнішньої дійсності» [11]. 

Ієрархізуючою детермінантою успішно-
го становлення особистості є індивідуальні 
цінності. Займаючись пошуком розуміння 
цього феномена, вважливо дати відповідь 
на запитання: «Яким чином ми пояснюємо 
причини, що спонукають нас бути успіш-
ними?» Ідеться про феномен успіху, поле 
якого формується в розрізі індивідуальних 
цінностей і внутрішньої діяльності в процесі 
життєдіяльності. 

Так, наприклад, Ш. Шварц, досліджую-
чи цінності, дійшов висновку, що існує 10 
універсальних ціннісних орієнтирів, влас-
тивих людству. Відповідно 10 мотивацій-
но згрупованих типів цінностей утворюють 
інтегровану мотиваційну структуру й тісно 
пов’язані з іншими утвореннями, такими, 
як відповідальність, настанови (на успіх чи 
неуспіх), поведінка, членство в групах та ін. 
Це влада, досягнення, гедонізм, стимуля-
ція, самостійність, універсалізм, доброта, 
традиції, конформність, безпека [5]. 

Онтогенетичне самоперетворення інди-
віда в напрямку досягнення ним успіху ске-
ровується ціннісно-мотиваційним ядром. 
Психічна активність людини, що стимулює 
до діяльності, за В.О. Татенко, міститься 
у вроджених субстанціональних інтуїціях 
і розвинутих протягом життя суб’єктних 
механізмах. Вибір оптимального варіанта, 
за якого очікується досягнення максималь-
но можливого ефекту, психологічно вира-
жається в почутті впевненості в успіху й 
у намірі діяти: «Я впевнений в успіху, при-
ймаю рішення й починаю діяти» [5]. 

Потреби й мотиви кожної особисто-
сті визначаються насамперед першодже-
релом цінностей – культурно-історичним 
розвитком і елементами етнічного соціуму. 
Оскільки ці цінності становлять фундамент 
культурного надбання, то вони є своєрід-
ним регулятором поведінки членів цього 
суспільства (але при цьому не ототожню-
ються з нормами). З розвитком суспільства 
та його структуруванням поглиблення ду-
ховності людини ускладнювалося, а тому 
ціннісне світосприйняття охоплювало все 

нові потреби. За Д.О. Леонтьєвим, он-
тогенетичне самоперетворення індивіда 
в напрямку досягнення успіху скеровується 
ціннісно-мотиваційним ядром. Здійснюючи 
подальший «рух угору», історично зумов-
лені смисли перетворюються в особистіс-
ні, наповнюючись при цьому ще більшим 
мотиваційним зарядом. Завдяки процесам 
інтеріоризації як механізмам соціалізації 
відбувається фіксування в культурі соціаль-
них норм і програм. Найбільшого розвитку 
це вчення дістало в школі Л.С. Виготсько-
го [6]. Проте варто зазначити, що в цьому 
разі поняття соціалізації не обмежується 
поясненням факту входження особистості 
в соціум. Процес інтеріоризації/екстеріори-
зації розглядається як канал обміну цінно-
стями, смислами системи «людина – соці-
ум», що в широкому розумінні має важливе 
значення для формування особистості. 
А.А. Павліченко зазначає, що цінності є тим 
елементом структури особистості, котрий 
характеризує змістовний бік і його спря-
мування [5]. Перед нами стоїть завдання 
визначити причини прагнення особисто-
сті до успіху, здійснення успішної самоді-
яльності, тому в ході дослідження першим 
нашим завданням є визначення того, який 
саме локус контролю (зовнішній чи вну-
трішній) спонукає особистість. Науковці ви-
діляють дві головні групи атрибуцій: 

1) внутрішня, або диспозиційна атри-
буція – розуміння поведінки, дій індивіда, 
стосовно яких відбуваються процеси, мо-
тивовані особистісними характеристиками, 
внутрішніми мотивами чи установками; 

2) зовнішня, або ситуативна атрибуція – ро-
зуміння поведінки особистості чи групи, яка є 
наслідком впливу зовнішніх факторів [5]. 

Ураховуючи те, що ціннісна основа й 
культура розуміння успіху формують мо-
тивацію досягнень, у дослідженні цього 
питання слід також урахувати вплив міжо-
собистісних стосунків на цей процес. На 
основі аналізу сучасних джерел, які фік-
сують загальнозначущі тенденції розвит-
ку людства, спостерігається заміна одних 
норм іншими. Однак каменем спотикання є 
не самі по собі зміни в суспільстві провід-
них цінностей, а відсутність розуміння цих 
змін. Так, Р. Блай, Г. Ньюфелд, Г. Мате 
зауважують, що акцент на формуванні сві-
тогляду сучасної особистості загалом чи-
нить не стільки вертикальна (від старшого 
покоління до молодшого), скільки горизон-
тальна модель передачі цінностей, адже 
в так званому сучасному лінійному суспіль-
стві («sibling society») успішна діяльність 
знаходиться під «супервізією» однолітків. 
А тому й на сам процес успішного станов-
лення впливає соціальне оточення [12].
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Важливість урахування соціальної належ-
ності під час діагностики мотивації успіху 
не підлягає сумніву. На цьому наголошують 
також К. Ясперс і М. Хьюстон [5]. Вико-
ристовуючи інформацію про групу, осо-
бистість характеризує окремого члена цієї 
групи, надаючи йому характерних ознак. 
Важливу роль відіграють також міжособи-
стісні стосунки, що склались у цій групі, та 
їх характер. Таким чином, на особистісний 
успіх впливає низка «ефектів», що виника-
ють у процесі встановлення міжособистіс-
них зв’язків різного рівня. Це підтверджує 
наше положення про важливість урахування 
мікро-, мезо- й макросередовища розвитку 
особистості. У процесі дослідження ми вста-
новили, що модель конструювання практик 
успіху безпосередньо пов’язується з почут-
тям відповідальності індивіда та локалізу-
ється на трьох рівнях: 1) безпосередність 
(просторова близькість) – опосередкова-
ність (просторова віддаленість); 2) мож- 
ливість передбачити результат; 3) нав-
мисність (інтенціональність) здійснюваних 
учинків [5]. Залежно від передбачуваності 
чи дій умисного характеру особистості при-
писують той або інший рівень відповідаль-
ності. Однак, якщо розглядати відповідаль-
ність у контексті вивчення феномена успіху, 
то, на нашу думку, такий погляд на почут-
тя відповідальності має певну особливість. 
Мається на увазі, що наявність цінностей 
у особистості прямо пропорційна почуттю 
відповідальності: відповідальність виникає 
лише після того, як уже виникли чи існу-
ють цінності та соціальні норми [2]. Якщо 
брати за основу широке визначення відпо-
відальності, яке наводить К.О. Абульханова 
(самостійне, добровільне здійснення необ-
хідності в рамках і формах, що визначені 
самим суб’єктом; відповідальність висту-
пає як ідеальне мисленнєве моделювання 
суб’єктом відповідальної ситуації, її меж 
і рівня складності, а потім – як практич-
не здійснення [7]), то виникає запитання, 
на яке ми в нашому дослідженні спробуємо 
дати відповідь: як особиста відповідаль-
ність поведінки впливає на формування 
«Я-успішного» в цілому? 

Постає питання організації власної жит-
тєдіяльності, яку коротко можна охарак-
теризувати як індивідуальну організацію, 
постійну регуляцію ходу життя у співвідно-
шенні з цінностями особистості та її індиві-
дуальною спрямованістю [1]. Це цілісність 
вибору, визначення та реалізації цінностей, 
що потенційно спрямована на успішну ре-
алізацію життєвого плану. Однак зміни (пе-
репони), які можуть з’являтися на шляху 
людини, не повинні штовхати її до втечі від 
відповідальності, а навпаки, мають сприй-

матись як рушійний компонент світотворчо-
сті. Якщо людина усвідомлює відповідаль-
ність свого вибору, то тут можна розглядати 
успіх як цінність у її системі ціннісних орі-
єнтацій. Іншими словами, з розумінням 
власне свого предмета успіху цінності 
для людини будуть індикатором свідомості 
суб’єкта, і тоді можна характеризувати та 
прогнозувати майбутню успішність діяль-
ності цього суб’єкта. Як зазначалося вище, 
процеси успішного добудовування відбу-
ваються саме завдяки наявності в кожної 
особистості системи цінностей. Засвоєння 
колективних універсальних цінностей ста-
вить перед індивідом питання усвідомлен-
ня смислу, тобто визначення того, яку ін-
формацію люди беруть у розрахунок.

Згідно з теорією М. Рокіча цінності 
визначають те, як потрібно себе поводи-
ти, яким є бажаний стан чи стиль життя, 
гідні чи не гідні такі цінності того, щоб їм 
відповідати, до них рухатись. Таким чином, 
атрибуція індивідом застосовується не тіль-
ки на основі засвоєних цінностей, а й від-
носно самих цінностей. Говорячи про цін-
ності, психолог водночас указує й на сам 
процес усвідомлення ціннісних пріоритетів. 
«Під ціннісними орієнтаціями розуміють-
ся абстрактні ідеї, позитивні чи негативні, 
не пов’язані з визначеним об’єктом або си-
туацією, що виражають людські переконан-
ня про типи поведінки й уподобані цілі» [5].

В.М. Карандашов зауважує, що за допо-
могою аналізу цінностей на рівні особи-
стості (індивідуальних відмінностей) мож-
на охарактеризувати мотиваційні цілі, які є 
керівними принципами в житті. Аналізуючи 
соціальні групи, ми керуємося цінностями 
на рівні соціальної культури – різноманітно-
сті в соціальних нормах, звичаях і традиціях 
соціальних груп [7, с. 10–11]. 

Виконуючи свої ролі в соціальних інсти-
тутах, люди використовують цінності, при-
йняті в культурі, для того, щоб вирішити, 
яка поведінка є прийнятною, щоб потім об-
ґрунтувати свій вибір [7]. Виступаючи зраз-
ками, цінності впливають на саме «напов-
нення» діяльності: «Пріоритети цінностей 
культури в якості стандартів здійснюють 
вплив на те, яким чином буде оцінювати-
ся робота – у термінах виробничості, со-
ціальної відповідальності, інноваційності 
чи підтримки наявної особистої структури»  
[7, с. 10–11]. 

Крім того, важливо мати на увазі той 
факт, що процес формування цінностей (як 
індивідуальних, так і колективних) не є ри-
гідною конструкцією, котра не підлягає змі-
нам. Дослідник Ф. Райс відзначає внутрішні 
(вік, стать, здібності, рівень розвитку) і зов-
нішні (елементи мікро- та макросередови-
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ща) фактори, що впливають на зазначений 
процес [12]. Цінність як продукт виростає 
з культурно-історичних надбань, доростає 
до певного роду духовності та приєдну-
ється до людських учень. Утворене коло 
репрезентує розвиток усього найвищого 
за своєю суттю, що є в людському існуван-
ні. В.Г. Нестеренко вказує: «Кожен смисл 
сам по собі є унікальним, бо за ним стоїть 
неповторність кожної конкретної життєвої 
ситуації. Але разом із тим є потреба від-
найти й такі смисли, які б відповідали яки-
мось типовим повторюваним ситуаціям, 
а зрештою й такі, які відповідали б загаль-
ній ситуації присутності людини у світі. Такі 
узагальнені смисли (незалежно від ступеня 
їх узагальненості) і є не що інше, як цінно-
сті» [5]. 

Категорія наших респондентів – сту-
денти, і цей вік характеризується тим, що 
цінності видозмінюються, диспозиція по-
роджує «внутрішній міцелій» для того, щоб 
у подальшому віднайти успішну реалізацію 
в зовнішній сфері, тобто молода людина 
виходить за межі адаптивності та розши-
рює своє звичне поле діяння. За формулою 
Д.О. Леонтьєва, «внутрішнє (суб’єкт) діє 
через зовнішнє й цим самим себе змінює». 
Це вказує на домінування нададаптивного 
характеру діяльності. У С.Л. Рубінштейна 
знаходимо підтвердження вищенаведеної 
формули: «Своїми діями я безперервно 
підриваю, змінюю ситуацію, у якій перебу-
ваю, а разом із цим безперервно виходжу 
за рамки самого себе» [5]. Згідно із зазна-
ченим успіх розглядається нами не стільки 
як кінцевий варіант діяльності, а як процес, 
стан, але при цьому частина процесу буде 
знаходитись у майбутньому, прогнозовано-
му стані (особистісна модель успіху). 

В основі розгортання механізму кон-
струювання практик успіху лежить ідея 
про те, що кожна особистість є дослід-
ником. Створення чи переформатування 
власних схем, приписування якостей і оз-
нак (хороших чи поганих) – усе це скла-
дає поле власного успіху, що являє собою 
афективно-смислові утворення на вершині 
самоусвідомлення в системі «успіх – цінно-
сті – індивід». Крім того, власний успіх ми 
умовно розташовуємо між роллю людини 
як активного спостерігача та як суб’єкта ді-
яльності, спрямованого на самоідентифіка-
цію. Проте структура й чинники виникнення 
успіху будуть залежати ще й від низки та-
ких факторів, як: 

а) рівень домагань особистості; 
б) соціальне порівняння у вузькому (ко-

лектив) і в широкому аспектах (соціум), 
тобто міжособистісні відносини;

в) власні уявлення про поняття «успіх» та ін. 

Останнє, на нашу думку, є найбільш 
важливим чинником формування успішної 
діяльності. Але ми ставимо питання від-
повідності цінностей і стабільності влас-
ної моделі успіху. З одного боку, цінності 
мають постійний характер, що дозволяє 
говорити про певне становлення ідентифі-
кації індивіда, однак кожний індивід унас-
лідок різних обставин не завжди зберігає 
константність поведінкових векторів. Зміни 
психічного залежать від діалогу, в якому 
людина перебуває сама із собою. Самодіа-
лог, або рефлексія – своєрідна функція, ко-
тра спричиняє внутрішньоособистісні зміни 
та перетворює потреби й бажання до са-
моствердження в конкретизований образ 
успішної особистості. Ця здатність до са-
мопізнання стимулює розвиток і збалансо-
ване оцінювання власних психічних станів 
і вчинків, при цьому відбувається й порів-
няльне оцінювання з бажаним образом, 
а інструментом таких оцінювань є власне 
уявлення про успіх [9]. 

Спираючись на низку досліджень 
Л.М. Балецької, можна також зауважити, 
що «стійкий» тип особистості мотивує успіх 
через рівень здібностей і прикладених зу-
силь, маючи при цьому високий рівень 
ситуативного самоусвідомлення, тобто ін-
тенсивності почуттів, що переживаються. 
«Нестійкий» тип особистості пояснює успіх 
через рівень везіння та складність постав-
лених завдань при досить низькому рівні 
самоусвідомлення та слабкій інтенсивності 
почуттів [5].

Варто зауважити, що конструювання 
практик успіху залежить ще й від конкрет-
ного етапу життєвого шляху, наприклад, 
у студентів на період навчання у ВНЗ про-
цес самоідентифікації має бути одночасно 
визначеним і гнучким і підлягати порівнян-
ням. Людина потребує самовизначення 
й самостановлення свого місця «тут і за-
раз» у всіх сферах буття: як в інтимно-вну-
трішній, так і в професійно-соціумній. 
Успіх – динамічний згусток, який форму-
ється та видозмінюється разом із самою 
особистістю. І саме формування уявлення 
про власне «Я-успішне» як кінцевий про-
дукт ціннісних орієнтирів є могутнім ката-
лізатором здійснення успішної діяльності 
в будь-якій сфері. Тому власні уявлення 
про успіх посідають місце універсального 
психологічного механізму формування мо-
делі успіху, яка умовно розташовується між 
роллю людини як активного спостерігача 
та як суб’єкта діяльності, спрямованого 
на самоідентифікацію. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Концепт «успіх» зосереджує в собі весь 
ціннісно-смисловий світ людини. Люди-
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на у своїй поведінці орієнтується на пев-
ні цінності, що існують у суспільстві чи 
референтній для неї соціальній групі. Ці 
цінності входять у структуру її переконань 
у вигляді визначених зразків оцінювання 
навколишнього світу, які стають основою 
вибору її власних учинків. Розглянута те-
оретична модель успіху містить у собі 
змістовний, ціннісний і оціночний компо-
ненти, які знаходяться в єдиному функці-
онально-смисловому просторі та постають 
при цьому основними структурними ком-
понентами. Також вона презентує відпо-
відні способи усвідомлення, закріплення й 
трансляції екзистенціальних ситуацій, що 
мають характер духовного освоєння смис-
лів як невід’ємної частини колективного чи 
особистісного досвіду. Модель успіху має 
таку структуру, основу якої складає пересі-
чення смислів, цінностей, що породжують-
ся високим рівнем самоусвідомлення.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
ДЛЯ КУРСАНТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ МІСТА ХАРКОВА

Гура С.О., к. пед. н., викладач 
кафедри психології діяльності в особливих умовах діяльності

Національний університет цивільного захисту України

У статті вивчено проблеми безпеки сучасної молодої людини в освітньому середовищі. Розглянуто 
теоретичні питання психологічної безпеки та психологічної безпеки в освітньому середовищі, дослі-
джено особливості психологічної безпеки освітнього середовища курсантів і студентів Національного 
університету цивільного захисту України м. Харкова, проаналізовано зв’язок ситуативної тривожності 
із захищеністю, задоволеністю і ставленням до освітнього середовища.

Ключові слова: безпека, психологічна безпека, безпека в освітньому середовищі, тривожність, за-
хищеність, задоволеність, студенти, курсанти.

В статье изучены проблемы безопасности современного молодого человека в образовательной сре-
де. Рассмотрены теоретические вопросы психологической безопасности в целом и психологической 
безопасности в образовательной среде, исследованы особенности психологической безопасности об-
разовательной среды в Национальном университете гражданской защиты Украины г. Харьков у курсан-
тов и студентов, проанализирована зависимость между показателями ситуативной тревожности и за-
щищенности, удовлетворенности и отношением к образовательной среде университета.

Ключевые слова: безопасность, психологическая безопасность, безопасность в образовательной 
среде, тревожность, защищенность, радость, студенты, курсанты.

Hura S.O. FEATURES OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
FOR STUDENTS OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL DEFENSE OF UKRAINE IN KHARKIV

A review of the safety problem of a modern young man in an educational environment. The theoretical 
problems of psychological safety and psychological safety in the educational environment are examined in the 
article. The peculiarities of the psychological safety of the educational environment in the National University 
of Civil Defense of Ukraine in Kharkov are studied among cadets and students, analyzer the dependence of 
situational anxiety and security, satisfaction and attitude to the educational environment of the university.

Key words: safety, psychological safety, safety in the educational environment, anxiety, joy, students, cadets.

Постановка проблеми. З розвитком 
соціуму категорія безпеки зазнала суттєвих 
змін. Відбуваються зміни в суспільстві, зо-
крема в соціально-економічній, політичній, 
духовно-моральній, інформаційній сферах, 
які, з одного боку, створюють якісно нові 
можливості вибору життєвого шляху, а з 
іншого – надають деструктивного харак-
теру життєдіяльності людини, що викликає 
в багатьох людей дезорієнтацію в сучасній 
соціальній ситуації, негативно позначаю-
чись на планах, цілях і якості життя, підви-
щують соціальну напруженість і призводять 
до наростання соціального неблагополуч-
чя, зростання адикції, криміналізації со-
ціального середовища, погіршення соці-
ального здоров’я суспільства. Проблеми 
забезпечення безпеки об’єктивно зачіпа-
ють усі сторони нашої життєдіяльності й 
мають різноплановий характер [12].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значний внесок у становлення пред-
метного поля безпеки зробили досліджен-
ня, у яких розглядають різні компоненти 
психологічної безпеки з погляду суб’єктів 

взаємодії (Р.В. Агузумцян, О.Г. Асмолов, 
І.О. Баєва, С.В. Бєлов, В.Т. Ганжін, П.Н. Єр-
маков, Ю.П. Реан, В .В. Рубцов, В.В. Семи-
кін, К.В. Чернов, Л.І. Шершньов).

Істотно вплинули на становлення соці-
ально-психологічного розуміння безпеки 
роботи, в яких вивчені професійна діяль-
ності фахівців екстремального профілю 
(В.П. Вишневська, І.Б. Лебедєв, Н.А. Пота-
пова); педагогічні аспекти підготовки під-
ростаючого покоління у сфері безпеки жит-
тєдіяльності (Р.І. Айзман, В.В. Марков, 
Ю.В. Рєпін, Ю.В. Чеурін та ін.); психоло-
гія безпеки (Ю.П. Зінченко, М.О. Котик); 
психологічна безпека в освіті (І.О. Баєва, 
В.В. Бедрина, Т.Н. Березина, О.А. Елисе-
єва); проблеми формування культури без-
пеки як невід’ємного складника сучасної 
освіти (Б. Вуйтович, А.О. Деркач, Г.Г. Зей-
налов, М.Б. Калашникова, М.А. Кечина, 
Г.М. Коджаспірова, В.Н. Мошкін).

Постановка завдання. Одним із пер-
спективних завдань психологічної безпеки 
особистості є узагальнення та синтез підхо-
дів з метою визначення інтегративного ре-
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сурсу психологічних можливостей людини, 
що забезпечують його безпеку. Не менш 
важливими завданнями є вивчення без-
пеки як об’єктивного суспільного явища, 
виявлення вікових, гендерних, професійних 
особливостей, що впливають на психоло-
гічні аспекти безпеки людини.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У психології категорія безпеки 
активно використовується із середини ХХ 
століття насамперед у роботах дослід-
ників гуманістичної орієнтації [2]. Так, 
А. Маслоу, один із основоположників гу-
маністичної психології, в ієрархічній мо-
делі мотивації виділяв серед п’яти «рівнів» 
потребу в безпеці й захисті. Сюди вклю-
чені потреби в організації, стабільності, 
в законі та порядку, в передбачуваності 
подій, у свободі від таких загрозливих 
сил, як хвороба, страх і хаос. А. Маслоу 
припустив, що певні типи невротичних 
дорослих людей в основному мотивовані 
пошуком безпеки.

Е. Фромм, розвиваючи «гуманістичний 
психоаналіз», говорив про те, що небаче-
на свобода від жорстких соціальних, полі-
тичних, економічних і релігійних обмежень 
потребувала компенсації у вигляді почуття 
безпеки й почуття належності до соціуму. 
Він уважав, що ця прірва між свободою та 
безпекою стала причиною безприкладних 
труднощів у людському існуванні.

«Обговорюючи проблему небезпеки й 
безпеки в її різних аспектах, – зазначає 
М.Ю. Зеленков, – варто згадати одне з по-
ложень «Філософії життя», що отримала по-
мітний розвиток у кінці ХХI – на початку ХХ 
століть. Сутність цього положення в тому, 
що людина приречена на небезпеки, бо 
життя небезпечна в усіх своїх виявах. Той, 
хто хотів би забезпечити її повну безпеку, 
просто не мав народитися. Більше того, 
небезпека є необхідним чинником еволю-
ції всього живого, прогресу громадського 
життя. Вона вимагає активного і творчого 
ставлення до навколишнього природного й 
соціального середовища, пошуку відповід-
них заходів і механізмів» [9].

Психологія безпеки вивчає соціопсихо-
логічні явища та процеси, що виникають 
у ситуації загрози (небезпеки). Ми розгля-
даємо структуру психології безпеки у двох 
аспектах: психологічна безпека середови-
ща та психологічна безпека особистості. 
Психологічна безпека середовища в соці-
альному аспекті визначена як стан сере-
довища, вільний від виявів психологічно-
го насильства у взаємодії людей, сприяє 
задоволенню основних потреб в особистіс-
но-довірчому спілкуванні і створює рефе-
рентну значущість середовища, як наслі-

док, забезпечує психологічну захищеність 
її учасників.

Психологічно безпечне освітнє середо-
вище розуміють як середовище взаємодії, 
вільне від виявів психологічного насилля, 
яке має референтну значущість для суб’єк-
тів навчально-виховного процесу (в плані 
позитивного ставлення до неї), що харак-
теризується переважанням гуманістичної 
центрації (тобто центрації на інтересах (ви-
явах) своєї сутності й сутності інших лю-
дей) і відображається в емоційно особи-
стісних і комунікативних характеристиках 
її суб’єктів. Психологічно безпечне освітнє 
середовище вищого навчального закла-
ду таке, в якому більшість учасників ма-
ють позитивне до нього ставлення, високі 
показники індексу задоволеності потреб і 
захищеності від психологічного насилля. 
Психологічно безпечне освітнє середови-
ще є ефективною міжособистісною взаємо-
дією, що сприяє емоційному благополуччю 
студентів (курсантів) і науково-педагогічно-
го колективу, розвитку психологічно здоро-
вої особистості, особистісному зростанню 
студентів (курсантів), професійному зрос-
танню й науковому довголіттю науково-пе-
дагогічного колективу, гармонізації їхньої 
особистості. 

Психологічна безпека освітнього сере-
довища відображається в показниках захи-
щеності її суб’єктів, що виявляється в ха-
рактеристиках психічного здоров’я [5]. 

Основою досягнення високого рівня про-
фесіоналізму та важливим особистісним 
ресурсом у професійному становленні фа-
хівців, зокрема представників тих профе-
сій, які пов’язані з особливими умовами й 
характеризуються впливом значної кілько-
сті стресогенних чинників [11]. Професій-
на діяльність рятівника – одна з найсклад-
ніших, адже не тільки протікає в умовах 
постійного ризику, а й водночас належить 
до типу «людина – людина», тобто включе-
на до складної взаємодії з іншими людьми. 
З огляду на це, професійна підготовка ря-
тівників вимагає накопичення курсантами 
знань та уявлень про екстремальну ситуа-
цію й особливості адаптації до неї, здобут-
тя досвіду саморегуляції в умовах небез-
пеки, формування професійних якостей, 
релевантних вимогам професії. 

Службові обов’язки майбутніх рятівників 
пов’язані з високим ступенем ризику, ве-
ликим психічним і фізичним напруженням, 
прийняттям відповідальних рішень. Діяль-
ність рятівників висуває підвищені вимоги 
як до фізичного, так і до психічного стану. 
Робота фахівців цього напряму вимагає 
від них уміння долати страх, швидко мобі-
лізуватися в момент високого емоційного 
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напруження. Професійна діяльність співро-
бітників системи ДСНС характеризується 
високим рівнем емоційної напруженості. 

Тому безпека для курсантів Національ-
ного університету цивільного захисту Укра-
їни має різний і багаторівневий аспект 
засвоєння як об’єктивного явища. 

Отже, метою дослідження є вивчення 
особливостей психологічної безпеки освіт-
нього середовища в Національному універ-
ситеті цивільного захисту України м. Харко-
ва в курсантів і студентів.

Дослідження проводилось на базі Наці-
онального університету цивільного захисту 
України. У групу досліджуваних увійшли 
студенти й курсанти соціально-психологіч-
ного факультету I та IV курсів. Вік досліджу-
ваних – 17–22 років.

Для досягнення поставленої мети визна-
чено такі завдання: вивчити особливості осо-
бистісної тривожності студентів, курсантів I 
та IV курсів; дослідити рівні задоволеності, 
захищеності і ставлення до освітнього сере-
довища студентів, курсантів I та IV курсів.

Досліджуючи задоволеність курсантів і 
студентів життям у Національному універ-
ситеті цивільного захисту України, вико-
ристовували методику «Вивчення задово-
леності учнів життям під час навчання» 
А.О. Андреєва. У ході дослідження отрима-
ні групові результати, які представлені в ді-
аграмі (рис. 1).

Рис 1. Задоволеність життям під час 
навчання курсантів і студентів різних курсів 

НУЦЗУ (бали)

Розглядаючи діаграму, можна сказати, 
що на I курсі коефіцієнт задоволеності – 3, 
це високий рівень задоволеності. 

Узагальнюємо результати за методикою 
«Вивчення задоволеності учнів життям під 
час навчання» А.О. Андреєва, показник рів-
ня задоволеності курсантів I курсу вищий, 
ніж курсантів IV курсу навчання. 

На основі методики І.А. Баєвої «Психо-
логічна безпека освітнього середовища» 
можна виділити декілька критеріїв: 

• «ставлення до освітнього середовища»;
• «захищеність від одногрупників»;
• «захищеність від викладачів»;
• «задоволеність життям у ВНЗ».

Таблиця 1
Ставлення курсантів і студентів 

різних курсів НУЦЗУ до освітнього 
середовища (відсотки, %)

Курс
Характеристика

I 
курс IV курс

« + » позитивне ставлення 92 87,5

« – » негативне ставлення 0 12,5

« +/– » нейтральне ставлення 8 0

Студенти й курсанти різних курсів пере-
важно задоволені навчанням у Національ-
ному університеті цивільного захисту Укра-
їни. Такі показники характеризують стан 
захищеності студента/курсанта від погроз 
його достоїнству, душевному благополуч-
чю, позитивному світосприйняттю у ВНЗ. 

Для наочності можна подати ці дані 
у вигляді діаграми (рис. 2), де 1 – «пози-
тивне ставлення», 2 – «нейтральне став-
лення», 3 – «негативне ставлення» курсан-
тів і студентів Національного університету 
цивільного захисту України до освітнього 
середовища.

Рис. 2. Ставлення курсантів і студентів 
різних курсів НУЦЗУ до освітнього 

середовища (кількість осіб)

Із цієї діаграми добре та чітко видно, що 
студенти й курсанти I та IV курсів переваж-
но задоволені навчанням у Національному 
університеті цивільного захисту України.

Таблиця 2
Рівні захищеності курсантів і студентів 
НУЦЗУ різних курсів від одногрупників і 

викладачів (відсотки, %)

Від кого 
Рівень

Захищеність  
від одногрупників

Захищеність  
від викладачів

I курс IV курс I курс IV курс

Дуже 
високий

40 37,5 52 31,25

Високий 48 18,75 44 37,5

Середній 4 25 4 18,75

Низький 8 6,25 0 6,25

Дуже 
низький

0 12,5 0 6,25
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За одержаними результатами можна 
сказати, що курсанти і студенти I курсу від-
чувають себе більш захищеними від нега-
тивного спілкування та впливу збоку, ніж 
чотирикурсники. Хоча невелика кількість 
осіб уважають себе мало захищеними, все 
одно необхідно звернути увагу на клімат і 
соціальні взаємини у групах I та IV курсів.

Щодо захищеності від викладачів, то кур-
санти і студенти I курсу також уважають, що 
викладацький колектив цілком коректно ста-
виться до курсантів і студентів. Такі викла-
дачі можуть цілком забезпечити навчальний 
процес без образ і приниження. Якщо роз-
глянути показники IV курсу, то вони мають 
зовсім протилежний характер. Але, незва-
жаючи на те що високі показники прева-
люють, не можна не звернути увагу на тих 
осіб, котрі вважають, що до них ставлення з 
боку викладацького колективу не найкраще. 
Такі показники ймовірні, адже викладачі, які 
викладають у I та IV курсів, різні за фахом, 
за видом служби, вільнонаймані та військо-
вослужбовці, за освітнім рівнем, і предме-
ти, які вони викладають, мають своєрідну 
специфіку, великий відсоток – це профе-
сійно-орієнтовані предмети. Тому треба 
звернути увагу на захищеність студентів і 
курсантів від негативного ставлення з боку 
викладачів на IV курсі. 

Рівні задоволеності життям курсантів 
і студентів на І та IV курсах знаходяться 
на високих рівнях. Такі показники дають по-
зитивний настрій на благополуччя універ-
ситету, адже можна говорити про сприят-
ливий емоційний стан курсантів і студентів, 
переважання позитивного настрою на нав-
чання, про високу задоволеність своїми 
навчальними результатами, що підтвер-
джують результати першої методики. 

Для обох курсів рівень ситуативної 
тривожності не перевищує ланку серед-
нього рівня. Характеристика ситуативної 
тривожності визначається напруженням, 
занепокоєнням, нервозністю, порушенням 
уваги та координації рухів. Але отримані 
результати приємно дивують, адже для на-
ших досліджуваних можливість вияву таких 
характеристик мінімальна.

Результати за методикою «Психологічна 
безпека освітнього середовища» І.А. Бає-
вої, показали, що студенти і курсанти I кур-
су Національного університету цивільного 
захисту України відчувають себе досить 
захищеними від негативного впливу з боку 
одногрупників. 

Розрахунки дослідження взаємозв’язку 
ситуативної тривожності й захищеності від 
одногрупників подано в таблиці 3. Більш 
точний математичний метод для обчислен-
ня – метод кореляції r-Пірсона. 

Таблиця 3
Показники взаємозв’язку ситуативної 
тривожності й захищеності курсантів 

і студентів I курсу НУЦЗУ від 
одногрупників за критерієм 

Показ-
ники

Х Y DX DY σX σY p=0,05

Бали 2,04 4,05 0,12 0,61 0,34 0,78 0,4

Такі показники цілком вірогідні, так як на 
I курсі мотивами є досягнення успіхів у нав-
чанні та загалом навчальний процес. Мож-
на сказати, що для курсантів і студентів 
на цьому етапі важливим є отримання ба-
зових знань, відмінних оцінок, здати першу 
сесію, написання курсової роботи. Також 
показники говорять про те, що курсанти 
і студенти I курсу відчувають себе досить 
захищеними й не відчувають загрози від 
своїх одногрупників. Отже, дані, отримані 
за результатами математичних підрахунків, 
є досить вірогідними.

Взаємозв’язок ситуативної тривожності 
й захищеності від викладачів статистично 
не значущий, тобто рівні ситуативної три-
вожності та безпосередньо захищеності 
від викладачів не пов’язані один із одним. 
На I курсі курсанти і студенти мають довір-
ливі взаємини з викладацьким складом. З 
боку викладачів вони відчувають і захист, і 
розуміння, позитивний настрій на навчан-
ня й отримання нових знань. Саме ці ха-
рактеристики важливі для курсантів і сту-
дентів на перших курсах навчання, що й 
показали результати вище.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. У Національному університеті цивіль-
ного захисту України студенти і курсанти 
різних курсів переважно задоволені нав-
чанням. Дослідження показало, що показ-
ники, які характеризують стан захищеності 
студента/курсанта від погроз достоїнству 
з боку одногрупників або викладацького 
складу, душевному благополуччю, пози-
тивному світосприйняттю, у цьому ВНЗ на I 
курсі більш сприятливі, ніж на IV курсі. 

Отже, дослідження, яке проводилось 
на базі Національного університету ци-
вільного захисту України, можна вважати 
успішним, оскільки натепер є результати 
позитивних і негативних моментів універ-
ситету, що свідчить про бажання зроста-
ти й розвиватися методом проб і помилок 
для досягнення кращих результатів.

Основними завданнями організації без-
печного освітнього середовища в Націо-
нальному університеті цивільного захисту 
України є такі:

- виявлення чинників ризику порушення 
педагогічної безпеки для психотипу освіт-
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нього середовища в умовах освітнього 
процесу;

- обґрунтування умов організації без-
печного освітнього середовища та вимог 
до розробки її ефективної структури; 

- розробка погодженого з викладача-
ми, адміністрацією і студентами плану 
дій (методів, технологій) із перетворення 
навчально-виховного середовища в сере-
довище, психологічно безпечне, комфорт-
не, сприятливе для соціалізації, навчання, 
виховання й усебічного розвитку студента. 

Отже, вищевикладене дає змогу зробити 
висновок, що в основі забезпечення пси-
хологічної безпеки освітнього середовища 
вишу знаходяться прогнозування, виявлен-
ня, регуляція й ліквідація небезпек і ризи-
ків, що виникають в освітньому процесі.

Забезпечення психологічної безпеки 
освітнього середовища, як наслідок, охо-
рона й підтримка психічного здоров’я її 
учасників мають бути пріоритетним на-
прямом діяльності служби супроводу 
в системі освіти. Для забезпечення пси-
хологічної безпеки в освітньому серед-
овищі необхідно проводити як групові, 
так й індивідуальні лекції, заняття з усі-
ма учасниками освітнього процесу. Ви-
користовувати не тільки експрес-методи 
для поліпшення психологічної безпеки, 
а й певні корекційні роботи, консультації 
або тренінги.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Агузумцян Р.В. Психологические аспекты безо-

пасности личности / Р.В. Агузумцян, Е.Б. Мурадян // Ве-
стник практической психологии образования. – 2009. – 
№ 2 (19). – С. 40–44. 

2. Баева И.А. Психологическая безопасность в об-
разовании : [монография] / И.А. Баева. – СПб. : Союз, 
2002. – 271 с.

3. Бедрина В.В. Психологическая безопасность об-
разовательной среды: формирование понятия / В.В. Бе-

дрина, А.В. Личутин // Вестник практической психоло-
гии образования. – 2010. – № 1 (22). – С. 33–41.

4. Березина Т.Н. Эмоциональная безопасность об-
разовательной среды и ее влияние на субъективное 
состояние здоровья студентов / Т.Н. Березина. – М. : 
Alma mater (Вісник вищої школи), 2014. – С. 36–40.

5. Елисеева О. Субъективное благополучие подро-
стков в образовательных средах с различным уровнем 
психологической безопасности: Автореф. дис. ... канд ...  
психол. наук / А.А. Елисеева. - М.: Московский госу-
дарственный психолого-педагогический университет, 
2011. – 23 с.

6. Зотова О.Ю. Социально-психологическая безо-
пасность личности : автореф. дисс. … докт. психол. 
наук : спец. 19.00.05 «Социальная психология (психо-
логические науки)» / О.Ю. Зотова. – М., 2011. – 43 с. 

7. Кечина М.А. Психологическая безопасность личности 
студента педагогического вуза как научная проблема: анализ, 
подходы к решению / М.А. Кечина // 48-е Евсевьевские 
чтения. Наука и образование: актуальные психолого-педа-
гогические проблемы и опыт решения : материалы Меж-
дународной научно-практической конференции с элемен-
тами научной школы для молодых ученых, посвященная 
50-летию института (Саранск, 23–25 мая 2012 г.) / науч. ред. 
Ю.В. Варданян. – Саранск : Мордовский государственный 
педагогический институт, 2012. – С. 38–42. 

8. Козлова А.В. Феномен психологического риска 
в образовании в некоторых зарубежных исследовани-
ях начале XXI века / А.В. Козлова // Современная за-
рубежная психология. – 2013. – № 3. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа до : http://psyjournals.ru/
jmfp/2013/n3/63509.shtml (04.03.2014).

9. Лызь Н.А. Модельные представления о безопас-
ной личности / Н.А. Лызь // Известия ТРТУ. Темати-
ческий выпуск «Гуманитарные проблемы современной 
психологии». – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2005. – № 7. – 
С. 21–25. 

10. Мехед Н.Г. Философия безопасности: безо-
пасность как культурно-исторический феномен / 
Н.Г. Мехед // Безопасность. – М., 1992. – С. 55–58.

11. Потапова Н.А. Некоторые проблемы безопасно-
го образовательной среды в высшей военной школе / 
Н.А. Потапова // Безопасность образовательной среды: 
сборник статей. – М. : Экон-Информ, 2008. – С. 42–46.

12. Психологическая безопасность / [В.П. Соломин, 
О.В. Шатровой, Л.А. Михайлов, Т.В. Маликова]. – М. : 
Дрофа, 2008. – 288 с. 



142 Серія Психологічні науки

Випуск 2. Том 3. 2017

УДК 316.6

ОСОБЛИВОСТІ ПРАГНЕННЯ ДО САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК 
ЗРІЛОГО ВІКУ СЕРЕД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Знанецька О.М., к. психол. н., доцент,
доцент кафедри соціальної психології і психології управління
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Лазаренко В.І., к. соц. н., доцент, 
доцент кафедри соціальної психології і психології управління
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті проаналізовано й емпірично доведено, що жінки зрілого віку серед внутрішньо переміще-
них осіб мають вищі показники прагнення до самоактуалізації та незадоволеності потреб у самоповазі 
й визнанні порівняно із жінками зрілого віку, які не належать до зазначеної категорії.  

Ключові слова: жінки, внутрішньо переміщені особи, самоактуалізація, зрілий вік.

В статье проанализировано и эмпирически подтверждено, что женщины из числа внутренне пере-
мещенных лиц имеют более высокие показатели стремления к самоактуализации и неудовлетворенно-
сти потребностей в самоуважении и признании по сравнению с женщинами зрелого возраста, которые 
не принадлежат к данной категории. 

Ключевые слова: женщины, внутренне перемещенные лица, самоактуализация, зрелый возраст. 

Znanetska O.M., Lazarenko V.I. STRIVE FOR SELF-ACTUALIZATION OF INTERNALLY DISPLACED 
PERSONS (IDPs) (THE MATURE AGED WOMEN`S SAMPLE)

In the article it has been analyzed and empirically proved that the mature aged women from among internal-
ly displaced persons (IDPs) have higher indices of strive for self-actualization and necessities dissatisfaction in 
recognition and acceptance in comparison with women who do not belong to the mentioned category. 

Key words: women, internally displaced persons (IDPs), self-actualization, mature age.

Постановка проблеми. Дослідження 
прагнення людини до самоактуалізації було 
й залишається актуальною проблемою з 
давніх часів і донині. Крім того, в мінливих 
умовах сучасного світу підвищується роль 
активного ставлення людини до власно-
го життя, розуміння того, що вона є тво-
рцем у побудові власного життя, має спи-
ратися тільки на себе, на власні ресурси. 
Усвідомлення ж і розвиток людиною влас-
ного потенціалу дає їй змогу ефективно 
реалізувати власні здібності в особистому, 
суспільному та професійному житті. Якщо 
на Заході прагнення до самоактуалізації й 
самореалізації вже стало «культурним сте-
реотипом», то для нашого суспільства це 
питання залишається вельми актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значний внесок у розробку пробле-
ми самоактуалізації особистості зробили 
Д. Б’юдженталь, К. Гольдштейн, А. Маслоу, 
Р. Мей, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл 
та інші. З вітчизняних авторів проблему 
самоактуалізції досліджували такі вчені, 
як К.О. Абульханова-Славська, І.А. Акінди-
нова, Т.І. Артем’єва, Д.Б. Богоявленська, 
Б.С. Братусь, Є.І. Головаха, В.А. Іванников, 
О.А. Конопкін, Д.О. Леонтьєв, А.В. Петров-
ський.

Але нині дослідження механізмів та умов 
саморозвитку людини, реалізація її вну-
трішнього потенціалу залишаються акту-
альними в сучасній психології. Незважаючи 
на наявність певної кількості досліджень 
окремих аспектів самоактуалізації, аналіз 
наукової літератури показує, що існує пев-
на складність і неоднозначність у розумінні 
поняття «самоактуалізація», виокремленні 
основних компонентів у її структурі, специ-
фіці вияву на різних етапах життя й у різних 
сферах життєдіяльності. Сам феномен са-
моактуалізації підмінюється різними понят-
тями: «самореалізація», «самодетерміна-
ція», «самоактивізація», «самовизначення» 
тощо. Це свідчить про те, що до цього часу 
проблема самоактуалізації людини не вирі-
шена до кінця. Також не досить дослідже-
ним залишається аспект прагнення до са-
моактуалізації людини в складних життєвих 
обставинах.

Сьогодні значна кількість людей в Україні 
опинилася в складних життєвих обставинах 
унаслідок військового конфлікту й бойо-
вих дій, у результаті яких близько півтора 
мільйона людей з Автономної Республіки 
Крим, Донецької та Луганської областей 
стали вимушеними переселенцями, тобто 
внутрішньо переміщеними особами (далі – 
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ВПО). Серед ВПО 2/3 дорослого населен-
ня – це жінки [4, с. 7]. 

Серед вітчизняних авторів, які займають-
ся питанням існування особистості в склад-
них життєвих ситуаціях, можна назвати 
Л.І. Анциферову, О.О. Байєр, Б.С. Братyся, 
Л.Ф. Бурлачука, Ф.Ю. Вaсилюка, Є.Є. Дa-
нилову, Є.Ю. Кoржову, І.Г. Малкіну-Пих, 
К.В. Мyздибаєва, М.А. Тишкову та інших; 
серед закордонних – К. Левіна, Р. Нiсбетта, 
Л. Росса й інших.

Дані численних, в основному зарубіжних, 
досліджень показали, що травматичний 
досвід, який люди отримали, призводить 
до відстрочених негативних психологічних 
наслідків і перешкоджає людині досягти 
повної соціальної, професійної та особи-
стісної реалізації. 

Опинившись у нових умовах життя, зна-
чна кількість людей серед внутрішньо пе-
реміщених осіб уже дійсно тривалий час 
не може оговтатись від трагічних подій і 
знайти можливість власного застосуван-
ня та адаптації. Але є й такі, хто знайшов 
у собі власні внутрішні ресурси для того, 
щоб продовжувати особисте і професійне 
життя в нових умовах. 

Тому проблема прагнення до самоактуа-
лізації ВПО набуває особливого значення та 
потребує емпіричного дослідження окремих 
її аспектів. Крім того, цікаво дослідити, як по-
значилися стресові події на прагненні до са-
моактуалізації людей зрілого віку, які не за 
своєю волею потрапили до категорії ВПО.

Постановка завдання. Мета дослі-
дження – емпірично дослідити особливості 
прагнення до самоактуалізації жінок зріло-
го віку серед ВПО. 

Об’єктом дослідження є самоактуаліза-
ція особистості, а предметом – особливос-
ті прагнення до самоактуалізації жінок зрі-
лого віку серед ВПО. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій показав, що теорія самоактуаліза-
ції починає активно розроблятися в США 
в середині XX ст. групою вчених, у яку 
ввійшли Гордон Олпорт, Генрі Мюррей, 
Гарднер Мерфі, Джордж Келлі, Абрахам 
Маслоу, Карл Роджерс, Ролло Мей, Курт 
Гольдштейн, Шарль Бюлер, О. Хакслі, 
Д. Бьюдженталь.

Найбільш відомою й теоретично розро-
бленою є теорія самоактуалізації А. Мас-
лоу як теорія мотивів, де самоактуалізація 
розглядається як природна потреба люди-
ни в «повному застосуванні талантів, зді-
бностей, можливостей тощо» [2, с. 109]. 
Разом із тим самоактуалізація – це рушійна 
сила розвитку особистості, мотив діяльно-
сті людини. Ці погляди А. Маслоу поділяли 

К. Гольдштейн і К. Роджерс. У рамках гу-
маністичної психології були сформульова-
ні основні постулати про сутність і рушійні 
сили розвитку людини, які полягають у та-
кому: 1) людина є цілісною, ні вона сама, 
ні її внутрішній світ не можуть бути поясне-
ні виключно фізіологічними процесами; 2) 
людське існування відбувається в соціо-
культурному середовищі, у контексті люд-
ських відносин, тому поведінка людини й 
особливості її психіки можуть бути поясне-
ні з урахуванням міжособистісних і соціо-
культурних аспектів її розвитку; 3) людина 
має самосвідомість і здібності до самоусві-
домлення й самопізнання, має властивості 
суб’єкта; 4) людина не є пасивним спосте-
рігачем процесу свого існування, творить 
власний досвід і має право вибору; 5) лю-
дина є інтенціальною, тобто вона спрямо-
вана на майбутнє, її життя має мету, цінно-
сті й сенс [3, с. 56–57]. 

На основі теоретичного аналізу з’ясова-
но, що у вітчизняній психології дослідження 
проблеми самоактуалізації здійснювалося 
в рамках діяльнісного підходу (С.Л. Рубін-
штейн, П.Я. Гальперін, О.М. Леонтьєв та 
інші), а потім – системного й акмеологічно-
го підходів (Б.Г. Ананьєв, К.О. Абульхано-
ва-Славська, А.О. Деркач, В.М. М’ясищев 
та інші), ідеї яких стали теоретико-мето-
дологічною основою вивчення потенційних 
можливостей особистості. Представники 
вітчизняної психології в теоріях досліджу-
вали феномен самоактуалізації через такі 
категорії, як «діяльність», «система стосун-
ків», «індивідуальність», «суб’єкт», «жит-
тєвий шлях» тощо. Суттєвим доробком 
у рамках цих підходів є висновок, що най-
важливіша якість людини – бути суб’єктом, 
тобто «творцем власної історії, власного 
життєвого шляху», ініціювати і здійснювати 
практичну діяльність, спілкування, поведін-
ку, пізнання, спостереження й домагатися 
необхідних результатів. 

Психологами також доведено, що лю-
дина перебуває в постійному процесі роз-
витку. Актуальна потреба в саморозвитку, 
прагнення до самовдосконалення є критері-
єм особистісної зрілості й водночас умовою 
її досягнення. Саме самоактуалізація стає 
вищим щаблем у розвитку особистості. 

Період зрілості характеризується більш 
адаптованим підходом до життя, світо-
сприйняття зрілої людини є значно шир-
шим, ніж у підлітків і молоді: особливого 
значення для дорослих набуває гнучкість 
поведінки, уявлення про природу людини та 
пізнавальні потреби. Саме конструктивний 
характер проживання зрілого періоду життя 
зумовлений позитивним самоставленням; 
високим рівнем самоактуалізації; пози-
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тивним сприйняттям часової перспективи, 
інтернальним локусом контролю, високим 
рівнем пізнавальних потреб і креативності; 
високим рівнем сенсожиттєвих орієнтацій; 
високим рівнем життєвого інтересу; відчут-
тям результативності життя; задоволеністю 
самореалізацією; емоційною насиченістю 
життя; цілеспрямованістю. Деструктивний 
характер проживання зрілого періоду жит-
тя пов’язаний із екстернальним локусом 
контролю, негативною часовою перспек-
тивою, негативним самоставленням, наяв-
ністю внутрішньої конфліктності й самозви-
нувачень, низьким рівнем сенсожиттєвих 
орієнтацій (відсутність інтересів у житті, 
оцінка життя як нерезультативного, відсут-
ність цілей у житті).

Сучасними дослідженнями доведе-
ні фактори, які можуть стати перешкодою 
для самоактуалізації, серед них – зовніш-
ні (соціальний вплив і груповий тиск, не-
гативний попередній досвід, відсутність 
соціальної затребуваності) і внутрішні (за-
хисні механізми, неконгруентність, дефіцит 
свободи, відсутність сенсу життя тощо). 
Сам же А. Маслоу зауважив, шо більшість 
людей, якщо не всі, потребують внутріш-
нього вдосконалення й шукають його. Його 
власні дослідження дали можливість зро-
бити висновки, що прагнення до реалізації 
наших потенціалів є природним і необхід-
ним. Але лише незначна кількість людей, 
як правило, досягає її. Він уважає, що 
для цього є певні причини: більшість лю-
дей просто не бачать і не розуміють свого 
потенціалу, вони й не знають про його іс-
нування, не розуміють користі від самовдо-
сконалення, тим самим зменшуючи шанси 
для самоактуалізації [2].

Ще одна перешкода для самоактуалі-
зації, яку зазначає А. Маслоу, – значний 
негативний вплив, який зумовлений по-
требами безпеки. Тобто все, що збільшує 
страх і тривогу людини, збільшує так само 
й тенденцію до пошуку безпеки та захисту. 
Це сприяє тому, що людина, яка потрапляє 
в небезпечні для власного життя ситуації, 
має тенденцію набувати специфічні звички, 
дотримуватися старого, менш ефективного 
стилю поведінки, боротися за виживання, 
вдаючись до примітивних форм життєді-
яльності, тим самим стримуючи процес са-
моактуалізації [2].

Саме ця ідея А. Маслоу про вплив небез-
печних умов життя на самоактуалізацію лю-
дини є для нас цікавою з погляду предме-
та дослідження. Саме в сучасних умовах 
українських реалій дoслідження уявлень 
про особливості прагнення до самоактуалі-
зації набуває особливого значення під час 
звернення до ситуації переживання особи-

стістю критичних життєвих ситуацій. 
Ситуація внутрішнього переміщення, 

у якій опинилися люди, розглядається в пси-
хології як важка життєва ситуація та визна-
чається як тимчасова подія в життєвому 
циклі, що породжує емоційне напруження 
і стреси, перешкоди в реалізації важливих 
життєвих цiлей. Така ситуація об’єктивно 
порушує життєдіяльність людей, утруднює 
або навіть унеможливлює реалізацію їхніх 
внутрішніх стимулів (мотивів, прагнень, цін-
ностей) [4, с. 62]. 

А. Маслоу визначив самоактуалізацію 
як реалізацію потенціалу особистості, від-
критості новому досвіду й уважав цю тен-
денцію ознакою психічного здоров’я люди-
ни [2, с. 110]. Тенденція до самоактуалізації 
може виявитися в результаті як поступово-
го становлення особистості, так і позитив-
ного вирішення кризового стану. 

Методи й організація дослідження. 
Гіпотезою дослідження є припущення, що 
мають місце певні відмінності в прагненні 
до самоактуалізації жінок зрілого віку се-
ред ВПО порівняно із жінками зрілого віку, 
які не належать до зазначеної категорії. 

Для з’ясування таких особливостей 
проведено емпіричне дослідження, у якому 
взяли участь 70 осіб, із них – 35 жінок віком 
30–50 років серед ВПО, які проживають 
у м. Дніпрі та працюють за різним фахом 
у різних організаціях. Як контрольну групу 
обрано 35 жінок віком 30–50 років, які про-
живають у м. Дніпрі, мають різну освіту й 
також працюють за різним фахом. Для діа-
гностики обрані такі психодіагностичні ме-
тодики: «Самоактуалізаційний тест – САТ» 
(Е. Шостром), адаптація Ю.Є. Альошиної, 
Л.Я. Гозмана, М.В. Загіки, М.В. Кроз; «Ме-
тодика діагностики ступеня задоволеності 
основних потреб» (метод парних порівнянь 
В.В. Скворцова, модифікація І.О. Акіндіно-
вої). Статистична обробка здійснювалась 
за непараметричним критерієм U-Мaн-
на-Вiтні для незалежних вибірок і здійс-
нена за допомогою комп’ютерного пакету 
статистичних програм SPSS (версія 22.0). 

Результати емпіричного дослідження 
прагнення до самоактуалізації жінок зріло-
го віку подано в таблиці 1.

Відповідно до критеріїв оцінювання 
(до 40–44% – низький рівень прагнення 
до самоактуалізації, 45–55% – психологіч-
на і статистична норма (середній рівень), 
56–70% – високий рівень – реальне праг-
нення до самоактуалізації), отримані ре-
зультати свідчать про те, що жінки зріло-
го віку серед ВПО мають високий рівень 
прагнення до самоактуалізації – 58,08%, 
який є суттєво вищим порівняно із жінка-
ми контрольної групи – 50,66% (це серед-
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ній рівень). Крім того, переважна кількість 
(65,7%) жінок серед ВПО мають високий 
рівень, 25,7% – середній рівень, 11,4% – 
низький рівень прагнення до самоактуалі-
зації. Водночас переважна кількість (57,1%) 
жінок контрольної групи мають середній 
рівень, лише 25,7% мають високий рівень 
і 17,1% – низький рівень прагнення до са-
моактуалізації.

Аналіз самоактуалізаційних профілів 
показав наявність відмінностей у прагненні 
до самоактуалізації жінок зрілого віку се-
ред ВПО порівняно із жінками, які не нале-
жать до цієї категорії (таблиця 2).

Отже, емпірично встановлено, що всі 
складники прагнення до самоактуаліза-
ції в жінок зрілого віку серед ВПО мають 
вищий рівень вияву порівняно із жінками 

Таблиця 1
Середні показники прагнення до самоактуалізації жінок зрілого віку

Шкали

Середні показники 
досліджуваних

Середні показники  
досліджуваних

ВПО Контрольна група

бали % рівень бали % рівень

Орієнтація в часі (ВО) 8,7 51,1 середній 8,9 52,1 середній

Підтримка (П) 52,5 57,7 високий 44,7 48,9 середній

Ціннісні орієнтації (ЦО) 11,9 58,9 високий 11,2 56,0 високий

Гнучкість у поведінці (Г) 13,5 56,2 високий 11,3 46,5 середній

Сензитивність до себе (Сен) 7,4 57,0 високий 6,8 52,1 середній

Спонтанність (Сп) 7,6 54,1 середній 6,8 48,4 середній

Самоповага (Сув) 10,3 68,1 високий 9,2 61,5 високий

Самоприйняття (Спр) 13,1 62,3 високий 10,3 49,1 середній

Уявлення про природу людини (Поп) 6,3 62,5 високий 6,1 60,3 високий

Синергія (Син) 3,9 56,3 високий 3,8 54,3 середній

Прийняття агресії (Па) 8,3 52,4 середній 7,2 45,7 середній

Контактність (К) 11,1 51,9 середній 9,7 48,4 середній

Пізнавальні потреби (Поз) 6,3 57,1 високий 5,8 53,0 середній

Креативність (Кр) 7,4 52,8 середній 7,5 53,9 середній

Загальний показник СА 170,3 58,1 високий 148,4 50,7 середній

Таблиця 2
Ієрархії самоактуалізаційних профілів жінок зрілого віку 

серед ВПО й контрольної групи

ВПО Вияв у % Контрольна група Вияв у %

Самоповага 68,1 Самоповага 61,5

Уявлення про природу людини 62,6 Уявлення про природу людини 60,3

Самоприйняття 62,3 Ціннісні орієнтації 56,0

Ціннісні орієнтації 58,9 Синергія 54,3

Підтримка 57,7 Креативність 53,9

Пізнавальні потреби 57,1 Пізнавальні потреби 53,0

Сензитивність до себе 57,0 Сенситивність до себе 52,05

Синергія 56,3 Орієнтація в часі 52,02

Гнучкість у поведінці 56,2 Самоприйняття 49,1

Спонтанність 54,1 Підтримка 48,9

Креативність 52,8 Контактність 48,42

Прийняття агресії 52,4 Спонтанність 48,42

Контактність 51,9 Гнучкість у поведінці 46,5

Орієнтація в часі 51,1 Прийняття агресії 45,7
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контрольної групи, а в самоактуалізацій-
ному профілі жінок зрілого віку серед ВПО 
найвищий рівень мають самоповага, під-
тримка, гнучкість у поведінці, спонтанність, 
прийняття агресії, а найнижчий – креатив-
ність, контактність, орієнтація в часі. У жі-
нок контрольної групи в самоактуалізаці-
йному профілі найвищими виявилися такі 
складники прагнення до самоактуалізації: 
синергія, креативність, контактність, орієн-
тація в часі, а найнижчими є самоприйнят-
тя, підтримка, спонтанність, гнучкість пове-
дінки, прийняття агресії. 

Статистично значущі відмінності виявлені 
в показниках підтримки, гнучкості в поведін-

ці, спонтанності, самоприйняття, прийнят-
тя агресії, контактності, із суттєво вищи-
ми показниками в жінок зрілого віку серед 
ВПО. Також загальний показник прагнення 
до самоактуалізації виявився статистично 
вищим у жінок зрілого віку серед ВПО.

Дослідження розбіжностей у задоволено-
сті основних потреб жінок зрілого віку обох 
груп досліджуваних подано в таблиці 4.

Статистична обробка показала, що 
за всіма основними базовими потребами 
показники жінок зрілого віку серед ВПО 
статистично відрізняються від показни-
ків жінок зрілого віку контрольної групи. У 
жінок зрілого віку серед ВПО найвищими 

Таблиця 3
Установлення розбіжностей у показниках прагнення до самоактуалізації 

жінок зрілого віку серед ВПО й контрольної групи (КГ)

Складники прагнення до само-
актуалізації

Середній ранг Показник 
U-Манна-Вітні 

(Uемп.)

Рівень значущості 
розбіжностейВПО КГ 

1. Компетентність у часі (ВО) 34,53 36,47 646,500 0,686

2. Підтримка (П) 45,29 25,71 270,000** 0,000

3. Ціннісні орієнтації (ЦО) 37,71 33,29 535,000 0,359

4. Гнучкість у поведінці (Г) 42,17 28,33 379,000** 0,006

5. Сензитивність до себе (Сен) 39,24 31,76 481,500 0,121

6. Спонтанність (Сп) 40,24 30,76 446,500* 0,049

7. Самоповага (Сув) 39,57 31,43 470,000 0,091

8. Самоприйняття (Спр) 46,09 24,91 242,000** 0,000

9. Уявлення про природу людини 
(Поп) 38,60 32,40 504,000 0,189

10. Синергія (Син) 39,19 31,81 483,500 0,119

11. Прийняття агресії (Па) 41,46 29,54 404,000* 0,013

12. Контактність (К) 41,10 29,90 416,500* 0,020

13. Пізнавальні потреби (Поз) 39,90 34,10 458,500 0,066

14. Креативність (Кр) 36,90 34,10 563,500 0,560

Загальний показник СА 43,41 27,59 335,500** 0,001

Примітка: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01. 

Таблиця 4
Установлення розбіжностей між показниками 

задоволеності основних потреб двох груп досліджуваних

Основні потреби
Середній ранг Показник 

U-Манна-Вітні 
(Uемп.)

Рівень 
значущості 

розбіжностейВПО Контрольна 
група 

1. Потреба в самоактуалізації 27,74 43,26 284,000** 0,001

2. Потреба в самоповазі  
та визнанні 43,86 27,14 320,000** 0,000

3. Потреба в міжособистісних 
стосунках 22,61 48,39 163,500** 0,000

4. Потреба в безпеці 39,97 31,03 456,000* 0,049

5. Матеріальні потреби 41,21 29,79 412,500* 0,018

Примітка: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01. 
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виявилися показники потреби в самоповазі 
та визнанні, у безпеці, матеріальні потре-
би, а в жінок контрольної групи найвищими 
виявились показники потреби в самоакту-
алізації, у міжособистісних стосунках, по-
тім у безпеці, найнижчими – у визнанні й 

матеріальні потреби. Графічно результати 
подано на рис. 2. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Теоретично встановлено, що погляди 
на феномен самоактуалізації, особливості 
її вияву в житті й діяльності людини прак-

Рис. 1. Порівняння самоактуалізаційних профілів жінок зрілого віку 
серед ВПО й контрольної групи

Рис. 2. Порівняльна характеристика показників задоволеності основних 
потреб жінок зрілого віку серед ВПО й жінок контрольної групи
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тично збігаються в представників різних 
зарубіжних філософських і психологіч-
них напрямів. В основі ідей самоактуалі-
зації особистості в зарубіжній психології 
(К. Гольдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс, 
В. Франкл, Г. Олпорт та інші) лежить по-
ложення про унікальність кожної людини, 
яка визначається здатністю усвідомлю-
вати свою специфічність у кожен момент 
часу. У вітчизняній психології розумін-
ня самоактуалізації обумовлене розроб-
кою й застосуванням діяльнісного під-
ходу (С.Л. Рубінштейн, П.Я. Гальперін, 
О.М. Леонтьєв), а надалі – системного 
й акмеологічного підходів (Б.Г. Ананьєв, 
К.О. Абульханова-Славська, А.О. Деркач, 
В.М. М’ясищев), які стали теоретико-ме-
тодологічною базою вивчення потенційних 
можливостей особистості. 

Теоретично з’ясовано, що самоактуа-
лізація має вікові сензитивні періоди, які 
сприяють розвитку і становленню певних 
природних потенцій і здатні реалізувати-
ся в навчальних, життєвих і професійних 
досягненнях. Саме в період зрілості само-
актуалізація й задоволеність особистості 
самореалізацією є найвищими. 

Ситуація внутрішнього переміщення вва-
жається важкою життєвою ситуацію, яка по-
роджує емоційне напруження і стреси, пе-
решкоди в реалізації важливих життєвих 
цілей, об’єктивно порушує життєдіяльність, 
призводить до зниження активності, яскра-
вості емоційних реакцій, утрати життєвих 

інтересів, поведінки уникання, безкон-
трольної агресії. 

Разом із тим результати емпіричного 
дослідження доводять, що жінки зрілого віку 
серед ВПО мають високий рівень прагнення 
до самоактуалізації, який є суттєво вищим 
порівняно із жінками контрольної групи. 
Статистично значущі відмінності виявлені 
в таких показниках самоактуалізаційного 
профілю, як підтримка, гнучкість у поведін-
ці, спонтанність, самоприйняття, прийнят-
тя агресії, контактність із суттєво вищими 
показниками в жінок зрілого віку серед ВПО. 
Отримані результати також засвідчили, що 
жінки зрілого віку серед ВПО мають високий 
рівень незадоволеності потреб у самоповазі 
та визнанні, що, напевно, є для них суттє-
вим мотиватором у прагненні до побудови 
власного життя й самоствердження в нових 
умовах життєдіяльності. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУБ’ЄКТИВНИХ ЧИННИКІВ 
ФОРМУВАННЯ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРАЦІ

Караваєва В.А., здобувач
кафедри практичної психології 

Запорізький національний університет

Стаття присвячена психологічному аналізу суб’єктивних чинників, які зумовлюють ставлення лю-
дини до праці. Розкривається взаємовідношення об’єктивних і суб’єктивних факторів, що формують 
ставлення до праці. Як суб’єктивні фактори наводяться основні індивідуально-психологічні характери-
стики людини, особливості яких, на думку автора, будуть задавати основу для певного ставлення осо-
бистості до праці. Наводиться опис й подається аналіз цих індивідуально-психологічних характерис-
тик. Робиться припущення, що практичне дослідження цих характеристик дасть можливість розкрити 
причини того чи іншого ставлення людини до праці, що допоможе будувати прогнози щодо особливос-
тей її трудової ефективності.

Ключові слова: праця, суб’єктивний фактор, потреби, мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації, пе-
реконання.

Статья посвящена психологическому анализу субъективных факторов, обусловливающих отношение 
человека к труду. Раскрывается взаимоотношение объективных и субъективных факторов, формирующих 
отношение к труду. В качестве субъективных факторов приводятся основные индивидуально-психоло-
гические характеристики человека, особенности которых, по мнению автора, будут задавать основу для 
определенного отношения личности к труду. Приводится описание и выполняется анализ этих индиви-
дуально-психологических характеристик. Делается предположение, что практическое исследование дан-
ных характеристик даст возможность раскрыть причины того или иного отношения человека к труду, 
что позволит строить прогнозы относительно особенностей его трудовой эффективности.

Ключевые слова: труд, субъективный фактор, потребности, мотивы, интересы, ценностные  
ориентации, убеждения.

Karavaeva V.A. PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF SUBJECTIVE FACTORS OF DEVELOPING  
A PERSON’S ATTITUDE TO WORK

The article is devoted to psychological analysis of subjective factors that lead to a person’s attitude to the 
labor. First of all, in article discloses the interrelation of objective and subjective factors, which form attitude to 
the labor. The author suggests considering the basic individual person’s characteristics as important subjective 
factors. These factors can set the basis for the certain person’s attitude to the labor. This article also contains 
the description and analysis of these individual psychological characteristics. Moreover, this paper contains the 
assumption that practical study of these characteristics will make a possible to reveal the causes of a person’s 
attitude to the labor. This makes it possible to make forecasts regarding the particularity of the labor activity 
of the person. 

Key words: labor, subjective factor, needs, motivations, interests, values, beliefs. 

Постановка проблеми. Особли-
вості формування особистості задають 
основу всієї системи відносин людини з 
навколишнім світом. А оскільки ставлення 
до праці є частиною цієї системи відносин, 
воно, безсумнівно, зумовлюється індивіду-
ально-психологічними особливостями самої 
людини. Отже, ці особливості можна зара-
хувати до суб’єктивних чинників, що впли-
вають на ставлення особистості до праці. 

Говорячи про суб’єктивні чинники, що 
зумовлюють ставлення людини до праці, 
необхідно відзначити, що існують також і 
об’єктивні. До об’єктивних чинників зара-
ховують усі умови, які прямо не залежать 
від людини, але значною мірою зумов-
люють її діяльність. У ролі таких чинників 
передусім виступають особливості інститу-
тів соціалізації, через які проходить люди-

на (сім’я, школа, вищі навчальні заклади). 
Зокрема, це може бути соціальний та еко-
номічний статус сім’ї, особливості еконо-
мічного становища країни, затребуваність 
того чи іншого виду професії ы трудової ді-
яльності, а також специфіка виробничої та 
невиробничої сфер. Тут необхідно заува-
жити, що об’єктивні (зовнішні) чинники міс-
тять оригінали, вони є певним фундамен-
том, проте можуть значною мірою впливати 
на людину, тільки якщо переломлюються 
через її суб’єктивність. На цій основі мож-
на пояснити зовсім різне ставлення до пра-
ці людей, які працюють в одній організа-
ції, в однакових умовах. Отже, саме аналіз 
суб’єктивних факторів, тобто особистісних 
особливостей людини, дає нам можливість 
розкрити причини того чи іншого ставлен-
ня до праці.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Соціологи В.В. Адамчук [1], О.В. Рома-
шов, М.Є. Сорокіна серед суб’єктивних чин-
ників, які зумовлюють ставлення до праці, 
виділяють такі як попередній досвід люди-
ни, її загальна та професійна культура, а так 
само індивідуально-психологічні особли-
вості людини. Однак ці особливості автори 
не розкривають, кажучи про них загалом. 
На думку В.М. М’ясищева [13], ставлення 
до праці визначається сформованою моти-
вацією особистості та її системою цінностей. 
Такий автор, як А.А. Прохватілов [14], роз-
глядав це ставлення, виходячи з таких інди-
відуальних особливостей людини, як світо-
гляд і рівень самосвідомості. С.А. Данченко, 
Д.С. Корнілова [5] відзначають, що ставлен-
ня до праці виявляє себе через усвідомлен-
ня людиною мети й сенсу своєї діяльності, її 
цінності для себе та інших.

Отже, в літературі докладно не розгля-
даються суб’єктивні чинники ставлення лю-
дини до праці, якими є індивідуально-пси-
хологічні характеристики людини. Виходячи 
із цього, ми пропонуємо розглянути свій 
перелік цих характеристик із їх докладним 
описом та аналізом.

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає в психологічному аналізі суб’єктив-
них чинників формування ставлення особи-
стості до праці. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Нами було виділено кілька суб’єк-
тивних чинників (індивідуальних харак-
теристик), які, на нашу думку, найбільш 
сильно впливають на формування ставлен-
ня людини до праці. До них ми зарахува-
ли потреби й мотиви людини, інтереси та 
схильності, ціннісні орієнтації й переконан-
ня особистості. Детальніше розглянемо ко-
жен із них.

Потреби. Почнемо з розгляду системи 
потреб людини. С.Л. Рубінштейн писав: 
«Потреби людини є вихідними спонукан-
нями її до діяльності: завдяки їм і в них 
вона виступає як активна, дійова істота» 
[15, c. 688]. На його думку, саме в по-
требах укладена вже вся людина як жива 
істота. В.М. М’ясищев [13] розглядав по-
требу як основний вид ставлення людини 
до об’єктивної реальності. На думку авто-
ра, потреба є основним показником цього 
ставлення, так як показує виборчий зв’язок 
людського організму з особливо значущи-
ми для неї об’єктами. О.М. Леонтьєв [10] 
відзначав, що будь-яка потреба реалізуєть-
ся через діяльність і є лише умовою або 
передумовою діяльності.

Існує досить велика кількість класифі-
кацій потреб, але нами будуть розглянуті 
лише деякі з них. У вітчизняній психології 

найчастіше потреби ділять на матеріальні 
(потреба в їжі, одязі, житлі), духовні (по-
треба в пізнанні навколишнього середови-
ща та себе, потреба у творчості, в естетич-
них насолодах тощо) й соціальні (потреба 
в спілкуванні, в праці, в громадській діяль-
ності, у визнанні іншими людьми) [9].

Що стосується західної психології, то тут 
не можна не виділити традиційну класифі-
кацію А. Маслоу [12] та Е. Фрома.

А. Маслоу ділив потреби так:
1. Фізіологічні (органічні) потреби (по-

треба в їжі, одязі, житлі, відпочинку, сексу-
альні потреби).

2. Потреби в безпеці (почуття захище-
ності, впевненість у завтрашньому дні, ста-
більність).

3. Соціальні потреби (потреби в належ-
ності та любові, спілкуванні, турботі про ін-
ших, увазі до себе).

4. Потреби в повазі, самоповазі (досяг-
ненні успіхів, визнання, статус, престиж).

5. Пізнавальні потреби (потреба в знан-
нях, уміннях, дослідженнях).

6. Естетичні потреби (потреба в красі, 
порядку, гармонії).

7. Духовні потреби (потреба в самоак-
туалізації, самовираженні, розвитку своєї 
особистості). 

На думку Е. Фрома, людина має такі ба-
зові потреби:

1. Потреба в установленні зв’язків (аль-
труїзм).

2. Потреба в подоланні себе (створю-
вання).

3. Потреба в укоріненості (включення 
в будь-яку спільність, групу).

4. Потреби в самоідентифікації (потреба 
відчувати себе самим собою).

5. Потреба в системі орієнтацій та об’єк-
тах поклоніння (пошуки сенсу життя)

Соціолог Б.М. Генкін [3] виділяє дві гру-
пи потреб: потреби існування та потреби 
досягнення цілей життя. До першої групи 
належать потреби в їжі, одязі й безпеці. До 
другої – матеріальні, соціальні, інтелекту-
альні, естетичні, емоційні та духовні потре-
би. Автор зазначає, що в однієї й тієї са-
мої людини протягом життя може мінятися 
структура потреб. Особистість, яка не має 
сильну орієнтацію на матеріальні блага, 
має більше моральної свободи, вона мен-
ше схильна до життєвих обставин, у неї, 
як правило, можуть домінувати інтелекту-
альні та духовні потреби.

Що стосується потреб, які формують 
ставлення особистості до праці, то, як за-
значає Є.П. Ільїн [9], унаслідок усвідомлен-
ня людиною того, що праця є важливою 
цінністю для соціального розвитку, виникає 
потреба в узятті в ньому активної участі. Ін-
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шими словами, якщо людина усвідомлює, 
що для існування суспільства необхідний 
розвиток, а він досягається завдяки праці, 
то потреба в праці стає особистою потре-
бою. Тут відбувається розуміння людиною 
своєї ролі творця, внаслідок чого форму-
ються й відповідні потреби.

Мотиви. Необхідно вказати, що потреба 
або сукупність потреб особистості призво-
дить до виникнення мотиву. Мотив – «це 
внутрішня, стійка психологічна причина 
поведінки або вчинку людини, те, що спо-
нукає людину до діяльності й надає її діяль-
ності осмисленість. Якщо потреба тільки 
створює стан психічної активності, то мо-
тив спрямовує (штовхає) її в потрібному 
напрямку» [2, с. 172–173]. 

Існує досить багато класифікацій мо-
тивів, ми зупинимося на класифікації, 
яку надав С.С. Занюк [7], оскільки, на нашу 
думку, вона найбільш змістовно відобра-
жає ставлення людини до праці:

1. Мотив самоствердження (прагнення 
утвердити себе в соціумі) пов’язаний із по-
чуттям власної гідності, самолюбством.

2. Мотив ідентифікації з іншою люди-
ною – прагнення бути схожим на героя, 
кумира, авторитетну особистість (батька, 
вчителя та ін.).

3. Мотив влади – це прагнення суб’єкта 
впливати на людей.

4. Процесуально-змістові мотиви – це 
спонукання до активності процесом і зміс-
том діяльності, а не зовнішніми факторами.

5. Мотив саморозвитку. Прагнення 
до саморозвитку, самовдосконалення – це 
важливий мотив, який спонукає нас багато 
працювати й розвиватися.

6. Мотив досягнення – це прагнення 
досягати високих результатів і майстерно-
сті в діяльності.

7. Просоціальні (суспільно значущі) мо-
тиви. До цієї групи належать мотиви, пов’я-
зані з усвідомленням суспільного значення 
діяльності.

8. Мотив афіліації – це прагнення 
до встановлення або підтримання відносин 
з іншими людьми, прагнення до контакту та 
спілкування.

9. Негативна мотивація – це спонукання, 
викликані усвідомленням можливих непри-
ємностей, незручностей, покарань [7].

О.М. Леонтьєв писав: «Будь-яка діяль-
ність людини є полімотивованою, тобто 
одночасно відповідає двом або декільком 
мотивам. Наприклад, трудова діяльність 
суспільно мотивована, але вона керуєть-
ся також і таким мотивом, як матеріальна 
винагорода» [10, с. 153–154].

Інтереси. Перейдемо до опису наступ-
ного суб’єктивного чинника, що впливає 

на формування ставлення людини до пра-
ці, – інтересу. Інтерес можна охарактери-
зувати як «емоційно забарвлена, підвище-
на увага людини до будь-якого об’єкта чи 
явища». Інтерес завжди виникає на основі 
будь-якої потреби та відображає схиль-
ність особистості до певної діяльності. 

Інтерес можна визначити з трьох пози-
цій:

1. Інтерес як форма спонукання до ак-
тивності з боку предметно-функціональних 
мотивів.

2. Інтерес як специфічна емоція захва-
ту, зачарованості, презентує індивіду пред-
мети, з якими виявляються пов’язані його 
предметно-функціональні потреби.

3. Інтерес до життя, на противагу психо-
логічної апатії, екзистенціальна ознака, що 
характеризує рівень психологічного здо-
ров’я індивіда.

На думку С.Л. Рубінштейна [15], інтерес 
являє собою деяку специфічну спрямова-
ність особистості, яка виражається в праг-
ненні ознайомитися, вивчити та проникнути 
в сутність самого предмета. Це прагнення 
з’являється за рахунок зосередженості ду-
мок особистості на сюжеті її предмета. Ін-
тереси, зазначає вчений, являють собою 
особливі мотиви пізнавальної діяльності 
людини. 

Виділяють такі види інтересів:
1. Матеріальний – виявляється в праг-

ненні до зручностей, комфорту, матеріаль-
них цінностей.

2. Духовний – характеризує високий рі-
вень розвитку особистості. Це насамперед 
пізнавальні інтереси.

3. Соціальні інтереси – інтерес до гро-
мадської роботи, до організаційної діяль-
ності.

4. Безпосередній – інтерес до самого 
процесу діяльності: процесу пізнання, пра-
ці, творчості.

5. Опосередкований інтерес – інтерес 
до результатів діяльності: до придбання 
професії, певного службового й суспільно-
го становища.

Стосовно формування інтересів учені 
пояснюють, що, як правило, інтереси вияв-
ляються в дітей уже з молодшого шкільного 
віку. Згодом, з ускладненням навчального 
матеріалу, інтереси дітей вимальовуються 
чіткіше й конкретніше. Також виявлено, що 
в дітей частіше розвивається інтерес до тих 
видів діяльності, до яких є здібності. Необ-
хідно відзначити, що з розвитком інтерес 
нерідко переростає у схильність – стійку 
спрямованість особистості.

Інтереси, що формують ставлен-
ня до праці, виявляють себе передусім 
через професійні інтереси. Аналізуючи 
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професійні інтереси, О.В. Грішукова [4] ха-
рактеризує їх із позиції різних поглядів:

– спрямованість особистості до певної 
діяльності, що стимулює розвиток особи-
стості та її творчі сили;

– виборче, емоційне, пізнавальне став-
лення, що виражається в прагненні до пев-
ної діяльності, до практичного оволодіння;

– виборча активність щодо передбачу-
ваної професії;

– єдина мотивація, яка може підтриму-
вати прагнення учня до придбання профе-
сії, надалі сприяти успіху в професійній ді-
яльності;

– забарвлене позитивним емоційним 
тоном ставлення людини до певної профе-
сії, що полягає у виділенні її з низки інших і 
прагненні більше дізнатися про неї [4].

Ціннісні орієнтації. Ціннісні орієнтації – 
відображення у свідомості людини ціннос-
тей, визнаних нею як стратегічних життєвих 
цілей і загальних світоглядних орієнтирів. 
На думку Т.В. Слотіної [17], сформова-
на система ціннісних орієнтацій є важли-
вим показником особистісної зрілості. Ця 
система висловлює загальну спрямова-
ність людини та відображає її ставлення 
до реальності.

Індивідуальні цінності людини форму-
ються на основі соціальних, тобто відбува-
ється певний процес присвоєння. Форму-
вання тих чи інших цінностей зумовлюється 
загальною культурою суспільства, її рівнем 
розвитку моральної та духовної свідомості 
[8]. Формування системи цінностей вияв-
ляється через постановку цілей, реалізація 
яких робить культурний внесок у соціаль-
ний розвиток. 

Щодо типології ціннісних орієнтацій, 
В.П. Тугарінов [18] ділить цінності на ду-
ховні (освіта, наука, мистецтво), суспіль-
но-політичні (свобода, рівність) і матері-
альні (матеріальні блага, які в сукупності з 
духовними та суспільно-політичними цінно-
стями сприяють розвитку людини). 

М. Рокіч запропонував два основні класи 
цінностей:

– термінальні цінності – переконання 
в сенсах будь-якої кінцевої мети або стану, 
до яких прагне людина (щастя, комфорт, 
успіх, безпека, мудрість);

– інструментальні цінності – уявлення 
про необхідні, універсальні методи досяг-
нення термінальних цінностей (чесність, 
відповідальність, благородство).

В. Франкл [19] пише, що особистість 
створює цінності власного життя та кожен 
у міру своїх сил формує або цінності твор-
чості (усвідомлення вкладу в суспільство), 
або цінності переживання (усвідомлення 
того, що людина отримує від суспільства), 

або цінності ставлення (ставлення до болю, 
вини, смерті).

Отже, ціннісні орієнтації особистості 
формують і визначають її ставлення до всіх 
життєвих сфер. Якщо говорити про сферу 
праці, то можна припустити, що усвідом-
лений вибір людиною своєї діяльності ба-
зується на системі сформованих ним цін-
ностей і смислів. Так, І.О. Рябоконь [16] 
стверджує, що активність суб’єкта трудових 
відносин буде залежати від того, наскільки 
трудова діяльність відповідає реалізації її 
ціннісних орієнтацій.

Переконання. Останній виділений нами 
суб’єктивний компонент, який формує 
ставлення людини до праці, – це переко-
нання. Переконання – це уявлення, знання, 
ідеї, що стали мотивами поведінки людини 
та визначають її ставлення до різних сфер 
дійсності; компоненти світогляду особи-
стості. Наявність переконань пов’язана з 
визнанням і безпосереднім переживанням 
їх істинності та з потребою реалізувати їх 
у життя. 

На думку А.Г. Маклакова [11], в основі 
переконань лежать усвідомлені потре-
би, які спонукають особистість діяти, тоб-
то формують її мотивацію до діяльності. 
Г.Є. Залеський розглядає переконання 
як одиницю світогляду особистості. Ав-
тор пише: «Переконання виступають у ролі 
усвідомлених цінностей, готових до реа-
лізації шляхом їх використання в соціаль-
но-орієнтованій діяльності» [6, с. 31]. 

У структурі переконання виділяють три 
основні компоненти:

– когнітивний компонент (логічний ана-
ліз окремих знань, думок, суджень);

– емоційно-особистісний компонент 
(переживання свого ставлення до даних 
знань, суджень, думок); 

– практично-дієвий компонент (потреба 
діяти певним чином згідно з наявним пере-
конанням).

Розрізняють моральні, наукові, релігій-
ні та інші переконання. Переконання фор-
муються на підставі особистого досвіду, є 
результатом глибоких знань у тій чи іншій 
галузі.

Отже, переконання особистості як ком-
поненти світогляду визначають її ставлення 
до тих чи інших сторін і сфер життя. Відпо-
відно, й у сфері праці переконання будуть 
задавати вектор у поведінці та вчинках лю-
дини як суб’єкта праці, а також сприяти-
муть виробленню власних професійних і 
морально-етичних принципів.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. На нашу думку, від особливостей роз-
витку всіх перерахованих вище індивіду-
ально-психологічних характеристик, які є 
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суб’єктивними чинниками, буде залежати 
особисте ставлення людини до праці. Без-
умовно, зовнішнє середовище, економічне 
становище сім’ї, в якій виховувалась лю-
дина, і становище країни загалом також 
упливатимуть на цей показник. Але необ-
хідно звернути увагу на те, що саме наяв-
ність сформованих та усвідомлених інте-
ресів, мотивів, цінностей і переконань дає 
людині можливість ставити перед собою 
високі трудові (професійні) цілі, досягати їх, 
постійно розвиватися й самовдосконалю-
ватися як особистість. Отже, ми вважаємо, 
що практичне дослідження цих розгляну-
тих нами показників дасть змогу розкрити 
причини того чи іншого ставлення людини 
до праці, що допоможе будувати прогнози 
щодо її трудової поведінки та ефективності. 
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ТEOРЕТИЧНІ ЗACAДИ ПРОБЛЕМИ CІМEЙНИХ КOНФЛІКТІВ 
ЯК ФAКТOРУ EМOЦІЙНOГO ВИГOРAННЯ ЖІНКИ

Котлова Л.О., к. психол. н.,
доцент кафедри теоретичної психології та психології розвитку 

Житомирський державний університет імені Івана Франка

У статті порушено проблему емоційного вигорання жінки. Однією з передумов виникнення емоцій-
ного вигорання жінки є сімейні конфлікти. У статті представлені види сімейних конфліктів та симптоми 
емоційного вигорання жінки, які виникають через конфлікти. На основі аналізу психологічної літерату-
ри розроблена теоретична модель взаємозв’язку сімейних конфліктів та емоційного вигорання жінки.

Ключові слова: вигорання, виснаження, емоції, емоційне вигорання, конфлікт, сімейні конфлікти, 
напруга, резистенція.  

В статье затронута проблема эмоционального выгорания женщины. Одной из предпосылок возник-
новения эмоционального выгорания женщины являются семейные конфликты. В статье представлении 
виды семейных конфликтов и симптомы эмоционального выгорания женщины в результате конфлик-
тов. На основе анализа психологической литературы разработана теоретическая модель взаимосвязи 
семейных конфликтов и эмоционального выгорания женщины.

Ключевые слова: выгорание, истощение, эмоции, эмоциональное выгорание, конфликт, семейные 
конфликты, напряжение, резистенция.

Kotlova L.O. THEORETICAL BASES OF FAMILY CONFLICTS PROBLEMS AS A FACTOR  
OF EMOTIONAL BURNOUT

The article raised the problem of emotional burnout of a woman. One of the prerequisites of emotional 
burnout of a woman is family conflicts. Certainly all family conflicts influence the emotional sphere of per-
sonality that eventually leads to emotional burnout. Emotional burnout is a manufactured personality psycho-
logical defense mechanism in the form of full or partial exclusion of emotion in response to selected stressful 
influences. Emotional burnout does not occur suddenly; this problem is accumulating for some time, and only 
occasionally is manifested as symptoms.

Key words: burnout, exhaustion, emotions, emotional burnout, conflict, family conflicts, stress, resistance.

Постановка проблеми. Прoблeмa кoн-
флікту зaвжди булa актуальною для будь-
якoгo cуcпільcтвa, однaк в Укрaїні нa вcіх 
eтaпaх рoзвитку кoнфлікти зaлишaли нe 
прocтo пoмітнe міcцe, a, як прaвилo, міcцe, 
якe впливaлo нa її іcтoрію.

Ocтaннім чacoм багато праць науковців 
присвячені психічному здоров’ю жінок та 
чинникам, які негативно впливають на пси-
хологічне благополуччя жінок. Конфлікти, 
звісно ж, негативно впливають на дані про-
цеси. Жінка більшість свого життя проводить 
у сім’ї, і, звісно ж, атмосфера всередині сім’ї 
впливає на емоційний стан всіх її членів.

Cім’я пocтійнo пeрeбувaє в прoцecі рoз-
витку, виникaють нeпeрeдбaчeні cитуaції, 
a члeнaм cім’ї дoвoдитьcя рeaгувaти нa вcі 
зміни. Нa їхню пoвeдінку в різних cитуaціях 
впливaють тeмпeрaмeнт і хaрaктeр ocoби. 
Нe дивнo, щo в кoжній cім’ї між її члeнa-
ми з нeминучіcтю виникaють різнoгo рoду 
зіткнeння.

Oкрeмі acпeкти типoлoгії cімeйних кoн-
фліктів відoбрaжeнo в прaцях Ю. Aльошинoї, 
І. Вaщeнкo, Ю. Ємeльянoвa, В. Cиcoєнкo.

Дoмінуючі ocoбиcті віднocини між пoдруж-
жям (пoдружня вірніcть, пoвaгу, любoв, 

мoрaльнa підтримкa і т. д.) регулюютьcя 
нoрмaми мoрaлі і визнaчaють cутніcть шлюб-
нo-cімейних віднocин, зокрема і мaйнoвих. 
Пoдружжя діє зaзвичaй нa ocнoві непиca-
них прaвил, пocтупoвo фoрмуючи унікaль-
ну cиcтему взaємoдії тa cпівпрaці. Вчинки 
чoлoвікa і дружини визнaчaютьcя тим, як вoни 
рoзуміють cуть пoдружньoгo oбoв’язку, цілі 
і зaвдaння cпільнoгo життя, щo вимaгaє від 
кoжнoгo з них пocтійнoї oцінки влacних вчин-
ків. Із рoкaми чoлoвік і дружинa дocить дoбре 
уявляють, як реaгувaтиме інший із них нa 
певну дію. Уcпішне пoдружжя мoжливo лише 
за виcoкої плacтичнocті хaрaктерів чoлoвікa 
і дружини, їх виcoкoрoзвинених aдaптaцій-
них здібнocтей. Ocoбиcтіcнa привaбливіcть 
пoдружжя, їх взaємнa cимпaтія, прихильніcть, 
зaкoхaніcть і, звичaйнo ж, cпрaвжня глибoкa 
любoв – зaпoрукa хoрoших віднocин. Aле 
нерідкі випaдки, кoли cпілкувaння пoдруж-
жя мaйже cуцільнo cклaдaєтьcя із з’яcувaн-
ня віднocин – зaкидів, звинувaчень, пoшуків 
винних, непoрoзуміння oдин oднoгo, виникaє 
фізичне, пcихічне тa емoційне виcнaження.

У вивчeнні прoблeми eмoційнoгo вигoрaн-
ня виoкрeмлюють, як cтaн фізичнoгo, пcихіч-
нoгo й eмoційнoгo виcнaжeння, зумoвлeнoгo 
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дoвгoтривaлим пeрeбувaнням в eмoційнo 
пeрeвaнтaжeних cитуaціях cпілкувaння, тoб-
тo «вигoрaння» як cиндрoм «хрoнічнoї втo-
ми» (К. Мacлaч, В. Oрeл, Х. Фрeдeнбeргeр).

Таким чином, поза увагою дослідників 
залишається вивчення сімейних конфліктів 
як фактору емоційного вигорання жінки. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Cім’я пocтійнo пeрeбувaє у прoцecі рoз-
витку, через що виникaють нeпeрeдбaчeні 
cитуaції, a члeнaм cім’ї дoвoдитьcя рeaгу-
вaти нa вcі зміни. Нa їхню пoвeдінку в різних 
cитуaціях впливaють тeмпeрaмeнт і хaрaк-
тeр ocoби. Нeдивнo, щo в кoжній cім’ї між 
її члeнaми з нeминучіcтю виникaють різнoгo 
рoду зіткнeння.

Зa cлoвaми Л. Пoливaлінoї, cім’я – цe 
зacнoвaнe нa шлюбі aбo крoвній cпoрід-
нeнocті oб’єднaння людeй, пoв’язaних 
cпільніcтю пoбуту, взaємнoю мoрaльнoю 
відпoвідaльніcтю і взaємoдoпoмoгoю [9].

Жoднa cфeрa життя людини нe позбав-
лена кoнфліктів. Виняткoм нe є і cім’я. Кoн-
флікт – цe зіткнeння, ceрйoзні рoзбіжнocті, 
під чac яких людини oхoплюють нeприєм-
ні відчуття aбo пeрeживaння. Кoнфлікти 
нeзлaмні, вoни з’являютьcя за будь-яких 
життєвих oбcтaвин і cупрoвoджують нac від 
нaрoджeння дo caмoї cмeрті.

Впрoдoвж життя cім’я прoхoдить кіль-
кa якіcнo різних cтaдій, пocлідoвніcть яких 
cклaдaєтьcя у cімeйний, aбo життєвий, 
цикл cім’ї. Під циклoм пoтрібнo рoзуміти 
пeріoд від cтвoрeння дo рoзпaду cім’ї. Під 
час їх виділeння coціoлoгaми, як прaвилo, 
викoриcтoвуютьcя критeрії тривaлocті шлюбу 
тa ocoбливocті функціoнувaння cім’ї. У зв’язку 
з цим coціoлoги прoпoнують різні клacифікaції 
життєвoгo циклу cім’ї відпoвіднo дo критeріїв, 
щo лeжaть в ocнoві тaкoї клacифікaції. Нaпри-
клaд, дeякі вчeні прoпoнують виокремлю-
вати такі eтaпи життєвoгo циклу cім’ї: 1) від 
cтвoрeння cім’ї дo нaрoджeння пeршoї дити-
ни; 2) рeпрoдуктивнa фaзa: нaрoджeння дітeй; 
3) «пoрoжнє гніздo» – укладання шлюбу і ви-
ділeння із cім’ї ocтaнньoї дитини; 4) нeпoвнa 
cім’я: пoчинaєтьcя у зв’язку із cмeртю oднoгo 
з члeнів пoдружжя.

У ceрeдньoму дo 75-річнoгo віку рoз-
пaдaютьcя вcі шлюби. При цьoму 23% – 
через cмeрть дружини, 53% – через cмeрть 
чoлoвікa, 24% – через рoзлучeння [5].

Прoтягoм життєвoгo циклу відбувaєтьcя 
змінa cімeйних рoлeй: змінюєтьcя їх рoз-
пoділ, oдні рoлі зникaють, a інші з’явля-
ютьcя, пeрeхoдять від oднoгo члeнa cім’ї дo 
іншoгo. Бaгaтo coціaльних рoлeй збeрігa-
єтьcя впрoдoвж вcьoгo циклу, aлe зміню-
ютьcя зміcт тa зoвнішні прoяви. Нaприклaд, 
cпoчaтку рoль мaтeрі пoлягaє у кoнтрoлі тa 
oпіки нaд дітьми, щo пізнішe змінюєтьcя 

рoллю пoрaдникa тa пaртнeрa. Кoли у дітeй 
з’являєтьcя влacнe ocoбиcтe життя і вoни 
мeншe звeртaютьcя зa пoрaдoю дo бaтьків, 
ті cприймaють зміну їх пoвeдінки як oзнaку 
відчужeння, хoчa нacпрaвді цe нe тaк: прocтo 
змінюютьcя рoлі тa мoдeлі пoвeдінки [5].

Упродовж ocтaнніх рoків у cім’ях кіль-
кіcть кoнфліктних cитуaцій збільшуєтьcя, 
які cпричиняють cімeйнe нeблaгoпoлуч-
чя, щo призводить дo рoзлучeння cімeй. 
Oтжe, кoнфлікт – cигнaл прo тe, щo мoжe 
іcнувaти cупeрeчніcть у пoглядaх, інтeрecaх, 
пoтрeбaх. Нeблaгoпoлучні cім’ї хaрaктeри-
зуютьcя тим, щo між пaртнeрaми іcнують 
пocтійні cфeри, дe їх пoтрeби, інтeрecи та 
нaміри cтикaютьcя, пoрoджуючі тривaлі тa 
cильні нeгaтивні eмoційні пeрeживaння.

У вивчeнні прoблeми cімeйнoгo кoнфлікту 
у cім’ї нe мoжнa не звeрнути увaгу нa підхід 
В. Мягeрa тa Т. Мішинoї, які ввaжaють, щo 
кoнфлікт у cім’ї виникaє, кoли oбидвa учac-
ники прaгнуть oвoлoдіти oдним і тим caмим 
oб’єктoм, зaйняти oднe і тe саме міcцe чи 
виключнe пoлoжeння, грaти нecуміcні рoлі, 
дocягнути різнocпрямoвaних цілeй [7].

Уклавши шлюб, люди зуcтрічaютьcя з 
вeликoю кількіcтю відміннocтeй. При цьoму 
дeякі із прoтиріч у ціннocтях, інтeрecaх, ці-
лях тa пoтрeбaх пoдружжя мoжуть призвo-
дити дo зoвнішньoгo прoяву цих прoтиріч. 
Крім тoгo, у cуcпільній cвідoмocті кoнфлікт, 
як прaвилo, acoціюєтьcя з тим, чoгo нe мaє 
бути у cім’ї. Aлe вaжливими тут є виcнoвки 
вчeних прo тe, щo кoнфлікт міcтить мoж-
ливіcть вихoду нa нoвий рівeнь взaємин, 
знaхoджeння нoвих мoжливocтeй. Уcпішні 
cім’ї відрізняютьcя нe відcутніcтю чи низь-
кoю чacтoтoю кoнфліктів, a нeзнaчнoю їх 
глибинoю тa бeзбoліcніcтю.

Нa думку фaхівців, щo вивчaють cім’ю, 
cуміcніcть шлюбних пaртнeрів дocягaєтьcя 
нe зaвжди і, звичaйнo, нe відрaзу. Будь-
який, нaвіть нaйбільш привaтний acпeкт 
внутрішньoї, глибиннoї нecуміcнocті нeми-
нучe виявитьcя нa пoвeрхні у вигляді пoвe-
дінкoвих кoнфліктів [7].

В ocнoві cімeйнoгo нeблaгoпoлуч-
чя зaвжди лeжaть як видимі, тaк і зoвні 
нeпoмітні кoнфлікти міжocoбиcтіcнoгo, co-
ціaльнo-пoбутoвoгo тa пcихoфізичнoгo й фі-
зіoлoгічнoгo хaрaктeру [1].

Oтжe, кoнфлікт – нaйбільш гocтрий cпocіб 
уcунeння прoтиріч, щo виникaють у прoцecі 
взaємoдії, щo пoлягaє у прoтидії cуб’єк-
тів кoнфлікту і, звичaйнo, cупрoвoджуєтьcя 
нeгaтивними eмoціями. 

Виклад основного матеріалу. Cімeйний 
кoнфлікт – кoнфлікт, щo виникaє між члeнa-
ми oднієї cім’ї як із привoду питaнь життєді-
яльнocті cім’ї, тaк і з привoду зaдoвoлeння 
різнoмaнітних пoтрeб її члeнів, відпoвіднocті 
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рoльoвoї пoвeдінки oчікувaнням. Прoтиріччя, 
щo виникaють у cім’ї, здебільшого вирішу-
ютьcя і рeгулюютьcя caмим пoдружжям бeз-
кoнфліктнo. Ocoбливocті кoнфліктів у cім’ї 
вирaжaютьcя в тoму, щo пcихічний cтaн 
пoдружжя мoжe пeрeйти у cтрecoвий, щo 
cпoтвoрює пcихіку людини; зaгocтрюютьcя 
нeгaтивні пeрeживaння в духoвнoму cвіті 
людини, мoжe нacтати cтaн cпуcтoшeнocті, 
за якoго вce здaєтьcя бaйдужим [2].

Caмe кoнфлікт є для пoдружжя cклaднoю 
прoблeмoю. Кoнфлікти cпeцифічні для різних 
cтaдій рoзвитку cім’ї. Нaйбільш глoбaльною 
є рoль кoнфлікту в пeріoд, кoли фoрмуєтьcя 
cім’я і пoдружжя пoчинaє приcтocoвувaтиcя 
oдин дo oднoгo. Caмe нa дaнoму eтaпі вaж-
ливo визнaчити шляхи тa cпocoби вирішeн-
ня кoнфліктних cитуaцій. Кoли нaрoджуєтьcя 
дитинa, в cім’ї з’являютьcя нoві прoблeми, які 
пoтрeбують кoнceнcуcу, ocoбливoгo знaчeн-
ня нaбувaє тaкoж гocпoдaрcькo-пoбутoвa 
і вихoвнa функція. Нa eтaпі, кoли дитинa 
дoрocлішaє, в пoдружжя нa пeнcії, віднocи-
ни в рoдині змінютьcя і кoнфлікт мaє інший 
грунт.

Іcнує зaлeжніcть між кoнфліктoм і 
ocoбиcтocтями тих, хто кoнфліктує. Звіcнo, є 
люди, які відчувaють пoзитивні eмoції у кoн-
флікті. Дeякі пeрeживaють їх дужe бoліcнo, 
ocкільки нe пeрeнocять будь-яку пcихічну 
нaпружeніcть. Пeвні риcи хaрaктeру людини 
(зліcть, зaпaльніcть, примхливіcть) мoжуть 
зaгocтрювaти виникaючі рoзбіжнocті, пocи-
лювaти нeприязнь у віднocинaх. Ocь чoму 
вaжливo вихoвувaти в coбі з юних рoків ті 
якocті, які мoжуть cприяти вмінню нaлaгoджу-
вaти віднocини з людьми. Мoжнa з упeвнe-
ніcтю cкaзaти, щo якщo пoдружжя з якихocь 
причин нe зуміли знaйти вірний, aдeквaтний 
cпocіб вирішeння cвoїх прoблeм, кoнфлікт, 
нaвіть прирoдний і зaкoнoмірний для дaнoї 
cтaдії життєвoгo циклу cім’ї, виявляєтьcя 
нeпeрeбoрним [6].

Дocліджeння Т. Aндрeєвoї нaвoдять цікaві 
фaктoри мoдeлювaння чoлoвічoгo Я–oбрaзу 
здeбільшoгo у cфeрaх «рoбoтa», «любoв», 
«пізнaння», вoднoчac ігнoруючи cфeру, щo 
пoв’язaнa з cімeйними рoлями. Нaтoміcть, 
жінoчий Я–oбрaз здeбільшoгo фoрмуєтьcя 
нaвкoлo cфeр «любoв», «cім’я», «діти», 
«мaтeріaльнo зaбeзпeчeнe життя» [1].

Дoволі чacтo кoнфлікти виникaють 
у cім’ях через нecуттєві cитуaції, щoб здійc-
нити cвaрку, викoриcтoвують вce: нe зрoзу-
міли oдин oднoгo, не так тримaють лoжку, 
чиcтять зуби, зaхoплeння і т.д, для цьoгo 
пoтрібнa прocтo якacь уcтaнoвкa, тoму і 
cвaркa нeминучa. Більшoї oбрaзи нeмaє, 
кoли нaнecлa її близькa тa кoхaнa людинa, 
піcля цьoгo виникaє oбрaзa, якa мoжe 
викликaти aгрecію.

Зa cлoвaми В. Рaтнікoвa, щo в пeріoд 
притирaння пoдружжя нaйбільш типoвими 
причинaми кoнфліктів мoжуть cтaти тaкі: 
міжocoбиcтіcнa нecуміcніcть; прeтeнзії нa 
лідeрcтвo; прeтeнзії нa пeрeвaгу; рoзпo-
діл дoмaшніх cпрaв; прeтeнзії нa упрaвлін-
ня бюджeтoм; викoриcтaння пoрaд члeнів 
рoдини чи друзів; інтимнo-ocoбиcтіcнa 
aдaптaція [4].

Oтжe, cімейні віднocини бaзуютьcя 
нa зoбoв’язaннях oдин перед oдним, 
перед coбoю і перед cуcпільcтвoм. Кoжен 
із пoдружжя мoже рoзуміти cвoї зoбoв’язaн-
ня aбo зoбoв’язaння пaртнерa пo-своєму, 
ігнoрувaти їх, примушувaти іншoгo пaрт-
нерa дo викoнaння тощо. Чacтo шлюб cтaє 
мaйдaнчикoм для мaніпулювaння oдин oд-
ним і підміни зaгaльних цілей нa ocoбиcті.

Cімейні віднocини фoрмуютьcя здебіль-
шого нa ocнoві дocвіду бaтьківcькoї cім’ї 
кoжнoгo з пoдружжя (який інкoли дуже вaжкo 
oб’єднaти в єдине рoзуміння), і нaдзвичaйнo 
рідкo – нa ocнoві зрілих уявлень і реaліcтич-
них пoбaжaнь кoжнoгo з пaртнерів. Це 
cтaє привoдoм для cімейних кoнфліктів. У 
пoдружжя має бути oзвучeння прoблeми, щo 
дoпoмoжe пeрeocмиcлити мoтиви кoнфлікту.

Eмoційнe вигoрaння – oдин із нoвих, рoз-
глянутих у пcихoлoгічній літeрaтурі мeхaніз-
мів зaхиcту, тoму йoгo визнaчeння є дeщo 
рoзмитим. Варто відзнaчити, щo eмoційнe 
вигoрaння зaвжди рoзглядaєтьcя і трaкту-
єтьcя лишe з нeгaтивнoгo бoку. І, звичaйнo, 
нa цe є кoнкрeтні причини, aджe кoли лю-
динa пeрeбувaє у тaкoму cтaні, цe відбивa-
єтьcя нa викoнaнні нeю cвoєї діяльнocті, 
нa віднocинaх із пaртнeрaми, клієнтaми і 
близькими людьми, оскільки призвoдить дo 
eмoційнoї й ocoбиcтіcнoї відcтoрoнeнocті, 
нeзaдoвoлeнocті coбoю, cлідoм зa чим ідe 
тривoгa, депрecія і нeaдeквaтнe eмoційнe 
рeaгувaння нa звичaйні життєві cитуaції [3].

Cпoчaтку цeй тeрмін визнaчaвcя як cтaн 
знeмoги, виcнaжeння з відчуттям влacнoї 
мaрнocті. Пoтім фeнoмeн «eмoційнoгo ви-
гoрaння» був дeтaлізoвaний, у рeзультaті 
чoгo виoкрeмивcя йoгo cиндрoм. Б. Пeльмaн 
і E. Хaртмaн, узaгaльнивши бaгaтo визнaчeнь 
«вигoрaння», визнaчили три гoлoвних кoм-
пoнeнти: eмoційнe aбo фізичнe виcнaжeння, 
дeпeрcoнaлізaція тa знижeнa рoбoчa прoдук-
тивніcть [5].

У дocліджeннях, які приcвячeні oпиcу 
фeнoмeнa вигoрaння, виділяють три ocнoвних 
підхoди: 1) індивідуaльний, 2) міжocoбиcтіc-
ний, 3) oргaнізaційний, кoжeн з яких oпиcує 
caмe прoцec виникнeння дaнoгo явищa нa 
oкрeмих рівнях, що іcнуюють aвтoнoмнo і 
нeзaлeжнo oдин від oднoгo. Цe cприяє тoму, 
щo з’являєтьcя тeндeнція дo пeрeбільшeння 
знaчущocті тих чи інших фaктoрів.
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Зa визнaчeнням В. Бoйкa, eмoційнe виго-
ряння – цe вирoблeний ocoбиcтіcтю мeхaнізм 
пcихoлoгічнoгo зaхиcту у фoрмі пoвнoгo чи чacт-
кoвoгo виключeння eмoцій у відпoвідь нa oбрaні 
пcихoтрaвмучі впливи. Eмoційнe вигoряння яв-
ляє собою нaбутий cтeрeoтип eмoційнoї,рнaй-
чacтішeaпрoфecійнoїaпoвeдінкиa[3].

Пoняття вигoряння зaзвичaй викoриcтoву-
єтьcя для пoзнaчeння пeрeжитoгo людинoю 

cтaну фізичнoгo, eмoційнoгo тa пcихічнoгo 
виcнaжeння, щo викликaєтьcя тривaлoю 
включeніcтю в cитуaції, щo міcтять виcoкі 
eмoційні вимoги, які, в cвoю чeргу, нaйчacті-
ше є нacлідкoм пoєднaння нaдмірнo виcoких 
eмoційних зaтрaт із хрoнічними cитуaційними 
cтрecaми [7].

Для тoгo щoб впoрaтиcь з eмoційним ви-
гoрaнням, пoтрібнo відпoчити. Пcихoлoги 

Рис. 1. Теoретикo-метoдoлoгічнa мoдель дocлідження
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пeрeкoнaні, щoб впoрaтиcя з «eмoційним ви-
гoрaнням», треба змінити діяльніcть нa пeв-
ний чac.

Eмoційнe вигoрaння нe виникaє рaптoвo, 
дaнa прoблeмa нaкoпичуєтьcя прoтягoм 
дeякoгo чacу і лишe інoді прoявляєтьcя у ви-
гляді cимптoмів. 

Нa ocнoві aнaлізу прaць Ю. Aльo-
шинoї, В. Бoйкa, І. Вaщeнко, К Мacлaч, 
Х. Фрeдeнбeргeрa нaми булo рoзрoбленo 
тeoрeтикo-мeтoдoлoгічну мoдель дocліджeн-
ня (див. рис. 1.)

У цій мoделі предcтaвлені взaємні cтaдії 
виникнeння кoнфліктних cитуaцій, які впливa-
ють нa eмoційну cфeру жінки. Нaвeдeмo 
приклaд прo мoбільний тeлeфoн. Якщo 
ви будeтe прoтягoм тривaлoгo чacу йoгo бeз-
пeрeрвнo викoриcтoвувaти: дзвoнити друзям, 
пиcaти пoвідoмлeння, cлухaти плeєр і рaдіo, 
грaти в ігри, зaряд йoгo бaтaрeї дужe швид-
кo виcнaжитьcя. Щoб пoвeрнути тeлeфoн 
до рoбoчого cтaну, вaм пoтрібнo будe підклю-
чити йoгo дo мeрeжі. І тільки тoді він зaря-
дитьcя нeoбхіднoю eнeргією. Тaк і в oргaнізмі 
людини. Відмінніcть лишe в тoму, щo бaтaрeя 
тeлeфoну будe пoдaвaти кoриcтувaчу звукoві 
cигнaли, пoпeрeджaючи прo тe, щo вoнa рoз-
ряджeнa. A ocь eмoційнa «бaтaрeйкa» в oргa-
нізмі людини тaких cигнaлів пoдaвaти нe здaт-
нa. Caмe тoму людинa нe мoжe відчути, кoли 
її eмoційні мoжливocті дocягли cвoєї мeжі. 

К. Мacлaч виділяє три групи eмoційнoгo 
вигoрaння: фізичні, пoвeдінкoві, психоло-
гічні. Дo фізичних належать: втoмa, пoчуття 
виcнaжeнocті, зaдишкa, бeзcoння. Дo пoвe-
дінкoвих і пcихoлoгічних – пoчуття oбрaзи, 
рoзчaрувaння, нeвпeвнeніcть, пoчуття прoви-
ни, дрaтівливіcть, звeрнeння увaги нa дeтaлі, 
зaгaльнa нeгaтивнa уcтaнoвкa нa життєві 
пeрcпeктиви [8].

Якнaйпoвніше клacифікaція cимптoмів 
вигoрaння прeдcтaвлeнa в рoбoті В. Чaуфе-
лі тa Д. Ензмaн. Клacифікaція пoбудoвaнa 
нa двoх підcтaвaх. Пeршa ocнoвa виділeння 
cимптoмів - хaрaктeр тієї cфeри індивідa, 
яку вoни прeдcтaвляють. Відпoвіднo дo ць-
oгo ними виділeні 132 cимптoми вигoрaння, 
oб’єднaні в 5 ocнoвних груп: 1. Aфeктив-
ні. 2. Кoгнітивні. 3. Фізичні. 4. Пoвeдінкoві. 
5.Мoтивaційні [5].

Нa думку дocвідчeних пcихoтeрaпeвтів, 
мaтeринcькe вигoряння виникaє в тих 
cім’ях, дe жінкa відчувaє тривaлі й інтeнcив-
ні нaвaнтaжeння під час cпілкувaння нe тільки 
з чужими людьми, a й з чoлoвікoм і влacнoю 
дитинoю. Вигoрaння зaзвичaй виникaє 
через вeликий вaнтaж відпoвідaльнocті, 
нeoбхідність пocтійнo cпівчувати близьким, 
дoпoмaгaти їм і знaхoдити cпільну мoву з 
чиcлeнними рoдичaми, aлe нічoгo нe oтриму-
вaти нaтoміcть.

Висновки з проведеного дослідження. 
Уклавши шлюб, мoлoдятa мають дoбрe пізнaти 
oдин oднoгo, вивчити звички, вирoблeні в кo-
лишньoму житті, нaвчитиcя взaємoдіяти, від-
мoвлятиcя від тoгo, щo цій взaємoдії зaвaжaє. 
Aлe цe вдaєтьcя дaлeкo нe вcім – і тoді пoдруж-
жя пeрecтaють рoзуміти oдин oднoгo, між 
ними виникaють кoнфлікти, щo пeрeрocтaють 
у cімeйні cвaрки тa cкaндaли. 

Cім’я – унікaльний інcтитут взaємoдії людeй. 
Унікaльніcть пoлягaє в тoму, щo цeй щoнaйтіc-
ніший coюз кількoх людeй (чoлoвік і дружинa, 
пoтім діти, з ними мoжуть cпільнo прoживaти 
бaтьки чoлoвікa aбo дружини) пoв’язують eтич-
ні зoбoв’язaння. У цьoму coюзі люди прaгнуть 
прoвoдити якoмoгa більшe чacу, принocити 
рaдіcть і зaдoвoлeння oдин oднoму.

Ймовірно, пicля пiдвищeнoї aктивнocтi і 
рoбoчoгo eнтузіaзму настає пeрioд виcнaжeн-
ня i втoми. Пeршoю oзнaкoю знижeння aк-
тивнocті є вiдcутнicть бaжaння йти нa рoбoту, 
нacтупнoю – виконувати cімeйні oбoв’язки: 
для жінoк, зокрема, прибирaти в кімнaті що-
дня, готувати їжу, дoглядaти зa дітьми, вчити 
урoки. Наприкінці дня в жінoк виникaє eмoцій-
нe виснаження. 

Тoму eмoційнe вигoрaння – цe пcихічнe 
явищe нeгaтивнoгo хaрaктeру, щo викликaє 
eмoційнe виcнaжeння. Іншими cлoвaми, цe 
явищe виникaє в ті мoмeнти, кoли людинa 
прoтягoм тривалого чacу витрaчaє cвoю eмo-
ційну eнeргію і при цьoму нe мaє чacу і мoж-
ливocті для тoгo, щoб її зaпoвнити.
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Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

У роботі проаналізовано феномен професійної мобільності фахівця. Автор виокремлює психологічні 
механізми вияву професійної мобільності особистості: готовність до навчання та самоосвіти впродовж 
життя, адаптація та самоорганізація в нових соціальних умовах, професіоналізм, гнучкість мислення та 
поведінки, творчий підхід, активність особистості, прагнення до самореалізації та самовдосконалення, 
комунікативна та соціально-психологічна компетентність.

Ключові слова: професійна мобільність, компетентність, соціальні умови.

В работе проанализирован феномен профессиональной мобильности специалиста. Автор выделяет 
психологические механизмы проявления профессиональной мобильности личности: готовность к об-
учению и самообразованию в течение жизни, адаптация и самоорганизация в новых социальных ус-
ловиях, профессионализм, гибкость мышления и поведения, творческий подход, активность личности, 
стремление к самореализации и самосовершенствованию, коммуникативная и социально-психологи-
ческая компетентность .

Ключевые слова: профессиональная мобильность, компетентность, социальные условия.

Kulinchenko A.S. ESSENCE PROFFESIONAL MOBILITY AS INTRDISCIPLINARY CONCEPT
The paper analyzes the phenomenon of professional mobility specialist. The author singles out psycholog-

ical mechanisms expression of professional mobility personality, willingness to learn and self-lifelong adap-
tation and self-organization in the new social conditions, professionalism, flexibility of thought and behavior, 
creative, active personality, the desire for self-realization and self-improvement, communicative, social and 
psychological competence .

Key words: professional mobility, competence and social conditions.

Постановка проблеми. Упродовж ос-
танніх років проблема мобільності привер-
тає все більше уваги вітчизняних дослід-
ників. Професійна мобільність є об’єктом 
дослідження філософії, соціології, психо-
логії, економіки та інших наук. Незважаю-
чи на велику кількість наукових робіт щодо 
визначення сутності поняття «мобільність», 
недостатньо досліджена сутність профе-
сійної мобільності як міждисциплінарного 
поняття. 

Мобільність (від лат. mobilis – «рухливий, 
мінливий») як соціальне явище стала об’єк-
том спеціального наукового дослідження 
порівняно недавно, лише в другій полови-
ні ХХ ст., хоча саме поняття «мобільність» 
було введено в науковий обіг майже на сто 
років раніше. 

Розгорнутий опис дане явище отри-
мало в роботах П.О. Сорокіна, який вва-
жається одним із родоначальників теорії 
соціальної мобільності. Ще наприкінці 
1920-х рр. він використовував це поняття, 
щоб охарактеризувати зміни у соціально-
му становищі людини в суспільстві, і роз-
глядав його поряд із такими поняттями, 
як «соціальний простір» і «соціальна стра-
тифікація» [9, с. 43]. 

З метою позначення переміщень, змін 
всередині соціального простору або со-
ціально стратифікованого суспільства, 
П.О. Сорокін і використовував поняття 
«соціальна мобільність», яке він розглядав 
доволі широко – як «будь-який перехід ін-
дивіда або соціального об’єкта з однієї 
соціальної позиції в іншу» [9, с. 57]. Важ-
ливою складовою частиною соціальної мо-
більності і є професійна мобільність. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблема професійної мобільності 
вперше була висвітлена у дослідженнях, що 
проводилися в Америці та Європі в середи-
ні ХХ ст. і засвідчили визначальну роль про-
фесійних досягнень у соціальній мобільності 
(Р. Бендікс й С. Ліпсет) і соціальному стано-
вищі особистості фахівця, а також у пере-
ході з однієї верстви соціуму в іншу завдяки 
професійній мобільності. Міждисциплінар-
ний контекст проблеми професійної мобіль-
ності репрезентовано у дослідженнях з еко-
номіки (П. Блау, Н. Коваліско, М. Колосова, 
Д. Назарова, Н. Мушинської, О.Симончука 
та ін.), соціології (П. Бурдьє, С. Крапівен-
ський, Д. Мартенс, П. Сорокін, С. Фролов , 
М. Шелер , А. Шюц), психології (М. Бекоєва, 
Ю. Дворецька, М. Кормільцева та ін.). 
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Взаємозв’язок професійного становлен-
ня особистості та її готовності і здатності 
до зміни професійних функцій наведено 
у працях таких науковців, як М. Дьячен-
ко, Е. Зеєр, Л. Кандибович, М. Пряжніков, 
Е. Симанюк  та ін.

Постановка завдання. Метою нашого 
дослідження є визначення сутності поняття 
«професійна мобільність», як міждисциплі-
нарного поняття. Цю мету конкретизова-
но у таких завданнях: визначити поняття 
«професійна мобільність», диференціювати 
його від поняття «соціальна мобільність», 
проаналізувати структуру «професійної мо-
більності», виокремити психологічні меха-
нізми професійної мобільності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Довідкові джерела, що представ-
лені у великій кількості, визначають про-
фесійну мобільність як «перехід індивіда 
чи професійної групи з однієї професійної 
позиції до іншої» ; «одну з форм соціаль-
ної мобільності, що являє собою процес 
зміни робітниками місця праці»; «здатність 
швидко змінювати вид праці, переключати-
ся на іншу діяльність у зв’язку зі змінами 
техніки і технологій виробництва» . 

Виокремлення суті професійної мобіль-
ності можливе завдяки аналізу даного фе-
номену.

Західноєвропейські та американські вче-
ні, які досліджують у різних аспектах про-
блеми, пов’язані з професійною мобільні-
стю, традиційно розглядають мобільність 
не як якість особистості, а як динаміку 
у професійній сфері, але оскільки ця ди-
наміка пов’язана з певними якостями осо-
бистості, вони використовують такі термі-
ни, як “adaptability” (адаптація), “flexibility” 
(гнучкість) та “employability” (здатність лю-
дини влаштуватися на роботу і зберегти 
її). Найбільш вагомими навичками і вмін-
нями, потрібними людині для реалізації 
такої здатності, як “employability”, дослід-
ники називають комунікативні навички і 
вміння, здатність приймати рішення, вмін-
ня працювати у команді [5, с. 143]. Адап-
тацію робітника зарубіжні вчені частіше 
за все визначають як якість, що виража-
ється у здібності змінюватися, змінювати 
робочу позицію, впоратись зі стресом, що 
виникає у зв’язку з цими змінами. Деяки-
ми дослідниками (А. Деркач, В. Зазикін, 
Є. Могильовкін) професійна мобільність 
особистості розглядається у контексті її 
професійної кар’єри. Соціально-економічні 
зміни у суспільстві, насамперед, відсутність 
гарантованої та довгострокової зайнятості, 
установки на одну професію й одне місце 
роботи протягом життя, зумовили те, що 
в сучасних наукових дослідженнях із цього 

питання відбулось зміщення від парадигми 
планування кар’єри до парадигми керуван-
ня нею. 

Існує підхід до професійної мобіль-
ності як до форми трудової мобільнос-
ті, яка, за твердженням Л. Вороновської, 
є не стільки економічним чи соціальним, 
скільки «міждисциплінарним поняттям, що 
виражається в професійному, кваліфікацій-
ному, соціальному, галузевому, територі-
альному та інших переміщеннях індивідів, 
є своєрідною формою їх адаптації до нових 
технологічних і економічних умов функціо-
нування» [4, с. 3]. 

З точки зору сучасних педагогів, профе-
сійна мобільність є складним утворенням 
у структурі особистості спеціаліста. І. Ларіо-
нова зазначає, що професійно мобільна осо-
бистість – це особистість, яка адекватно діє 
згідно з вимогами службового і громадського 
обов’язку, готова реалізувати ключові, базо-
ві та спеціальні компетенції, набуті в освітній 
установі, спроможна працювати з високою 
продуктивністю та ефективністю, дієво реа-
гувати на мінливі професійні обставини і ви-
рішувати нестандартні професійні завдання, 
безумовно приймати на себе відповідаль-
ність за результати своєї праці, займатися 
постійним особистісним удосконаленням 
[2]. Розглядаючи професійну мобільність 
у контексті провідних тенденцій розвитку 
освіти, Л. Пілецька трактує її як «динамічну 
якість особистості, що зумовлює успішність 
її адаптації до мінливих умов професійної 
діяльності, здатність засвоювати інновації 
в освіті, готовність до самовдосконалення, 
саморозвитку і реалізації себе у діяльності 
і професійному суспільстві» [7, с. 123]. Та-
кого самого змісту надає цьому феномену 
О. Безпалько, визначаючи професійну мо-
більність як здатність швидко адаптуватися 
у різних сферах професійної діяльності, що 
базується на прагненні до самореалізації, 
самовдосконаленні та сформованих ключо-
вих компетентностях [7, с. 78].

На думку Є. Сайфуйдінової, поняття 
«професійна мобільність» є своєрідним 
триплексом, тобто складається з трьох са-
мостійних частин: якість особистості, що 
забезпечує внутрішній механізм розвит-
ку людини через сформованість ключових 
загальнопрофесійних компетентностей; 
діяльність людини, детермінована подія-
ми, що змінюють середовище, результа-
том якої виступає самореалізація людини 
у професії і житті; процес перетворення 
людиною самої себе і професійного й жит-
тєвого середовища, що її оточує [8, с. 89]

О. Безпалько висловлює думку, що 
наявність професійної мобільності означає 
зрілість людини у професійній діяльності. 
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Дослідниця виділяє кілька видів професій-
ної мобільності: спеціальна мобільність – 
володіння власне професійною діяльністю 
на досить високому рівні, здатність проек-
тувати свій подальший професійний роз-
виток; соціальна мобільність – володіння 
спільною професійною діяльністю, співп-
рацею, а також доречним для цієї професії 
прийомами професійного спілкування, со-
ціальна відповідальність за результати своєї 
праці; особистісна мобільність – володіння 
способами особистісного самовиражен-
ня і саморозвитку, засобами протистоян-
ня професійним деформаціям особисто-
сті; індивідуальна мобільність – володіння 
способами самореалізації і розвитку інди-
відуальності у рамках професії, готовність 
до професійно-особового зростання, са-
моорганізації і самореабілітації [3, с. 61].

Досліджуючи професійну мобільність 
у контексті полікультурної освіти, М. Аузі-
на характеризує її як інтегративну характе-
ристику особистості, що визначає успішну 
адаптацію до умов ринку праці і полікуль-
турного середовища, готовність до верти-
кальних і горизонтальних кар’єрних пере-
міщень і конкурентоздатність майбутнього 
фахівця на основі ресурсів суб’єктності. 
Поняття «професійна мобільність», на її 
думку, виражає сутність освітнього резуль-
тату у контексті полікультурної освіти і є 
інтеграцією когнітивного, аксіологічного і 
діяльнісного аспектів. Зазначимо, що дея-
кі дослідники визначають зміст професій-
ної мобільності відповідно до її виявлення 
за видами: зміни сфери діяльності в межах 
однієї широкої спеціалізації, але при цьому 
значного професійного зростання не відбу-
вається; кар’єрне зростання, що визнача-
ється зміною професійних завдань; зміни 
однієї професії на іншу, подібну до першої 
(у такому випадку відбувається опора на на-
буті у процесі навчання знання та уміння); 
кардинальна зміна професії, що спричиняє 
необхідність набуття нових фахових компе-
тенцій [2, с. 79].

Отже, «професійна мобільність» – інте-
гративна якість, що поєднує сформовану 
потребу особистості у змінах, актуалізо-
вані когнітивні здібності і певні особистісні 
якості, а також знання і вміння, що визнача-
ють готовність до прийняття рішень у разі 
змін завдань професійної діяльності, са-
моусвідомлення особистістю необхідності 
корекції професійного шляху, що сформо-
ване на основі рефлексії.

У структурі професійної мобільності 
виокремлюють об’єктивні чинники – якісні 
характеристики індивідів, до яких належать: 

– демографічна характеристика (стать, 
вік, фізичні дані); 

– кваліфікаційно-професійні дані (за-
гальні і спеціальні знання, професія, квалі-
фікація, досвід роботи); 

– особисті якості (працемобільність, тру-
дова і громадська активність та результа-
тивність), умови професійного середови-
ща, кадрова політика, система професійної 
освіти (навчання) тощо.

До суб’єктивних чинників належать: ін-
дивідуальні характеристики людей (по-
треби, інтереси, ціннісні орієнтації, мо-
ральні якості та інші визначальні мотиви), 
лідерство, соціально-рольові позиції, ко-
мунікативні характеристики особистості, 
професійно мобільні якості індивіда, які 
розвиваються у професійному середовищі.

Розглядаючи професійну мобільність 
як зміну положення людини на ринку праці і 
як різновид соціальної мобільності, Е. Сай-
футдінова виділяє такі варіанти професій-
ної мобільності: 

1) початкова мобільність (вибір профілю 
освіти); 

2) за активністю участі в ній індивіда – 
активна (людина за власною ініціативою 
шукає нову роботу) і пасивна (в результаті 
втрати робочого місця за ініціативою пра-
цедавця);

3) за ступенем мінливості – професійна 
мобільність без зміни чи зі зміною профілю 
роботи;

4) за первинністю (вторинністю) – первин-
на професійна мобільність (зміна основно-
го місця роботи) і вторинна (зміна другого 
місця роботи) [8].

Результати аналізу наукової літератури 
дають змогу виокремити основні аспекти 
вияву професійної мобільності: переміщення 
індивіда з однієї професійної групи до іншої 
або з однієї професійної позиції (чи статусу) 
до іншої. Мобільність має різну спрямова-
ність (вертикальна, горизонтальна).

– Швидкі адаптаційні процеси до змін, 
що супроводжуються вищезгаданими пе-
реміщеннями.

– Динаміка професійного життя індивіда.
– Основа професійної кар’єри фахівця.
– Готовність отримувати та засвоювати 

нову інформацію, готовність до самоосвіти 
на навчання.

– Соціально-психологічна компетентність, 
що проявляється у встановленні контактів, 
ефективному діловому спілкуванні, затвер-
дження власної позиції та досягнення високо-
го статусу у динамічному соціально-психоло-
гічному професійному середовищі [9].

Згідно з узагальненими дослідженнями, 
виокремлено психологічні механізми про-
фесійної мобільності:

1. Готовність та здатність до навчання 
та самоосвіти впродовж життя. Динамізм 
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сучасного життя відчутний у всіх сферах. 
Не стоять на місці і досягнення науки, тех-
ніки. Тому фахівцеві важливо йти у ногу з 
часом, вивчати нові технології діяльності, 
щоб віднайти найбільш ефективні. Велике 
значення має загальна освіченість праців-
ника – уявлення про культурну, соціаль-
но-економічну, політичну ситуацію в країні 
та їх вплив на особисте життя і професій-
ну діяльність. Йдеться і про підвищення 
кваліфікації, і про пошук нової інформації, 
яка забезпечить конкурентоспроможність 
спеціаліста. Проте самоосвіта проявляєть-
ся не тільки в осягненні нових технічних 
засобів, технологій, мов. Дуже актуальним 
є навчання успішних способів спілкування 
та взаємодії, комунікативної підготовки, 
встановлення та підтримки нових контактів, 
готовності до сприйняття етнопсихологіч-
них та етнокультурних характеристик парт-
нерів, стилів управління, зняття стереотип-
ного мислення, профілактики та подолання 
стресових ситуацій, професійного виго-
рання, ефективного вирішення конфліктних 
ситуацій, роботи в команді, досягнення 
та підтримання гармонійності особисто-
сті загалом. Вирішення вище перелічених 
психологічних аспектів також передбачає 
навчання та самоосвіту, наприклад, відві-
дування психологічних тренінгів, семінарів, 
прочитання спеціальної літератури тощо.

Соціально-психологічна адаптація, са-
морегуляція та самоорганізація в нових 
технологічних, інформаційних, соціаль-
но-психологічних умовах функціонування. 
Адже професійна мобільність передбачає 
динаміку як одного виду діяльності, так і 
перехід від одного до іншого виду діяльно-
сті. Сучасний працівник часто опиняється 
у ситуації нестабільності як виробництва, 
так і організації, а сьогодні – і суспіль-
ства загалом. Саме тому вважливо швидко 
адаптовуватись до нових умов, самоорга-
нізовувати себе та власну діяльність. Тіль-
ки за таких умов можна залишатись конку-
рентоздатним. Адаптація, самоорганізація 
проявляється і в соціальних відносинах 
у професійному середовищі. Адже будь-
які професійні переміщення, зміни позиції 
передбачають зміну професійної ролі, про-
фесійного та психологічного, іноді і соці-
ального статусу, адаптацію до нових групо-
вих норм і цінностей, способів вирішення 
конфліктів, процесів групової динаміки за-
галом, саморегуляцію та самоорганізацію 
у процесах спілкування, індивідуального та 
групового прийняття рішень. Особливого 
значення набувають процеси адаптації. Ін-
дивіди, у яких виникають труднощі під час 
адаптаційних процесів, обмежують свідомо 
себе у проявах професійної мобільності. 

Актуальною в цьому плані виступає соціаль-
но-психологічна адаптація. Люди не хочуть 
змінювати вид чи місце роботи, переходи-
ти в інший підрозділ, бо це передбачає вхо-
дження в нову соціальну групу, виконання 
нової професійної ролі, засвоєння нового 
соціально-психологічного клімату тощо.

Професіоналізм, що проявляєть-
ся у високому рівні загальнотеоретич-
них, спеціально професійних та психоло-
гічних знань, умінь та навичок. Йдеться 
не тільки про відповідний рівень знань 
стосовно професійної діяльності, але і 
вміння застосувати дані знання у суміжних 
галузях, використовувати їх із позиції різ-
них професійних ролей, в інших способах 
діяльності. Професіоналізм проявляється 
і в умінні встановлювати контакти, знахо-
дити успішні способи спілкування та взає-
модії, вирішенні конфліктних ситуацій, при-
йнятті групового рішення, вмінні працювати 
як індивідуально, так і в групі тощо відпо-
відно до професійного становища індивіда.

Формування кар’єри супроводжуєть-
ся становленням особистості як профе-
сіонала. Цей процес можна розглядати 
як двосторонній – здобуття індивідом про-
фесіоналізму сприяє його кар’єрному зрос-
танню та, навпаки, підвищення в посадовій 
ієрархії передбачає високі вимоги до фа-
хівця, досягнення ним майстерності. Пи-
тання професіоналізму є досить актуальни-
ми у сучасній психологічній, акмеологічній 
науках та стали предметом вивчення бага-
тьох дослідників.

4. Гнучкість мислення та поведінки, 
творчий підхід у виборі стратегій, способів 
діяльності, спілкування та взаємодії у про-
фесійних умовах, що змінюються. Спеціа-
ліст повинен ефективно використовувати 
весь спектр знань у динамічній реальній 
практиці, а також знаходити шляхи вирі-
шення нестандартних, якісно нових ситу-
ацій, приймати оригінальні рішення в об-
ставинах нестабільності, обмеженості часу, 
засобів, фінансів тощо.

5. Активність особистості спеціаліс-
та. Мобільність, будь-які зміни, перемі-
щення уже по своїй суті передбачають 
вияв активності. Часто активність приво-
дить до професійної мобільності, до зміни 
місця роботи, професійного статусу, ролі, 
професійного удосконалення та розвитку, 
переходу на нові сходинки кар’єри. Пуско-
вим механізмом активності є мотиви, інте-
реси, ціннісні орієнтації, бажання, наміри, 
цілі, мета індивіда. Активність виступає 
поштовхом до пошуку нових ідей, творчих 
рішень. Активність проявляється і у вста-
новленні соціальних контактів, діловому 
спілкуванні. 
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6. Прагнення до самореалізації та са-
мовдосконалення. У цьому контексті про-
фесійна мобільність виступає як внутрішня 
свобода особистості, як внутрішній процес 
пошуку шляхів професійного розвитку, а не 
здійснення мобільності під впливом зовнішніх 
(і тільки) обставин. Власне, мабуть, за актив-
ного стану даного механізму актуалізуватись 
будуть і вище перелічені механізми профе-
сійної мобільності. Особистість, яка прагне 
до професійної самореалізації, буде мати 
сильну мотиваційну основу , спонуки для нав-
чання та самоосвіти, відповідного рівня про-
фесіоналізму, прояву активності, здатність 
індивіда до соціально-психологічної адапта-
ції, гнучкості та творчості.

Мотиваційна сфера особистості фахівця. 
Більшість науковців саме потреби, мотиви, 
цілі, цінності, інтереси, мету розглядають 
як внутрішній, суб’єктивний чинник профе-
сійної мобільності.

7. Комунікативна та соціально-психоло-
гічна компетентність.

Соціально-психологічну компетент-
ність особистості розуміємо як сукупність 
досконалих знань у галузі спілкування (ді-
лового, неформального тощо), здатність 
індивіда ефективно взаємодіяти з людь-
ми, які оточують його. До складу соці-
ально-психологічної компетентності вхо-
дять знання в галузі взаємодії, поведінки, 
обміну інформації, сприймання людьми 
один одного. Сюди також належить здат-
ність людини орієнтуватися в соціальних 
відносинах, контактах, ситуаціях, пра-
вильно визначати внутрішні особливості 
та стани інших людей, обирати адекватні 
способи взаємодії з ними, певну програму 
і лінію поведінки. Загалом соціально-пси-
хологічна компетентність особистості може 
визначатися такими чинниками: індивіду-
альними особливостями людини, її психіч-
ними станами, комунікативним потенціа-
лом, особливостями соціалізації, впливом 
соціокультурних та етнопсихологічних 
відмінностей учасників взаємодії, рівнем 
комунікативної готовності, спеціальною 
комунікативною підготовкою [4]. Саме со-
ціально-психологічна компетентність дає 
змогу індивіду бути професійно мобільним 
не тільки щодо виконання нових форм, ви-
дів, напрямів професійної діяльності, але 
й при цьому будувати ефективну систему 
соціально-професійних відносин і зв’язків, 
реалізувати ділове спілкування, адекватно 
сприймати соціально-психологічну реаль-
ність та презентувати себе в ній, затвер-
джувати власний статус як професіонала.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Аналіз результатів досліджень підходів 
до тлумачення поняття, видів, чинників про-

фесійної мобільності дають змогу говори-
ти про дві сфери вияву даного феномена:  
1) безпосередньо професійна діяльність, 
зміни її видів, способів, змісту, напрямів, 
динаміка; 2) соціально-психологічне сере-
довище професійної діяльності, яке перед-
бачає зміну соціальної (професійної) гру-
пи чи статусу, що пов’язано з процесами 
спілкування, з усім спектром професійних 
зв’язків та взаємодій, а відтак із входженням 
у нову групу чи засвоєнням нових соціаль-
них ролей, групових норм. Ці сфери не мож-
на розглядати окремо, вони накладаються 
одна на одну, є невід’ємними, адже спілку-
вання пронизує всі аспекти життєдіяльнос-
ті людини. Будь-яка професійна діяльність 
за своєю суттю є комунікативною. Тому 
будь-яка рухливість, переміщення індивіда, 
що викликають прояв професійної мобіль-
ності, передбачають комунікативні проце-
си, створення динамічного комунікативного 
простору, що розглядається у соціокуль-
турному та етнопсихологічному аспектах, 
вимагають від особистості соціально-пси-
хологічної компетенції. Динамічність даного 
простору виходить із самої суті професій-
ної мобільності, яка передбачає зміни, пе-
реміщення. Під час зміни виду діяльності, 
професійного статусу, досягнення вершин 
кар’єри відбувається трансформація кому-
нікативного простору індивіда. Актуальни-
ми стають комунікативні знання та вміння, 
ефективні способи поведінки, що форму-
ють соціально-психологічну компетентність. 
Як відзначають науковці, вивчаючи соціаль-
ну мобільність, варто звернути увагу на со-
ціально-психологічні прояви особистості: 
соціальна адаптація, індивідуалізація, ін-
теграція особистості, соціальна діяльність, 
активність, статусно-рольова реалізація 
особистості у групі, її статево-рольова ди-
ференціація, нормативна поведінка, соці-
ально-психологічна компетентність тощо. 
Забезпечення вияву професійної мобіль-
ності особистості залежить не тільки від 
внутрішніх чинників. Необхідно враховува-
ти також зовнішнє суспільне середовище 
та організаційні процеси, близьке оточення 
індивіда. Тобто запуск психологічних меха-
нізмів професійної мобільності відбуваєть-
ся з урахуванням макро- та мезочинників. 
У кожної особистості вияв даних механізмів 
буде індивідуальним. Отже, професійна мо-
більність фахівця знаходиться на перетині 
багатьох чинників, проте не підлягає сумні-
ву, що центральною ланкою виступає сама 
особистість як носій тих чи інших психоло-
гічних механізмів, особистісних, соціаль-
них, професійних якостей, які визначають  
успіх у соціальному чи професійному 
просуванні.
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СУТНІСТЬ ТА ВЧИНКОВИЙ СМИСЛ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
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У статті здійснено теоретичний аналіз сутності та вчинкового смислу ресоціалізації особистості 
неповнолітнього, засудженого до позбавлення волі. Розглянуто структуру вчинку та особливості фор-
мування життєвих стратегій у процесі ресоціалізації неповнолітніх.

Ключові слова: вчинок, структура вчинку, ресоціалізація, неповнолітні, засуджені до позбавлення 
волі.

В статье осуществлен теоретический анализ сущности и смысла поступка ресоциализации лично-
сти несовершеннолетнего, осужденного к лишению свободы. Рассмотрена структура поступка и осо-
бенности формирования жизненных стратегий в процессе ресоциализации несовершеннолетних.

Ключевые слова: поступок, структура поступка, ресоциализация, несовершеннолетние, осужден-
ные к лишению свободы.

Melnyk M.T. THE ESSENCE AND ACTION MEANING OF MINORS PERSONALITY RESOCALISATION
The article presents a theoretical analysis of the essence and meaning of act action in resocialization process 

of minors’ personality that is sentenced to imprisonment. Paper considers the structure and an act features of 
life strategies formation in the process of minors’ resocialization.

Key words: action, act structure, resocialization, minors sentenced to imprisonment.

Постановка проблеми. Підхід одного 
з фундаторів сучасної вітчизняної психо-
логії В. Роменця здійснив значний вплив 
на переосмислення та формування уяв-
лення про вчинок не як на структурну оди-
ницю, а як на цілісний механізм розуміння 
природи психічного існування людини. У 
зв’язку з цим підвищеної актуальності на-
буває ситуація зміни вектору зі вчинку зла 
на вчинок добра – як потреба гармонізації 
людини у системі викликів сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Концепція вчинку В. Роменця та 
його однодумців Т. Кириленко, О. Киричук, 
І. Манохи, В. Пискун, В. Татенка, Т. Тита-
ренко дає змогу обґрунтувати доцільність 
використання вчинкового підходу у розу-
мінні природи психічного, усіх її феноме-
нологічних аспектів та методів дослідження 
вчинку особистості [1; 6; 7; 10; 12; 13; 14]. 
Різнорідність вчинків – буденності, істи-
ни, краси, добра, екзистенції, самопізнан-
ня тощо – передбачає вивчення феноме-
нології деструктивного вчинку. Головним 
у цьому, на нашу думку, є пізнання особли-
востей та з’ясування протиріч вчинків, що 
піддаються суспільному осуду.

Розглядаючи через призму вчинково-
го підходу поняття ресоціалізації, варто 
наголосити на його міждисциплінарно-
му характері. Дане поняття розглядається 
як процес, що безпосередньо зачіпає такі 
галузі, як юриспруденція, соціологія, пси-
хологія, педагогіка. Також важливим ас-

пектом є те, що дослідники досі не дійш-
ли консенсусу щодо питання узгодженого 
визначення даного поняття. В юриспру-
денції питання ресоціалізації розглядали 
О. Бандурка, А. Гусак, Г. Радов, В. Ягунов 
та інші; у педагогіці – О. Беца, В. Криву-
ша, В. Лютий, Г. Радов, В. Синьов та інші; 
у галузі психології – А. Андрєєва, Ю. Анто-
нян, В. Васильєв, Я. Гошовський, О. Кара-
ман, В. Медведєв, О. Низовець, В. Пирож-
ков, Л. Ростомова, А. Сухов, А. Ушатіков, 
О. Царькова, А. Яковлєв та інші [2; 3; 4; 5; 
8; 11]. 

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в реалізації те-
оретичного аналізу ресоціалізації неповно-
літніх, засуджених до позбавлення волі, 
у контексті вчинкового підходу В. Роменця.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розглядаючи предмет соціальної 
психології, В. Татенко зазначає актуальність 
потреби його перегляду. Однією зі складо-
вих частин предмету соціальної психології 
мають бути соціальні впливи, що порушу-
ють психічну активність індивіда. Зростання 
необхідності вивчення порушень у функціо-
нуванні психічного формує потребу ство-
рення нових напрямів досліджень у базо-
вих гілках психологічної науки. Значну увагу 
приділяють суб’єктному підходу, в рамках 
якого можна розглядати проблему само-
регуляції [6, с. 43]. Методи ресоціалізації 
мають бути спрямованими на гармоніза-
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цію психічної активності неповнолітнього 
шляхом формування навиків саморегуляції, 
а ефективність соціального впливу прояв-
ляється у його вчинках.

Розпочинаючи розгляд смислу вчинку 
у процесі ресоціалізації, зауважимо, що 
В. Роменцем та В. Татенком вчинок опи-
сувався через критерій «потенціалу само-
розвитку» [6, с. 165]. Вони визначають, що 
реалізація вчинку здійснюється шляхом 
практичних дій, що відбувається з допомо-
гою перегляду цілей та засобів досягнення 
мети. Із кожним вчинком життєва ситуація 
змінюється та формується у новому векто-
рі, а також може принципово відрізнятись 
від попередньої [6, с. 165–173]. Тому важ-
ливого значення набуває здійснення вчин-
ку в аспекті соціальної взаємодії, що і є тим 
вектором змін життєвої ситуації. 

Досвід соціальної взаємодії неповноліт-
ня особистість здобуває у групі однолітків, 
яка є своєрідною моделлю суспільства. Со-
ціалізація підлітка в групі як процес освоєн-
ня та реалізації соціальних норм і відносин 
становить одну частину двоєдиного проце-
су соціалізації – індивідуалізації. Результа-
том цього є становлення суб’єкта активної 
творчої дії. Підліток не просто адаптуєть-
ся до групи однолітків, прийнятих у його 
середовищі соціальних норм поведінки та 
духовних цінностей, але й пропускає це 
через себе, виробляючи індивідуальний 
шлях реалізації власних соціальних ціннос-
тей [6, с. 13–15]. Він активно відкидає свою 
належність до світу дітей, але при цьому 
не почувається повноцінним дорослим. 
Неповнолітній намагається бути подібним 
до дорослих зовні, прагне долучитись до їх-
нього життя, набути їхніх якостей і умінь, 
прав і привілеїв. Своєрідність соціальної 
ситуації розвитку особистості в цей пе-
ріод полягає в тому, що вона виконує нові 
для неї функції та залучається до нової сис-
теми відносин із дорослими й однолітками 
[10]. Дитина включається в різні види сус-
пільно корисної діяльності, що розширює 
сферу її соціального спілкування і сприяє 
накопиченню нового соціального досвіду. 
Цей досвід може бути більш чи менш бо-
лісним. У підлітковий період неповнолітній 
вступає в діалог із соціумом, який формує 
зразки, норми та правила соціальної взає-
модії. 

Слушний приклад вікової необхідності 
реалізації та пошуку ситуації здійснення 
вчинку наводить Т. Титаренко. Саме таким 
є період неповноліття, коли однією з базо-
вих характеристик постає розбіжність між 
зовнішнім й внутрішнім та потреба у реалі-
зації самопрояву незвичним шляхом. Кожен 
вчинок натхненний з яскравим емоційним 

забарвленням, що дає йому змогу прояви-
ти свою активність [6, с. 225]. На даному 
етапі потреба в самореалізації нестандарт-
ним способом штовхає ще несформовану 
особистість на девіантні форми реалізації 
вчинку. Нездатність повною мірою усвідо-
мити соціокультурні норми та відсутність 
гідних для наслідування взірців підштовху-
ють неповнолітніх до деструктивних вчинків. 

Прикладом цього може бути розгляд ха-
рактерологічних рівнів психіки у даосизмі 
та конфуціанстві, здійснений В. Роменцем, 
який виокремлює тезу «людина здобуває 
знання у процесі навчання» [12, с. 241]. 
Таким чином, відсутність відповідного нав-
чання та гармонічних соціально-референт-
них груп сприяють формуванню негативних 
навчальних та поведінкових зразків. Дана 
помилка виховання проявляється у збід-
нінні життєво необхідних знань і виборі де-
структивного вчинкового вектору саморе-
алізації.

У контексті принципу адаптації Г. Спен-
сера розвиток є процесом входження 
в суспільство, а сукупність інстинктів, 
пам’яті, розуму та інших функцій полег-
шує цей процес [14, с. 298]. Інтеграція 
в суспільство є тривалою, а результатом 
її успішності вважається соціальна адапто-
ваність. Особливість переходу від періоду 
дитинства до зрілості, згідно з Р. Бенедикт, 
полягає у величині відмінностей між прави-
лами та вимогами окремо взятого суспіль-
ства. Якщо вектор проходження розвитку 
плавний, неповнолітній оволодіває нор-
мами своєчасно, це можливе за відсутно-
сті розриву у слідуванні правил як дітьми, 
так і дорослими. Порушення в оволодінні 
нормами відбувається за умови відмінності 
в наслідуванні поведінки неповнолітніми та 
дорослими, що кардинально відмінні, у та-
кому разі діти позбавлені відповідальності 
за скоєні ними вчинки [2; 3]. 

Вчинковості притаманне емоційно-чут-
тєве наповнення. Спонукальна характерис-
тика емоцій постає способом самоформу-
вання особистості та власного емоційного 
світу, одночасно виступаючи регулятор-
ним механізмом поведінки. За Т. Кирилен-
ко, вчинкова активність надає морального 
значення самій дії завдяки емоційності. 
Повсякденний досвід сприяє формуванню 
свідомості та здійснює вплив на емоційні 
переживання особистості. Саме за допо-
могою переживання відбувається зістав-
лення реалізованих вчинків та зовнішніх 
соціальних впливів, що сприяють форму-
ванню оцінки відповідної життєвої ситуа-
ції. І, зрештою, здійснюється вибір страте-
гії поведінки особистості на різних етапах 
життєвого шляху [1; 10].
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Розгляд життєвих стратегій став мож-
ливим завдяки К. Мілютіній, В. Татенко, 
Т. Титаренко, А. Ткаченко [7; 9; 10]. К. Мі-
лютіна стверджує: «Життєва стратегія – це 
засіб досягнення особистістю, суб’єктивно 
бажаного результату у процесі вирішення 
завдань життєдіяльності в умовах взаємодії 
із соціальним середовищем» [9]. За умови 
виникнення ситуації дезадаптації, на жит-
тєвому шляху індивіда виникає вчинок са-
моперетворення. На цьому відрізку життя 
особистість реалізується через відповідну 
життєву активність, в якій проявляються 
компоненти життєвої стратегії. Делінквент-
на поведінка як елемент життєвої стратегії 
реалізується на етапі трансформацій сус-
пільної ситуації та проявляється як адап-
тивне спрямування життєвої активності 
особистості, має узагальнений характер 
життєвої диспозиції самопідсилення. Зміни 
в соціальному середовищі сприяють тран-
сформації життєвої стратегії, що у певних 
випадках призводить до дезадаптації [9].

Концепція «життєвого шляху» Т. Тита-
ренко дає змогу зрозуміти, що кожен кон-
кретний вчинок є способом розгортання 
життєвого шляху особистості. Відповідна 
послідовність та смислове навантаження 
вчинків, колізійність та протиріччя форму-
ють індивідуальний та неповторний життє-
вий шлях особистості. Поступово переходя-
чи від одного до іншого вчинку, вирішуючи 
життєві завдання, особистість проходить 
етапність життєвого шляху. У зустрічах із 
суперечностями та проблемами вчинок 
постає центром переживання та ілюструє 
неповторність людського життя. Особли-
вістю ранніх етапів життя є запозичення 
цінностей, повторення та відтворення вже 
сприйнятих взірців поведінки, наявність 
конформної активності. Проступок за таких 
умов можна сприймати як вчинок підлітко-
вої конформності чи, можливо, навіть від-
дзеркалення стилю поведінки найближчо-
го соціального оточення [6; 7; 10]. Себто 
девіантні вчинкові прояви, особливо підліт-
кові, не завжди є проявом зла. Їм прита-
манні деструктивні характерологічні риси, 
що були сформовані у процесі виховання, 
чи відсутність зразків соціально схвальних 
форм поведінки.

Процес пошуку істини суперечливий і 
характеризується подоланням помилко-
вих поглядів та дій. Критерієм пошуку іс-
тини, що нерозривно пов’язана із вчинком 
Т. Кириленко, визначає практичну діяль-
ність особистості. Практична діяльність має 
вагоме значення у корегуванні поведінки 
людини відповідно до ситуації, що ґрунту-
ється на диференціації людиною ситуацій, 
дій та властивостей у відносинах [6, с. 542].

Механізм переходу психічної активності 
особистості від одного до іншого компо-
нента моральної дійсності включає мораль-
ну активність як наявність дії, що соціально 
значуща чи спрямована на відповідні со-
ціальні процеси та явища. Перетворення 
моральної ситуації виступає як етап само-
розвитку морального світу особистості та 
формування відповідних моральних ціннос-
тей. Саме на даному етапі в неповноліт-
нього формується відповідне моральне са-
моставлення до цього вчинку. Відповідно, 
проступок є його результатом. 

Аналізуючи вчинок як взаємопроникнен-
ня індивідуально-психологічного та сус-
пільно-історичного, В. Татенко стверджує, 
що вчинок є динамічно-процесуальним 
явищем, який розгортається в історії люд-
ського існування. Логічний аспект вчин-
ку полягає у його суперечності як такій, 
що полягає у відмінності між прагненням 
особистості і реально реалізованим вчин-
ком, розумінням вчинку самою людиною 
та трактуванням змісту вчинку оточенням. 
Вагомий вплив на реалізацію акту вчинку 
мають характерологічні риси особистості. 
Ті з них, що є дисгармонічними, сприя-
ють неконструктивному вибору мотиву, ці-
лей та засобів реалізації вчинкового акту, 
а ступінь готовності до вчинку залежить від 
психологічних характеристик особистості. 
Вчинки, що є індикаторами суперечності 
поміж особистістю та оточенням, а точні-
ше, суспільством, є вчинками суперечності. 
Вони постають реформаторськими за умо-
ви зміни вчинковою активністю уже набутих 
соціальних  устоїв, переконань, традицій. 
Вони можуть мати як деструктивний, так і 
новаторський характер [6, с. 422–423; 7].

На підтвердження суперечності сприй-
няття суспільством вчинку подаємо підхід 
Ц. Короленко та Т. Донських, котрі виокрем-
люють девіації у групу поведінкових відхи-
лень, що характеризуються новим стилем 
мислення, ідейністю та позбавленням при-
йнятих стереотипів, та групу деструктивних 
поведінкових девіацій. Низка авторів також 
розглядають девіацію в рамках соціальної 
ситуації, що склалась, зазначаючи девіацію 
як таку, що є проявом суперечності у разі 
вибору мотиву неповнолітнім (І. Виденеєв, 
І. Башкатов, С. Книжникова, Н. Максимова, 
В. Менделєвич) [5; 8; 15].

Розглядаючи причинність психічного, 
треба наголосити на його  внутрішній та 
зовнішній детермінованості. Вартим уваги 
є питання свободи вибору спрямованості 
людської діяльності. За умов соціальної де-
термінованості  та відсутності в особистості 
свободи волі відповідальність за вчинене 
має нести те суспільство, яке сформувало 
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індивіда [6, с. 147]. Зв’язок свободи волі 
з соціально-психологічними причинами 
вчинків свідчить про вікове збільшення по-
треби свободи та формування особистіс-
них характеристик, що притаманні вільній 
людині. Психологічні особливості свободи 
у людини формуються лише за відсутно-
сті насильства та зовнішнього втручання. 
За наявності насильства над дитиною по-
рушується процес становлення її як осо-
бистості. Результатом у процесі сприйнят-
тя насильства як нормативної поведінки 
в більш зрілому віці є здатність до ретран-
сляції насильницької форми поведінки. За 
таких умов чітко наявний зв’язок вчинкових 
проявів та соціально-психологічних причин 
вчинків. 

Розглядаючи вчинок, В. Роменець 
виокремлює підхід Мао Цзи, який ствер-
джує: «Вчинок є обміркованою дією, що 
реалізується за внутрішньою спонукою. 
Складність ситуації примушує людину 
здійснювати вибір, оцінювати обставини, 
встановлювати дійсну міру користі чи зла» 
[12, с. 245]. Погоджуючись із вказаним 
твердженням, варто наголосити на тому, 
що під час здійснення вибору неповно-
літній керується попереднім досвідом. За 
умови відсутності досвіду чи його негатив-
ного забарвлення, підліток не здатен про-
гностично проаналізувати реалізовувати 
ступінь зла чи користі свого вчинку. 

Розглядаючи мотиваційні феномени 
вчинку, І. Маноха визначає волю як один із 
поведінкових компонентів, що, в свою чер-
гу, беруть витоки в емоційній наповненості 
особистості. Вольовий акт постає у взаємо-
зв’язку з активністю як необхідний елемент 
вчинку. Одним із компонентів мотиваційної 
структури є «боротьба мотивів», що наді-
лена такими характеристиками, як актуалі-
зація протилежностей та вибір провідного 
мотиву[1; 6, с. 232–236; 7; 10]. Саме зміна 
провідного мотиву є надзвичайно складним 
процесом у рамках вольового контролю. 

Вибір домінуючого мотиву призводить 
до визначення із засобами реалізації вчин-
ку. На даному етапі з’ясовується характер 
вчинку (добра чи зла). Вибір злочинного 
мотиву та протизаконних засобів реалі-
зації поставленої мети призводить саме 
до проступку, на відміну від того, коли лю-
дина обирає гармонічний мотив та соці-
ально схвальні засоби його реалізації, що 
призводить до дії в обрисах вчинку добра. 
Моральний зміст є невід’ємною частиною 
ситуації вчинку, він завжди супроводжу-
ється конфліктом вибору поміж «морально 
прекрасним» та «корисним» засобом реалі-
зації мети. Процесуальна сторона розвитку 
вчинку довготривала та містить компонент 

фізично-вольових зусиль. Післядія прояв-
ляється з двох сторін – соціального оточен-
ня і всередині самої особистості. 

З метою розуміння практичної структу-
ри вчинку спробуємо розглянути об’єктив-
но-реальні та феноменологічні структур-
ні аспекти. Реально-практична структура 
вчинку полягає у взаємопоєднанні чоти-
рьох компонентів: ситуативного, що розу-
міється як взаємопереплетення внутрішніх 
(особистісних) та зовнішніх (соціальних) 
чинників; мотиваційного; дійового як комп-
лексу дій особистості; післядійового –пе-
реосмислення та усвідомлення скоєного 
вчинку. Феноменологічна структура перед-
бачає трикомпонентність та єдність логіки 
смислу, логіки свідомості та логіки само-
розкриття. Саме ці аспекти є доступни-
ми для наукового вивчення та необхід-
ними елементами під час розроблення 
емпіричної моделі наукового дослідження  
[6, с. 487; 10]. 

Під час зіставлення вчинків буденності 
як проявів добра та зла також відбуваєть-
ся протиставлення гармонічної соціальної 
адаптованості та її протилежної сторони – 
дезадаптації, що проявляється у різного 
роду соціальних девіаціях [6, с. 532]. Отже, 
з огляду на вищевказане, можна стверджу-
вати, що дезадаптація проявляється у вчин-
ках зла, а точніше – соціальних проступках. 

Проступок розглядається як діяння, що 
порушує моральні норми та приписи (В. Ко-
пейчиков), як винна поведінка (В. Марчук), 
протиправна винна дія чи бездіяльність 
(С. Пєтков), протиправна поведінка, внас-
лідок якої наступає відповідальність (В. Го-
нчаренко). Узагальнено можна сказати, що 
проступок є тим самим вчинком зла, не-
гативно оцінюваним у конкретному соціо-
культурному середовищі.

В юриспруденції акт протиправного 
вчинку подається як кримінальне діяння 
чи бездіяльність, на відміну від психоло-
гії, де поняття трактується у світлі вольової 
або ж імпульсивної поведінки. Визначення 
вольового діяння як свідомого та цілена-
правленого акту впливу суб’єкта на об’єкт 
діяння, подає А. Ушатіков, зазначаючи, що 
під час розгляду делінквентної поведінки 
має приділятись увага як імпульсивним, 
так і вольовим діянням. За умови реаліза-
ції імпульсивного діяння особистість втра-
чає здатність до самоконтролю та само-
аналізу, що переростає у вольове діяння, 
а цей перехід зумовлений соціальними 
характеристиками особистості [2; 3; 4].  
З метою розгляду соціальних характерис-
тик неповнолітнього необхідно приділити 
увагу саме механізму його формування, що 
можливий лише завдяки соціалізації.



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 169

Соціалізація розглядається як: непе-
реривна адаптація до оточуючого світу та 
здатність прогнозування реакцій соціально-
го оточення (Т. Шибутані); динамічний про-
цес організації суспільства, що передбачає 
нівелювання поведінкових девіацій (Т. Пар-
сонс); наслідування соціально схвального 
способу активності в соціумі шляхом ово-
лодіння суспільно корисними навиками та 
вміннями (А. Бандура); об’єднання сфер 
самосвідомості, діяльності та спілкування 
з метою розширення соціальних зав’язків 
індивіда (А. Коваленко, М. Корнєв); спосіб 
засвоєння соціального досвіду особисті-
стю та здійснення впливу на соціум (Г. Ан-
дреєва); процес залучення до соціального 
життя, шляхом оволодіння індивідом нор-
мами, правилами та цінностями відповід-
ного суспільства (Л. Орбан-Лембрик).

Поняття «ресоціалізація» розгляда- 
ється як: 

– процес реінтеграції, під час якого від-
бувається набуття соціального статусу 
законослухняного громадянина, що мож-
ливе за умови соціальної реабілітації засу-
дженого (В. Лютий); 

– вмотивована вольова дія особистості, 
що реалізується за допомогою механізму 
психологічної проблематизації, зрештою 
відбувається трансформація соціальних 
взаємодій та атитюдів (Ю. Швалб); 

– тривалий процес формування соціаль-
но психологічної компетентності, під час 
якого здійснюється вплив за допомогою 
низки методик та формується готовність 
до повноцінного й правослухняного життя 
в суспільстві (О. Низовець); 

– комплекс соціально-психологічних за-
ходів спрямованих на підвищення соціаль-
ної реадаптації та як наслідок оволодіння 
соціальними нормами та правилами (Н. За-
вацька); 

– низка заходів у напрямі державної по-
літики з метою підвищення функціональної 
взаємодії різних структурних підрозділів 
державного управління з метою надання 
засудженим ефективних соціальних послуг, 
що сприяють входженню засуджених у сус-
пільство (Д. Ягунов); 

– процес формування навиків та зді-
бностей необхідних для включення в сус-
пільство, що можливе за умови нейтралі-
зації попереднього негативного досвіду 
неповнолітнього (А. Гусак); 

– перебудова особистості шляхом 
повторного гармонічного формування 
сукупності соціальних норм, вмінь та нави-
чок необхідних для повноцінного функціо-
нування у соціумі (О. Царькова); 

– комплекс психолого-педагогічних за-
ходів спрямованих на повторне соціальне 

входження в суспільство (О. Беца, В. Кри-
вуша, С. Кушнарьов, В. Синьов); 

– перевиховання правопорушника шля-
хом залучення до трудової діяльності 
(А. Васильєв); 

– повторне входження в соціальне сере-
довище шляхом формування успішних сти-
лів поведінки (Г. Андреєва, А. Коваленко, 
М. Корнєв) [2; 3; 4; 5; 8; 11; 15].

Узагальнення та аналіз підходів до розу-
міння ресоціалізації дав нам змогу сфор-
мулювати авторське визначення. Ресоці-
алізація – це процес вчинкової активності 
особистості, що характеризується само-
спонукальною, перетворювальною тран-
сформацією емоційно-вольової, світогляд-
ної, міжособистісної та поведінкової сфери 
особистості, в результаті якої відбувається 
засвоєння якісно нового досвіду, навиків і 
знань, необхідних для реалізації соціально 
схвалюваних діянь. Регламентація ресоціа-
лізаційних заходів здійснюється на основі 
законодавчих та правових актів.

Ресоціалізація як проблема трансфор-
мації соціальних зав’язків та взаємодій 
розкривається Ю. Швалбом. За умови 
збільшення кількості людей, що є носіями 
асоціальних норм, відбувається деформа-
ція соціальних норм та розуміння нормаль-
ного процесу соціалізації. Постає необхід-
ність встановлення відмінностей процесів 
соціалізації та ресоціалізації. Індивід висту-
пає у процесі соціалізації як пасивний носій 
трансформацій, на якого здійснюють вплив 
агенти соціалізації. Коли абсолютним 
суб’єктом постає індивід, а агенти вико-
нують допоміжну функцію, ресоціалізація 
є свідомою та вмотивованою діяльністю 
самого індивіда [15]. У поданому аналізі 
соціалізація трактується як процес засво-
єння досвіду соціальних взаємодій. Наго-
лошується на необхідності виділення різ-
новидів соціалізації, що стають масовими 
та призводять до формування негативних 
моделей поведінки та діяльності, зокрема, 
дефіцитарна, маргінальна та адиктивна со-
ціалізація [15, с. 81]. Соціальна взаємодія 
можлива лише за умови встановлення ко-
мунікативного акту неповнолітнього з ото-
ченням. 

Під час порушення процесу комунікації 
виникає злочинна форма комунікації, що має 
деструктивний характер. Людина не завжди 
здатна повною міою усвідомити зміст наслід-
ків свого вчинку. Освоєння світу відбува-
ється шляхом комунікації та несе змістовне 
наповнення, інтенційність вчинкового акту. 
Вчинок сприяє встановленню міжособистіс-
ної комунікації та міжособистісних стосунків 
від найбільш гармонічних до деструктивних. 
Виходячи з того, що вчинок є формою соці-
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альної взаємодії, він може мати як гармоніч-
ний, так і найбільш дисгармонійний характер 
[6, с. 395]. З метою запобігання деструк-
тивним формам поведінки в її вчинковому 
прояві необхідністю постає формування гар-
монічних рис особистості.

Виділення принципів ресоціалізації 
сприятиме систематизації та вдоскона-
ленню побудови ресоціалізаційних захо-
дів. Вперше в українській пенології спроба 
опису психолого-педагогічних принципів 
ресоціалізації була здійснена В. Синьо-
вим та В. Кривушею. До них належать 
принципи: зв’язку ресоціалізації та соці-
ально адаптивного життя, цілеспрямова-
ності педагогічного впливу на засуджених, 
наукова обґрунтованість програм та техно-
логій ресоціалізації, формування гармоніч-
них міжособистісних взаємодій у середо-
вищі засуджених, сприяння самовихованню 
неповнолітніми, комплексність психологіч-
ного підходу та дотримання чинних право-
вих норм [8; 11].

Низка дослідників наголошує, що в рам-
ках історичного досвіду система покаран-
ня не завжди є результативною, а скорі-
ше за все, формує негативні навики та 
деструктивні стилі поведінки (Ю. Антонян, 
А. Сухов, Ю. Швалб) [2; 3; 15]. Одночасно 
з пригніченням розгортання вчинку як ак-
тивності можливе за умови втрати свободи 
особистістю. У процесі порушення здатно-
сті індивіда керувати вчинком як елементом 
життєвого шляху редукується здатність сві-
домого та самостійного вибору мотиву ді-
яльності. Зникає здатність інтеріорізованої 
саморегуляції особистістю своєї вчинкової 
активності [6, с. 442]. Сукупність владно-
го примусу (адміністрація пенітенціарного 
закладу) із сформованими навиками не-
гативного характеру, зрештою відбування 
покарання сприяє нездатності особистості 
до самостійної гармонічної активності.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. У статті нами було здійснено аналіз 
смислу та сутності ресоціалізації засудже-
них неповнолітніх через поєднання принци-
пу науковості та вчинкового підходу. 

Вчинок постає як структурна одиниця со-
ціальної поведінки, а їх сукупність творить 
життєву стратегію особистості, у процесі 
якої вона зазнає самоперетворення. Реалі-
зація «життєвого шляху» можлива через де-
структивні вчинки, однак вони є проявом 
адаптивності неповнолітнього до відповід-
ної життєвої ситуації. 

Значний вплив на засоби та способи ре-
алізації вчинку здійснює попереднє оволо-
діння нормами відповідного соціуму. Необ-
хідною умовою також виступає сприятлива 
ситуація можливості здійснення вчинку.

З’ясовано, що вчинок можливий лише 
у процесі встановлення особистістю со-
ціальної взаємодії, а формування смислу 
вчинку здійснюється у процесі боротьби 
мотивів. Динамічно-процесуальна харак-
теристика дає нам змогу зрозуміти мож-
ливість формування гармонічних стратегій 
реалізації вчинку неповнолітніми. Мотива-
ційний аспект розкриває боротьбу моти-
вів у процесі реалізації вчинку як вольовий 
акт вибору між соціально схвальними та 
неприйнятними способами досягнення цілі. 

Описується проступок як правова ка-
тегорія, що синонімічна із вчинком у пси-
хологічному розумінні, а порушення со-
ціалізації особистості проявляється саме 
в проступку.

Розгляд підходів щодо розуміння ресо-
ціалізації дав нам змогу здійснити психо-
логічний аналіз даного поняття через приз-
му вчинку. Процес вчинкової активності 
неповнолітнього з допомогою застосуван-
ня вольових зусиль самоперетворення, що 
сприяє підвищенню інтеграції у суспільне 
середовище, є ресоціалізацією.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
УЧАСНИКАМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
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У роботі висвітлено проблематику повернення демобілізованих учасників АТО до мир-
ного життя. Відзначається важливість соціально-психологічного забезпечення соціаль-
них послуг для ефективної реінтеграції комбатантів у суспільство та подолання негатив-
них наслідків психологічної травми загалом. Проаналізовано негативні прояви впливу 
психотравмуючих подій. Зазначено фактори, що сприяють успішній реінтеграції комба-
тантів у соціум. Проаналізовано недоліки та перспективи розвитку сучасної системи со-
ціально-психологічної підтримки учасників антитерористичної операції. Сформульовано 
висновки щодо принципових положень організації та надання соціально-психологічних 
послуг, а саме: важливість використання методу «наснаження» (“empowerment”), підви-
щення психологічної підготовки фахівців соціальної сфери, дієві освітні програми щодо 
роз’яснення явища психологічної травми та її наслідків.

Ключові слова: соціальні послуги, соціально-психологічне забезпечення, учасники АТО, фахівці 
соціальної сфери, психологічна травма.

В работе раскрывается проблематика возвращения демобилизованных участников 
АТО к мирной жизни. Отмечена важность социально-психологического обеспечения 
социальных услуг для эффективной реинтеграции комбатантов в общество и преодо-
ления негативных последствий психологической травмы в целом. Проанализирова-
ны негативные проявления влияния психотравмирующих событий. Указаны факторы, 
способствующие успешной реинтеграции комбатантов в социум. Проанализированы 
недостатки и перспективы развития современной системы социально-психологической 
поддержки участников антитеррористической операции. Сделаны выводы относитель-
но принципиальных положений организации и предоставления социально-психологиче-
ских услуг, в частности, важность использования метода «расширения возможностей» 
(“empowerment”), повышение психологической подготовки специалистов социальной 
сферы, действенные образовательные программы по разъяснению явления психологи-
ческой травмы и ее последствий.

Ключевые слова: социальные услуги, социально-психологическое обеспечение, участники АТО, 
специалисты социальной сферы, психологическая травма.

Muliovana L.I. SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROVISION OF SOCIAL SERVICES  
FOR PARTICIPANTS ANTI-TERROR OPERATION 

The paper highlights the problems of demobilized members return to civilian life ATO. Not-
ed the importance of social and psychological support social services for effective reintegra-
tion of combatants into society and overcome the negative effects of psychological trauma 
as a whole. Analyzed the impact of the negative effects of stressful events. Indicate factors 
that contribute to the successful reintegration of combatants into the society. Analyzes the 
shortcomings and prospects of development of modern social and psychological support to 
participants in anti-terrorist operations.

Conclusions on the key provisions of the organization and provision of social and psycho-
logical services. In particular, the importance of using methods of “empowerment”; improve 
psychological training of specialists in social sphere; effective education programs to explain 
the phenomenon of trauma and its consequences.

Key words: social services, social and psychological support, participants ATO, social professionals, 
psychological trauma.

Постановка проблеми. Пробле-
ма ПТСР, з якою стикається Україна, 
не обмежуватиметься виключно військови-
ми. Близько 5,5 млн українського цивільно-
го населення пережили досвід травм війни, 
включно з 2 млн тих, хто живе по обидва 

боки лінії припинення вогню на сході (за-
галом 4 млн), та 1,5 млн тимчасово пере-
міщених осіб. Здебільшого це жінки, діти 
та люди похилого віку. Багато з них пере-
жили серйозні травми, пов’язані з тілес-
ними пораненнями, загибеллю близьких 
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людей, насильством, руйнуванням домівки 
та довготривалими періодами без належ-
ного харчування, води або ж іншого забез-
печення особистої безпеки. Тисячі цивіль-
них осіб брали участь у подіях на Майдані, 
а потім поїхали до зони проведення бо-
йових дій як волонтери, які постачали їжу, 
допомагали у здійсненні обміну полонени-
ми та навіть шукали тіла загиблих. Загаль-
ний травматичний досвід, отриманий укра-
їнським народом, скоріше за все, вплине 
на його спроможність відновитися не лише 
психологічно, але й економічно.

Маємо визнати, що психологічна травма 
є однією з найбільших психологічних про-
блем, із котрими Україна матиме справу 
у найближчому та далекому майбутньому, 
і стосуватиметься вона не лише демобілі-
зованих військових, але й цивільного насе-
лення [6].

Отже, вкрай важливим постає завдання 
якісної психологічної підготовки фахівців 
соціальної сфери та соціально-психологіч-
ного забезпечення соціальних послуг вій-
ськовослужбовцям. 

Сучасний світовий досвід соціальної 
адаптації учасників бойових дій свідчить 
про те, що за наявності адаптаційних та 
травматичних розладів, зокрема виявах 
посттравматичного стресового синдрому, 
необхідні, насамперед, соціальна підтрим-
ка громади та кваліфіковані соціально-пси-
хологічні послуги. 

Потреба у соціальній підтримці під час 
вирішення цілої низки труднощів (адапта-
ція до нових умов соціального середовища, 
наявність несприятливих психологічних, со-
ціальних, соціально-політичних, соціально-е-
кономічних факторів, незадоволення новим 
соціальним та професійним статусом, гостра 
потреба для багатьох учасників бойових дій 
у соціально-психологічному захисті та психо-
логічній реабілітації) зумовлює актуальність 
досліджень, що пов’язані з вирішенням та/
або помякшенням означених проблем.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Зміст, структуру та особливос-
ті поняття «психологічна допомога» та 
«психологічна реабілітація» досліджува-
ли вітчизняні та зарубіжні фахівці. Зокре-
ма, Р.А. Абурахманов, В.У. Березовец, 
В.Д. Булавцев, В.Е. Попов зосереджують 
увагу на відновленні психічного здоров’я 
людини після діяльності в екстремаль-
них умовах; К.О. Абульханова-Славская, 
Л.І. Божович, Б.З. Братусь, Б.В. Зейгар-
нік, О.А. Конопкін, Д.В. Ольшанский та ін. 
розглядають реабілітацію як відновлення 
психічної рівноваги і комплексу психічних 
реакцій, адекватних вимогам навколиш-
нього життєвого середовища; А.Я. Анцупов 

і Т.В. Золотарьова підходять до реабілітації 
як до відновлення системи взаємин пора-
неного і соціального середовища. Пробле-
матику учасників бойових дій досліджува-
ли Т.П. Паронянц, В.О. Лесков, В.С. Сідак, 
Н.В. Павлик та інші.

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у висвітленні 
основних напрямів соціально-психологіч-
ного забезпечення соціальних послуг учас-
никам антитерористичної операції.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Можна виділити дві категорії 
постраждалих внаслідок військових дій: 
військові та цивільне населення. Серед 
учасників бойових дій можна виокремити 
групу кадрових військових, контрактників, 
для яких виконання бойових завдань є, 
власне, професійною діяльністю. Їхній рі-
вень стресостійкості вищий за середній.  

Інша група – мобілізовані резервісти, які 
здебільшого примусово вдягнули форму та 
взяли зброю. Серед українських військових 
на Донбасі вони є найвразливішою катего-
рією щодо стресових ситуацій. Вже до уча-
сті в бойових діях ці військові перебували 
у стресовому стані, а безпосередні усклад-
нення ситуації призводили до вираженої 
дезадаптації.

Працівники міліції з батальйонів па-
трульної служби особливого призначення 
та Національна гвардія також мотиваційно 
поділяються на кілька груп. Є працівники 
спецпідрозділів, що зазнали стресогенного 
впливу під час Майдану («Беркут», «Сокіл», 
внутрішні війська). Для них участь в АТО є 
своєрідною компенсацією, продовженням 
стресової ситуації, яка у процесі адаптації 
переходить у «хронічну». Серед учасників 
АТО з числа працівників МВС також є такі, 
що використовують ситуацію задля кар’єр-
ного зростання, повернення на служ-
бу, уникнення відповідальності за події 
на Майдані та звільнення від люстрації. 
Це цілком «зрілі воїни», в яких розвинені 
пристосувальні механізми.

Отже, найбільш стійкими щодо ПТСР є 
ідейні патріоти з добровольчих батальйо-
нів незалежно від їхнього підпорядкування, 
для яких участь в АТО – реалізація життє-
вої позиції, можливість реально протиді-
яти злочинності, захищати Батьківщину. 
Здебільшого вони – учасники Майдану, 
громадські активісти тощо. Для них участь 
у бойових діях – принципова позиція та 
можливість самореалізації. Це «люди вій-
ни», які почуваються комфортно саме 
в умовах стресового напруження.

Цивільні особи, у свою чергу, мож-
на поділити на дві групи: вимушені пе-
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реселенці та родини учасників АТО. 
Стрес-факторами для першої групи є змі-
на усталеного способу життя, відсутність 
впевненості у завтрашньому дні, матері-
альні негаразди, «ворожість» оточення. Для 
другої групи стрес-фактор – переживання 
за долю своїх близьких, втрата чи постійна 
небезпека втрати рідної людини.

Після травматичних подій більшість лю-
дей має симптоми гострого стрессу, але 
в них не буде розвиватися стан, який по-
требує клінічного управління, зокрема, 
якщо їм своєчасно надана екстренна або 
невідкладна психологічна допомога та пси-
хосоціальна підтримка. Однак у певної кіль-
кості людей можуть розвиватися такі типи 
станів: депресивний розлад, психоз, пове-
дінкові розлади, вживання алкоголю або 
наркотиків, самоушкодження, самогубство, 
тривала реакція горя або симптоми пост-
травматичного стресового розладу.

Протягом останніх років ПТСР став од-
ним із ключових питань для фахівців, які 
працюють із військовими. Його проявами 
можуть бути: тривога, надмірна пильність, 
нічні марення, безсоння, спалахи гніву та 
агресісії. Згадані симптоми також часто 
супроводжуються почуттям сорому, так 
званої «провини вцілілого», та його зани-
женою самооцінкою. Крім того, синдром 
може призводити до емоційного відчужен-
ня та ізоляції, зокрема, коли ветеран бо-
йових дій відчуває нестачу емпатії з боку 
своїх близьких.

Це комплексне психологічне явище, ко-
тре зачіпає військовослужбовця, членів 
його родини та суспільство загалом. ПТСР 
може призводити до ускладнень із соці-
альною реінтеграцією, пошуком роботи та 
збереженням робочого місця, підтримкою 
звичайного сімейного життя та власного 
здоров’я. Частими є випадки зловживання 
алкоголем чи наркотиками, а також кон-
флікти на робочому місці та в родині. Най-
тяжчими наслідками, до яких може призве-
сти відсутність допомоги хворому на ПТСР, 
є бездомність та суїцид.

До негативних проявів наслідків пси-
хотравмуючих подій належать:

– проблеми в родинах, збільшення кіль-
кості розлучень серед ветеранів АТО;

– злочинна поведінка, спроби вирішити 
проблеми незаконним, силовим шляхом;

– недовіра до органів влади;
– труднощі у пристосуванні до цивільно-

го життя;
– безробіття через низьку мотивацію;
– проблема алкоголізації та наркоманії 

серед демобілізованих;
– депресія, фрустрація, апатія, що може 

призводити до спроб самогубства.

Отже, посттравматичний стресовий 
розлад – це широкий спектр емоційних, 
когнітивних, поведінкових та соматичних 
симптомів, які включають: повторне пере-
живання психотравми, симптоми уникнен-
ня та симптоми, пов’язані з почуттям підви-
щеної поточної загрози, а також безсоння, 
серцебиття, поведінкові зміни та зміни 
настрою, ряд фізичних  та соціальних про-
блем, які негативно впливають й на сус-
пільство загалом.

Вирішенню цього питання може допо-
могти досвід «афганців» – військових, котрі 
брали участь у кампанії Радянського Союзу 
в Афганістані упродовж 1979–1989 рр. Ти-
сячі українців тоді брали участь в афган-
ській операції, яка загалом охопила 620 
000 радянських військових. Україна зазна-
ла найбільших людських втрат після Росії 
в цій війні. Дослідження, проведене у Ро-
сії на початку 1990-х рр., виявило, що 35–
40% учасників згаданої військової кампанії 
потребували невідкладної психологічної 
допомоги. Залишені сам-на-сам із пробле-
мою забезпечення власних потреб після 
війни в Афганістані, багато хто з цих лю-
дей здобув безцінний досвід, котрий може 
суттєво допомогти нинішньому поколінню 
ветеранів.

Нині, коли активно впроваджуються 
принципи індивідуального підходу, відсут-
ність соціально-психологічних знань і умінь 
у фахівців соціальної сфери значно знижує 
ефективність надання соціальних послуг 
окремим категоріям громадян і дієвість со-
ціальної роботи загалом [1, с. 2].

Пріоритетними завданнями для демобі-
лізованого військового є працевлаштуван-
ня, забезпечення житлом та відповідними 
пільгами, що допомагає йому відчути себе 
корисним членом суспільства. Така реінте-
грація має критичне значення для зцілення 
і дає ветеранам змогу, котрі можуть страж-
дати від психологічних проблем, відновити 
почуття власної гідності та поваги серед 
цивільного населення. Це вкрай важливо, 
якщо військовий також зазнав тілесних ран 
і може стикнутися з інвалідністю. Але й сус-
пільство, до якого повертається військо-
вий, також відіграє важливу роль.

Виявляється, що такі фактори, як со-
ціальна єдність та усвідомлення спільної 
мети, які допомагають зменшити прірву 
між демобілізованим військовослужбов-
цем та суспільством, мають суттєвий вплив 
на успішність реінтеграції такої людини 
до соціуму. 

У вересні 2014 р. уряд України створив 
державну службу психологічної підтримки 
ветеранів і учасників антитерористичної 
операції (АТО). Ця служба реалізує єдину 
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державну політику надання психологічної 
допомоги. Тим не менше, левова частка 
підтримки, котру отримують ветерани та 
військовослужбовці, надається психолога-
ми-волонтерами. 

Україні особливо не вистачає фахівців, 
які б мали спеціальну підготовку для робо-
ти з психологічними наслідками військової 
травми. 

Психологи загальної практики та фа-
хівці соціальної сфери, які на волонтер-
ських засадах працювали з українськими 
військовими, намагались компенсувати 
нестачу відповідних спеціалізованих знань 
різними засобами залежно від обставин. 
Своїм досвідом із ними безплатно ділились 
фахівці з Канади, США, Хорватії та Ізраїлю, 
які приїхали до України з метою надання 
допомоги. Однак усі ці зусилля є фрагмен-
тарними й не відповідають рівню попиту 
на них. Напевно, єдиним суттєвим резуль-
татом згаданого обміну знаннями для укра-
їнців стало усвідомлення прірви між рівнем 
послуг соціально-психологічної допомоги 
військовим та потребою в них.

Відповідно до Указу Президента України 
№ 570/2015 від 05.10.2015 р. «Про додат-
кові заходи щодо соціального захисту учас-
ників антитерористичної операції» перед-
бачається:

1. Створення регіональних центрів пси-
хологічної реабілітації і лікування, служб 
соціально-психологічного відновлення 
учасників АТО для надання спеціалізованої 
психологічної, психіатричної, психотерапе-
втичної допомоги;

2. Розроблення органами місцевого са-
моврядування «регіональних програм щодо 
медичного, соціального забезпечення, 
адаптації, психологічної реабілітації, про-
фесійної підготовки (перепідготовки) учас-
ників антитерористичної операції та перед-
бачення у місцевих бюджетах видатків на їх 
виконання»;

3. Створення на місцевому рівні Центрів 
допомоги учасникам АТО для забезпечен-
ня надання учасникам антитерористичної 
операції допомоги з вирішення питань, 
пов’язаних з їх лікуванням, реабілітацією та 
соціальною адаптацією;

4. Надання учасникам АТО та членам їх 
сімей консультаційної допомоги за прин-
ципом «єдиного вікна», а також надання 
медичних та соціальних послуг із виїздом 
у місця проживання демобілізованих вій-
ськовослужбовців;

5. Сприяння залученню волонтерів та 
волонтерських організацій до заходів щодо 
соціальної реабілітації та адаптації.

Ефективний соціальний захист – це 
не лише гарантовані державою соціальні 

виплати, а, насамперед, розвинена мережа 
соціальних послуг, які надаються з ураху-
ванням особливостей і потреб різних кате-
горій клієнтів. Сучасна система соціальних 
послуг має відповідати потребам громадян 
і орієнтуватися на покращення якості їх-
нього життя. Як зазначається у Концепції 
реформування системи соціальних послуг, 
такі послуги необхідно наблизити до отри-
мувачів, надавати на принципах адресності, 
індивідуального підходу, поваги до кожного 
клієнта та дотримання загальнолюдських 
прав [5]. 

Серед суттєвих прогалин чинної системи 
соціально-психологічної підтримки учасни-
ків АТО варто відзначити:

– Поодинокі програми соціально-психо-
логічної реабілітації, започатковані 2014 р. 
волонтерськими групами та недержавними 
організаціями, не переросли у системний, 
підтримуваний державою підхід до розв’я-
зання проблем тих, хто пережив стресові 
ситуації у зоні бойових дій чи втрату рідних.

– Непродумана та здебільшого некорек-
тна інформаційна політика з цього питання 
призводить до відсутності добровільного 
бажання учасників АТО та несприйняття 
ними потреби психологічної допомоги, не-
бажання комбатантів приходити на семі-
нари, заняття та брати участь у заходах із 
психологічної реабілітації.

– Залишається медичний підхід до надан-
ня психологічної допомоги: відсутні посади 
психологів та соціальних працівників у ме-
дичних закладах, заклади психологічної ре-
абілітації належного професійного рівня.

– Непідготовленість фахівців наявних 
закладів до допомоги учасникам бойових 
дій та невідповідність державних стандар-
тів надання психологічної реабілітації та 
соціально-психологічної допомоги світо-
вим стандартам.

– Дефіцит ресурсів недержавних органі-
зацій та нездорова конкуренція серед дер-
жавних та недержавних організацій.

– Практично повна відсутність спеціалі-
зованої форми стаціонарної психологічної 
реабілітації, крім стандартного стаціонару 
у психоневрологічних лікарнях.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Досвід нашої безпосередньої соці-
ально-психологічної допомоги учасникам 
АТО дав нам змогу дійти певних висновків 
стосовно принципових положень організа-
ції й надання таких послуг. 

По-перше, дієва модель соціального 
захисту учасників АТО має ґрунтуватись 
на стимулюванні їх можливостей та активі-
зації життєвої позиції. Необхідно формува-
ти в особистості новий досвід, спрямувати 
особу на конструктивне ставлення до жит-
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тєвих обставин, вироблення активної по-
зиції, стратегії поведінки, яка б сприя-
ла покращенню ситуації та недопущенню 
у майбутньому повторного розвитку не-
гативних подій, а також підтримати праг-
нення до саморозвитку та самореалізації 
[2, с. 276]. Доцільною практикою є активі-
зація внутрішніх можливостей особистості 
та групи, саморозвиток людей, мобіліза-
ція можливостей, що, власне, і відображає 
мету наснаження. Наснаження та самонас-
наження дає змогу формувати позитивний 
досвід особистості під час вирішення нею 
життєвих завдань, подолання скрутних си-
туацій і може розглядатися як життєва (а 
подеколи адаптивна) поведінкова стра-
тегія. Важливу роль у наснаженні особи-
стості відіграє професійна компетентність 
соціальних працівників, котрі спрямовують 
активність клієнтів на пошук ресурсів, орга-
нізовують мотивуючі впливи, допомагають 
формувати нову систему ціннісних устано-
вок особистості, цілепокладання тощо [3].

По-друге, підвищення ефективності ро-
боти фахівців соціальної сфери можливе 
за умови удосконалення їх соціально-пси-
хологічної підготовки для роботи з демо-
білізованими учасниками АТО. Важливі 
завдання, що стоять нині перед соціальни-
ми працівниками, вимагають підвищення 
рівня їх психологічної компетентності, зо-
крема стосовно особливостей особистості 
клієнта, що має проблеми, виокремлення 
та/або створення набору психологічних ін-
струментів з метою використання їх у со-
ціальній роботі, а також пояснюють акту-
альність створення системи всебічного, 
організованого на єдиних методологічних 
і організаційних принципах соціально-пси-
хологічного забезпечення функціонування 
соціальних служб [4, с. 211]. 

По-третє, доцільно ініціювати програми, 
спрямовані на подолання серед населен-
ня браку розуміння явища психологічної 
травми як такої. Потрібна маштабна освіт-
ня кампанія для всіх верств населення, 
яка б також враховувала потреби окремих 
груп. Члени сімей військовослужбовців та 
їхні колеги можуть пройти простий курс 
навчання, аби набути навичок ефективно 
допомагати у подоланні можливих напру-
жених або «вибухових» ситуацій. Вони та-
кож можуть отримати консультацію щодо 

того, як спілкуватися з демобілізованими 
солдатами на тему отриманого ними трав-
матичного досвіду, як реагувати на прояви 
гніву та визначити прояви суїцидальних ду-
мок тощо.

По-четверте, необхідні також заходи 
у сфері просвітництва, спрямовані на парт-
нерів та батьків військовослужбовців, які 
повернулися додому, а також їхніх дітей, 
потенційних роботодавців або інших гро-
мадян, котрих так чи інакше дана проблема 
стосуватиметься.

Враховуючи гостроту проблеми повер-
нення демобілізованих учасників антите-
рористичної операції до мирного життя, 
важливо здійснювати наукові та прикладні 
пошуки нових методів соціально-психоло-
гічної допомоги та послуг для цієї категорії 
населення. Перспективою подальших по-
шуків буде створення реабілітаційної про-
грами для ветеранів АТО.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ У РОЗВИТКУ 
СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
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кафедри соціальної роботи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Статтю присвячено аналізу поняття «соціальна активність людей похилого віку». Нагальність дослі-
дження зумовлена тим, що питання підтримки та розвитку соціальної активності людей похилого віку 
є актуальним, але недостатньо дослідженим. У статті проаналізовано та порівняно основні підходи 
до визначення поняття соціальної активності літніх людей, окреслено особливості суспільної актив-
ності людей похилого віку та представлено результати дослідження рівня сприйняття соціальної під-
тримки людей поважного віку, які залучені до соціальної активності.

Ключові слова: соціальна активність, соціальна активність людей похилого віку, суспільна актив-
ність, соціальна підтримка, похилий вік.

Статья посвящена анализу понятия «социальная активность пожилых людей». Актуальность иссле-
дования обусловлена тем, что вопросы поддержки и развития социальной активности пожилых лю-
дей являются актуальными, но недостаточно исследованными. В статье проанализированы основные 
подходы к определению понятия социальной активности пожилых людей, очерчены особенности об-
щественной активности людей пожилого возраста и представлены результаты исследования уровня 
восприятия социальной поддержки пожилых людей, привлеченных к социальной активности.

Ключевые слова: социальная активность, социальная активность пожилых людей, общественная 
активность, социальная поддержка, пожилой возраст.

Piontkivska O.H. THE ROLE OF SOCIAL SUPPORT IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC ACTIVITY 
OF ELDERLY PEOPLE

The article is devoted to the analysis of the concept of social activity of elderly people. The need for re-
search is determined to the fact that the questions of support and development of social activity of the elderly 
are relevant, but not explored. The article analyzes and compares the main approaches to the definition of 
the concept of social activity of older people, outlines the features of the social activity of elderly people and 
presents the results of a study of the level of perception of social support for older people attracted to social 
activity.

Key words: social activity, social activity of elderly people, public activity, social support, elderly age.

Постановка проблеми. На сьогодні се-
ред світових демографічних процесів одну 
із провідних ролей відіграє процес старін-
ня населення. «Старіння населення – одна 
з домінантних тенденцій ХХІ століття», – 
йдеться в доповіді Фонду ООН в області 
народонаселення [1, c. 6]. Останні декілька 
років проблема старіння населення плане-
ти обговорюється багатьма міжнародними 
організаціями та науковими центрами. Од-
нак особливості демографічного старіння, 
його вплив на різні сфери життя населен-
ня у країнах, які перебувають на складному 
перехідному етапі розвитку, на нашу думку, 
досліджені недостатньо. Задля зменшення 
негативного впливу цієї тенденції, на наше 
переконання, актуальним є вивчення та 
дослідження феномена соціальної актив-
ності людей похилого віку. Ми вважаємо, 
що неправильно сприймати літніх людей 
як тих, хто пасивно чекає кінця життя та 
не має значущої ролі в суспільстві. Цей пе-
ріод може бути повноцінним етапом роз-
витку особистості, часом продовження та 

прогресу її соціальної активності. Саме 
тому виникає потреба дослідження сутності 
соціальної активності людей похилого віку, 
соціально-психологічних чинників і умов її 
розвитку та підтримки.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Загалом природу та сутність фено-
мена соціальної активності, її структуру та 
загальні закономірності розвитку вивчали 
К.О. Абульханова-Славська, Є.О. Ануфрієв, 
О.М. Леонтьєв, А.В. Мудрик, Т.М. Маль-
ковська, В.А. Петровська, С.Л. Рубінштейн 
та ін. В українській науковій парадигмі де-
які аспекти соціальної активності розкриті 
у працях О.В. Безпалько, С.Л. Грабовської, 
В.В. Радули, В.О. Татенка, М.М. Стадника, 
О.О. Якуби та ін.

Традиційно у вітчизняній психології соці-
альна активність досліджувалася на моло-
діжній вибірці (А.Н. Агафонов, І.А. Дралюк, 
Т.Г. Ємельянова, Е.М. Кандаліна, С.Л. Ко-
марова, Т.Н. Мальковська, Є.М. Мануйлов, 
А.В. Мурзіна, М.В. Уйсімбаєва, Л.З. Бекда-
мирова). У вказаних роботах розкрито сут-
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ність соціальної активності молоді, її роль 
у соціалізації, у структурі соціальної зріло-
сті особистості, показано місце молодіжної 
політики держави та молодіжних форму-
вань у її розвитку.

Проте останнім часом з’являються робо-
ти, присвячені вивченню соціальної актив-
ності і людей похилого віку (Г.М. Андрєєва, 
Л.І. Анциферова, Є.А. Берецька, Н.Ф. Демен-
тьєва, Н.В. Зоткін, О.В. Краснова, Т.А. Купрі-
янова, Е.В. Щаніна, Н.В. Ліфарєва, Т.В. Ско-
рик), що набувають особливого значення 
у зв’язку із всесвітньою тенденцією ста-
ріння населення та розробленням нової 
моделі «активного» старіння. Способи ре-
алізації культурних та творчих потенціалів, 
можливості самореалізації у поважному віці 
розглядали Р.А. Андріанова, В.І. Андреєв, 
Л.І. Анциферова, М.В. Бородіна, В.З. Ду-
лікова, М. Ноулз, О.В. Тополь, В. Франкл, 
Ж.В. Хозіна, І.С. Якиманська та ін.

Загалом кількість наукових праць, що 
відображають різноманітність поглядів 
на процеси старіння, підходів до вирішен-
ня соціальних проблем людей похилого 
віку та напрямів соціальної роботи, зро-
стає. Свій внесок у дослідження цієї про-
блематики зробили такі вчені: В.Д. Аль-
перович, І.А. Аршавський, В.В. Болтенко, 
І.Н. Бондаренко, Н.В. Герасимова, І.В. Да-
видовський, А.Й. Капська, Т.В. Карсаєвська, 
М.С. Мільман, А.В. Мудрик, А.В. Нагорний, 
В.І. Нікітін, М.Д. Олександрова, О.А. Пачина, 
М.І. Рожков, К.А. Феофанов, З.Г. Френкель, 
В.В. Фролькис, Є.І. Холостова, Д.Ф. Чебо-
тарьов, Е.В. Чеканова, Р.С. Яцемірська та ін.

Однак потрібно зазначити, що дослі-
джень, які б розкривали особливос-
ті підтримки та розвитку соціальної ак-
тивності людей похилого віку в реаліях 
сучасного розвитку українського суспіль-
ства, ще недостатньо. Зокрема, потре-
бують аналізу питання, які стосуються 
вивчення основних напрямів суспільної ак-
тивності літніх людей, чинників її розвитку 
та соціально-психологічної підтримки такої 
активності.

Постановка завдання. Виходячи з ак-
туальності та недостатньої розробленості 
проблеми, нами визначено такі основні 
завдання розвідки:

– дослідити та визначити соціально-пси-
хологічні умови підтримки суспільної актив-
ності людей похилого віку;

– розробити модель підтримки суспіль-
ної активності літніх людей.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналізуючи різноманітні підходи 
до вивчення соціальної активності, можна 
сказати, що на сьогодні немає однознач-
ного, чіткого визначення цього поняття. 

Науковці розглядають соціальну активність 
як форму людської діяльності, як якість 
чи постійну характеристику особистості, 
яка реалізується у соціальній поведінці та 
у соціальній діяльності, як певну творчу ро-
боту тощо [1; 2; 4; 5; 7; 8]. Загалом ми роз-
глядаємо соціальну активність людей похи-
лого віку як характеристику способу життя 
особистості, що відображає свідому спря-
мованість її діяльності і поведінки на зміну 
або підтримку соціального середовища, ак-
тивну участь у роботі соціальних інститутів 
відповідно до актуальних потреб, інтересів 
та цілей суспільства. Ми розглядаємо соці-
альну активність літніх людей як ознаку їх 
успішної адаптації до нового статусу після 
виходу на пенсію, а також як один зі шляхів 
самореалізації людей похилого віку.

Також ми вважаємо, що в окремих випад-
ках необхідно розмежовувати поняття «соці-
альна активність» та «суспільна активність». 
На нашу думку, поняття «соціальна актив-
ність» все ж таки характеризує більш за-
гальне явище активності індивіда в соціумі, 
тоді як поняття «суспільна активність» надає 
цьому явищу більш унікального характеру, 
підкреслює те, що така активність стосуєть-
ся не просто взаємодії з оточенням, пев-
ними групами, інститутами, а має на меті 
творчий, перетворювальний характер, веде 
за собою актуалізацію та пошук рішень на-
гальних соціальних проблем окремих верств 
населення. Необхідно наголосити, що осо-
бливе значення має змістовна сторона ак-
тивності людей похилого віку. Адже не всі 
види активності таких людей позитивно 
впливають на рівень і якість їхнього життя. 
Займаючись тією чи іншою діяльністю, люди 
похилого віку хочуть відчувати свою значи-
мість, потрібність, що у них є певна роль 
у суспільстві, що вони приносять користь 
іншим, відчувати, що вони самі керують змі-
нами у своєму житті. І саме соціальна ак-
тивність може вирішувати їхні проблеми із 
самооцінкою, самореалізацією, адаптацією 
до нових умов життя.

Аналіз літературних джерел та реальної 
соціальної практики свідчить про реаліза-
цію таких видів соціальної активності лю-
дей похилого віку, як участь у діяльності 
місцевої громади, волонтерська діяльність, 
участь у клубах за інтересами, навчання 
в «університетах третього віку», на різних 
курсах, опанування новими навичками, 
вміннями, членство у громадських, політич-
них, благодійних організаціях, участь у со-
ціальних проектах тощо.

Саме участь людей похилого віку в со-
ціальній активності, «суспільній самодіяль-
ності» може розв’язати їхні проблеми та ча-
стково забезпечити умови для інтенсивного 
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способу життя, морально-психологічної 
підтримки та уникнення дестабілізаційних 
факторів дійсності. Однак для підтримки та 
розвитку такої активності серед людей по-
хилого віку необхідно визначити, що саме 
впливає на рівень їх суспільної активності, 
що допомагає зберегти її після досягнення 
пенсійного віку, які фактори на це влива-
ють, які умови необхідні для підтримки со-
ціальної активності літніх людей. На ці та 
деякі інші питання ми намагаємось дати 
відповідь у нашому дослідженні.

Базами дослідження були обрані благо-
дійні та громадські організації, що працю-
ють із людьми похилого віку, клуби за ін-
тересами для літніх людей (м. Київ).

Вибірка нашого дослідження складаєть-
ся із пристарілих людей: жінки та чоловіки 
віком від 60 до 75 років. Всього – 80 осіб 
(50 жінок та 30 чоловіків), які займаються 
соціальною/суспільною діяльністю. Необ-
хідно зазначити, що під час візитів до баз 
дослідження було виявлено, що значна 
кількість літніх людей, залучена до суспіль-
ної діяльності, досягла старечого віку.

Для вивчення особливостей соціальної 
активності людей похилого віку нами були 
обрані такі методи дослідження: теоретич-
ний аналіз літератури; емпіричні методи 
(анкетування, спостереження, глибинне 
інтерв’ю); якісний і кількісний аналіз екс-
периментальних даних; вивчення досвіду 
роботи з людьми похилого віку; включене 
спостереження.

Для дослідження особливостей соціаль-
ної активності літніх людей нами був обра-
ний такий інструментарій: методика «Ціннісні 
орієнтації» (М. Рокіч), шкала психологічного 
благополуччя К. Ріфф, шкала суб’єктивного 
благополуччя М.П. Фетіскіна, В.В. Козлової, 
Г.М. Мануйлова, методика самопочуття, ак-
тивності та настрою (САН), тест смисложит-
тєвих орієнтацій (Д.О. Леонтьєв), методика 
діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн, 
шкала соціальної підтримки (Д. Зімет; 
адаптація В.М. Ялтонський, Н.О. Сирота). 
Також була використана авторська анке-
та для визначення рівня активності людей 
похилого віку. Завдяки цим методикам ми 
змогли дослідити та виокремити ті пси-
хологічні компоненти, які, на нашу думку, 
впливають на соціальну активність літніх 
людей. До таких компонентів ми включає-
мо самооцінку людей поважного віку, рівень 
задоволеності якістю їхнього життя, широ-
ту, інтенсивність та змістовність їхніх соці-
альних зв’язків, мотиваційну сферу, ціннісні 
орієнтації, інтереси, прагнення та потреби 
людей похилого віку. Також у нашій робо-
ті звертаємо увагу на попередній життєвий 
та професійний досвід літніх людей, стиль 

життя до виходу на пенсію, їхні фізичні та 
матеріальні можливості, які досліджувались 
під час включеного спостереження та гли-
бинного інтерв’ю.

У статті звертаємо увагу на вплив 
наявної соціальної підтримки у людей по-
хилого віку та прояв їхньої соціальної ак-
тивності. Адже життя в сучасному суспіль-
стві вимагає від людини вміння ефективно і 
динамічно реагувати на мінливе середови-
ще, долати труднощі, що виникають. Соці-
альна підтримка ж є одним із тих ресурсів, 
які допомагають індивіду пристосуватися, 
вирішити свої проблеми, зняни негативну 
напругу. Іншими словами, наявність соці-
альної підтримки від сім’ї, друзів, значущих 
людей – це один із найважливіших факторів 
успішної адаптації людини в соціумі, зокре-
ма для людини, яка досягла похилого віку, 
до нового статусу та нових обставин життя.

Під час бесіди з досліджуваними нами 
було виявлено, що 80% літніх людей займа-
ються суспільною активністю задля того, 
щоб відчути свою потрібність соціуму. Біль-
шість наголошує, що після виходу на пен-
сію втратили сенс «прокидатися зранку», 
відчували розгубленість, не знали, як тепер 
організувати своє життя. На жаль, на сьо-
годні у нашому суспільстві для людини, 
що вийшла на пенсію, немає окремої соці-
альної ролі, соціальні очікування знижені. І 
хоч для певної частки людей похилого віку 
вихід на пенсію є часом виходу на заслу-
жений відпочинок, багато хто негативно 
сприймає цей момент. У такий період важ-
ливим є пошук нових сенсів та цінностей, 
якщо такі були втрачені, та побудова нової 
перспективи життя.

Для виявлення рівня наявної соціальної 
підтримки у людей похилого віку нами була 
використана шкала соціальної підтримки. 
Психодіагностична методика «Багатомір-
на шкала сприйняття соціальної підтрим-
ки» («MSPSS») була розроблена Д. Зімет 
у 1988 р. Російськомовну адаптацію шка-
ли здійснили Н.О. Сирота і В.М. Ялтон-
ський. Опитувальник дозволяє виявити 
основне джерело соціальної підтримки 
у досліджуваних. Випробуваному дається 
інструкція: «Прочитайте уважно наведе-
ні нижче твердження і обведіть кружечка-
ми номери тих тверджень, які найбільше 
стосуються Вас».

Методика складається із 12 вимірюваних 
коротких повідомлень про себе та включає 
4 шкали:

1. Сімейна підтримка.
2. Дружня підтримка.
3. Підтримка значимих інших.
4. Загальний показник соціальної під-

тримки.
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Твердженню, номер якого був позначе-
ний, присвоюється 1 бал. Далі відбувається 
просте підсумовування за кожним джере-
лом соціальної підтримки окремо. Макси-
мальна кількість балів вказує на переважан-
ня певного джерела соціальної підтримки 
в учасника дослідження. Для розрахунку 
балів за шкалою «Загальний показник со-
ціальної підтримки» відбувається підсумо-
вування отриманих балів за шкалами «Сі-
мейна підтримка», «Дружня підтримка», 
«Підтримка значимих інших».

Ми отримали такі результати. Загаль-
ний показник соціальної підтримки серед 
нашої вибірки сягає 9,4 бала, що значно 
вище середнього рівня соціальної підтрим-
ки. Середній показник серед жінок – 9,5, 
а серед чоловіків – 9,3. Ця методика також 
продемонструвала, що найбільше відчуття 
соціальної підтримки наші досліджувані от-
римують від значимих близьких: середній 
показник – 3,5; середній показник за «Під-
тримкою від сім’ї» – 3, показник підтримки 
від друзів був найнижчим – 2,8. Дещо від-
мінні результати виходять у розмежовуван-
ні цих показників серед жінок та чоловіків: 
середній показник за «Підтримкою від сім’ї» 
у жінок – 3,05, а у чоловіків – 3,1; показник 
за «Підтримкою від друзів» у жінок – 2,8, а у 
чоловіків – 2,6.

Отримані дані можуть свідчать про те, 
що задля розвитку особистої соціальної 
активності людей похилого віку необхід-
на зовнішня соціальна підтримка. Так, 
на думку зарубіжних науковців [9; 10], 
саме підтримка та збереження соціальних 
зв’язків людей похилого віку є основним 
фактором успішного старіння. Коли літні 
люди після виходу на пенсію залишають-
ся вдома, не змінюючи місця проживання, 
не потрапляючи до будинків пристарілих, 
вони мають змогу підтримувати контакти 
з колишніми співробітниками, повноцінно 
спілкуватися з рідними, близькими – все 
це зменшує стрес, допомагає адаптува-
тися до нового статусу, підвищує рівень 
відчуття соціальної підтримки, попереджує 
виникнення конфліктних ситуацій. Тобто 
люди після їх виходу на пенсію не повинні 
бути викреслені з їхнього звичного сере-
довища та втрачати свої соціальні зв’язки. 
Пенсіонери не повинні виключатися із жит-
тя громади та пасивно старіти. Зарубіжні 
науковці звертають увагу та необхідність 
продовження соціальної активності люди-
ни після її виходу на пенсію, адже це пози-
тивно вливає на її не тільки психічний, а й 
на фізичний стан.

Так, у деяких іноземних дослідженнях 
наголошується на взаємозв’язку між соці-
альною активністю, потраплянням у гері-

атричні установи та смертністю. Згідно з 
дослідженням, у людей похилого віку, які 
брали участь у тій чи іншій формі соціаль-
ної активності, знизився ризик інституці-
оналізації (потрапляння до геріатричних 
установ) майже наполовину, тоді як у літ-
ніх людей, які живуть одні, шанси потра-
пити до будинку пристарілих значно вищі. 
Участь у громадській діяльності та навіть 
візити і розмови із друзями або родичами 
позитивно впливають на самопочуття лю-
дей похилого віку. А подальше залучення їх 
до суспільної активності, «соціальної само-
діяльності» може розв’язати їхні проблеми 
та частково забезпечити умови для актив-
ного способу життя.

Говорячи про соціальну підтримку, та-
кож потрібно зважати на те, що у більшості 
досліджень існує термінологічне змішання 
понять «соціальна підтримка» і «сприйнят-
тя соціальної підтримки». Адже соціальну 
підтримку можна визначати і через суб’єк-
тивне, внутрішнє сприйняття індивідом, і 
через зовнішню систему соціальних зв’яз-
ків індивіда, соціальних інститутів, до яких 
він включений. Таким чином, уявлення 
про рівень наданої індивіду підтримки може 
не співпадати з дійсним станом речей.

Тож говорячи про розвиток соціальної/
суспільної активності людей похилого віку, 
ми повинні враховувати, що це двосторон-
ній процес. З одного боку, має відбуватися 
трансформація соціальної політики держа-
ви, рух у бік впровадження всесвітньої кон-
цепції «активного старіння», розвиток дер-
жавних програм та проектів задля підтримки 
соціальної активності людей похилого віку, 
створення відповідних зовнішніх, побутових 
умов для цього, а з іншого – повинна прово-
дитись психологічна робота саме з людьми 
похилого віку, подолання негативних стере-
отипів щодо старості, підготовка населення 
передпенсійного віку до «м’якого» виходу 
на заслужений відпочинок.

Визначаючи причини активності літніх 
людей, потрібно усвідомлювати об’єктивну 
необхідність підтримки, забезпечення пев-
ної ролі кожної людини в суспільстві у про-
цесі її життя, задоволення потреб, підтрим-
ки життєзабезпечення. Реалізація цього 
залежить, з одного боку, від самовдоско-
налення окремої людини, її особистісних 
якостей, рівня розвитку, здібностей до ак-
тивних дій у всіх основних сферах суспіль-
ного життя, а з іншого – від вдосконалення 
взаємовідносин у громаді, соціальної по-
літики держави, узгодження інтересів і дій 
різних верств суспільства, особистостей, 
соціальних інститутів.

Отже, отримані дані свідчать про те, що 
поряд зі створенням відповідних соціальних 
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умов (наприклад, розробленням спеціаль-
ної політики держави у вказаному напрямі 
та відповідних програм і проектів, роботою 
міжнародних організацій із цієї тематики 
тощо) важливу роль має відігравати соці-
ально-психологічна підтримка, що допомо-
же підвищити рівень соціальної активності 
людей похилого віку.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Участь літніх людей у соціальній ак-
тивності, «суспільній самодіяльності» може 
поліпшити їхнє життя, допомогти у фор-
муванні нових стратегій подолання кризо-
вих ситуацій, зменшити вплив дестабілі-
заційних факторів, сприяти формуванню 
позитивної самооцінки, а високий рівень 
сприйняття соціальної підтримки людьми 
похилого віку може позитивно впливати 
на розвиток такої активності.

До перспективних напрямів подальшо-
го дослідження ми відносимо визначення 
факторів, що впливають на соціальну ак-
тивність людей похилого віку, виокремлен-
ня соціально-психологічних умов підтримки 
суспільної активності літніх людей та роз-
роблення програм для їх забезпечення.
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У статті розкрито специфіку ставлення особистості сільського жителя до децентралізації влади, 
що досліджувалась на рівні пілотного проекту. Виокремлено соціально-психологічні властивості, що 
визначають ставлення особистості до децентралізації влади, такі як просоціальна система цінностей, 
відповідальність, мотивація успіху, готовність до ризику, рівень обізнаності щодо децентралізації вла-
ди. Проведено порівняння вищезазначених соціально-психологічних властивостей у представників 
груп із різним ставленням до адміністративного реформування.

Ключові слова: ставлення до децентралізації влади, просоціальна система цінностей, відповідаль-
ність, мотивація успіху, готовність до ризику, рівень обізнаності щодо децентралізації влади.

В статье раскрыта специфика отношения личности сельского жителя к децентрализации власти, кото-
рая исследовалась на уровне пилотного проекта. Выделены социально-психологические свойства лич-
ности, определяющие ее отношение к децентрализации власти, включая просоциальную систему ценно-
стей, ответственность, мотивацию к успеху, готовность к риску, уровень информированности в вопросах 
децентрализации власти. Проведено сравнение вышеуказанных социально-психологических свойств 
у представителей групп с различным отношением к административному реформированию.

Ключевые слова: отношение к децентрализации власти, просоциальная система ценностей, от-
ветственность, мотивация к успеху, готовность к риску, уровень информированности в вопросах де-
централизации власти.

Sydorenko Zh.V., Mazur А.О. SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY, 
DETERMINING THE SPECIFIC ATTITUDE TOWARDS THE DECENTRALIZATION OF POWER  
(ON THE EXAMPLE OF VARIOUS RURAL RESIDENTS OF THE CENTRAL REGION OF UKRAINE)

The article states out special features of attitude of rural residents towards power decentralization, studied 
at the level of pilot project. It singles out social and psychological characteristics that determine the attitude 
of the personality towards the decentralization of power, such as pro-social system of values, responsibility, 
motivation to reach success, a willingness to risk, level of awareness as to the decentralization of power. We 
have compared the abovementioned socio-psychological characteristics of members of groups with a different 
attitude towards administrative reforms.

Key words: attitudes towards the decentralization of power, pro-social system of values, responsibility, mo-
tivation to reach success, willingness to risk, level of awareness as to the decentralization of power.

Постановка проблеми. Упровадження 
інноваційних процесів для демократичних пе-
ретворень суспільства потребує активної гро-
мадянської позиції українців, здатності до ре-
альних дій, спрямованих на демократизацію 
соціальних стосунків, що передбачає форму-
вання особистості акмеологічного типу із со-
ціально-активним ставленням до життя [15].

Удосконалення системи функціонуван-
ня публічної влади через її децентралізацію 
є ефективним засобом переходу до більш 

демократичної моделі суспільства. Проте 
сприйняття українцями процесу адміністра-
тивного реформування за всієї його соціаль-
ної значущості є суперечливим і неоднознач-
ним. Так, ми вбачаємо доцільність вивчення 
особливостей ставлення українців до децен-
тралізації влади та виявлення на рівні особи-
стості соціально-психологічних властивостей, 
що зумовлюють специфіку цього ставлення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У працях сучасних науковців вивчають-
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ся детермінанти суспільного розвитку, що 
забезпечують останній за демократичної 
моделі державного устрою (Є. Головаха, 
В. Жовтянська); розглядається феноменоло-
гія політико-правової свідомості особистості 
(В. Духневич); у фокус уваги дослідників по-
трапляє психологія інновацій (Н. Лебедєва, 
А. Татарко, Г. Сергійчук). Досліджувалось 
ставлення населення до децентралізації 
в Україні, причому було виявлено зростання 
зацікавленості українців цією проблемати-
кою (О. Данчева).

Традиції розуміння особистості як систе-
ми ставлення до світу, започатковані В. Мя-
сищевим та С. Рубінштейном, розвивались 
К. Абульхановою-Славською, О. Старовой-
тенко.

Ми ж убачаємо необхідність висвітли-
ти специфіку ставлення до адміністратив-
ного реформування з позиції особистості 
як суб’єкта свого життя та її соціально-психо-
логічних властивостей, таких як відповідаль-
ність, ціннісні орієнтації, мотивація до успіху, 
схильність до ризику, обізнаність у соціаль-
но-політичному житті.

При цьому вважаємо доцільним зосе-
редитись на вивченні особливостей став-
лення до адміністративного реформування 
на прикладі сільських жителів центрально-
го регіону України. Як свідчать результати 
досліджень А.І. Анцибора, сільським жите-
лям властива схильність до конформізму та 
консервативності [2, c. 14]. Відтак можна 
передбачити певні труднощі для обраної ка-
тегорії населення стосовно прийняття відпо-
відальності щодо майбутніх змін суспільного 
життя, очікувати негативізм або байдужість 
у ставленні до нововведень.

Постановка завдання. У статті ставимо 
за мету дослідити на рівні пілотного проекту 
на прикладі вибірки сільських жителів цен-
трального регіону України соціально-психо-
логічні властивості особистості, що визнача-
ють специфіку ставлення до децентралізації 
влади в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Послідовник ідей О. Лазурсько-
го дослідник В. Мясищев розробив основні 
положення концепції ставлення особисто-
сті. Він підкреслював, що система суспіль-
них відносин, до якої входить кожна людина 
протягом усього життя, формує її суб’єктивні 
ставлення до всіх сторін дійсності. Поняття 
ставлення виникає там, де є суб’єкт і об’єкт 
відносин. При цьому В. Мясищев виокремив 
конативний (потребнісний), емоційний та 
когнітивний (оцінний) компоненти ставлення 
до світу, розрізняючи його за позитивним і 
негативним характером [12, с. 6].

О. Старовойтенко, розглядаючи ставлен-
ня як основу для типології особистості, зо-

крема, виокремлює його соціальний аспект. 
Увага дослідниці фокусується на вивченні 
особливостей формування зрілої особисто-
сті акмеологічного типу, здатної до само-
реалізації в соціальному, професійному та 
особистісному контекстах життя. Найважли-
вішою складовою частиною акмеологічного 
типу є соціально-активне ставлення до жит-
тя, що розкривається через прагнення люди-
ни бути включеною в колективну діяльність; 
здатність до моделювання перспективних 
соціальних структур; реальні дії, спрямовані 
на демократизацію соціальних відносин, і т. 
д. [15, c. 119].

У сучасних дослідженнях з адміністра-
тивного права децентралізацію визначено 
як такий спосіб організації публічної вла-
ди в державі, за якого адміністративно-те-
риторіальні одиниці або інші територіальні 
утворення мають право самостійно вирішу-
вати питання місцевого значення і реалізу-
вати власні завдання у межах, встановлених 
законодавством [16, с. 48].

На наш погляд, із психологічної позиції 
найбільшої уваги заслуговує адміністратив-
ний аспект реформування, що передбачає 
збільшення автономності адміністративних 
об’єднань і максимальне залучення грома-
дян до питань управління.

Зважаючи на те, що реформація місцевого 
самоврядування для українців є, безперечно, 
інноваційним процесом, вважаємо продук-
тивним звернутись до розроблень Ю. Кра-
совського. Дослідник виділяє поведінкові 
типи особистостей в інноваційних процесах 
(«інноватори», «прихильники нововведень», 
«мінливі стосовно нововведень», «нейтраль-
ні», «скептики», «консерватори»), що, на наш 
погляд, доцільно використати, розглядаючи 
конативну сторону ставлення особистості 
до нововведень [10, c. 403]

У результаті огляду наукових джерел 
ми виокремили такі соціально-психологічні 
властивості особистості, що зумовлюють її 
ставлення до децентралізації влади, як: її 
спрямованість на мотивацію успіху (А. Реан) 
[14]; просоціальні цінності (В. Духневич, 
В. Жовтянська) [6; 7]; відповідальність 
(К. Абульханова-Славська, А. Брушлінський, 
Дж. Роттер) [1; 3; 5]; готовність ризикува-
ти заради успіху (Н. Лебедєва, О. Татарко) 
[11]; рівень обізнаності щодо децентраліза-
ції влади як вияв соціальної компетентності 
(В. Жовтянська) [7].

Вибудовуючи емпіричне дослідження, ми 
спирались на концепції ставлення особисто-
сті (В. Мясищев, О. Старовойтенко) [12; 15],  
послуговувались працями вчених-пред-
ставників суб’єктно-діяльнісного (К. Абуль-
ханова-Славська, А. Брушлинський,) [1; 5], 
акмеологічного (О. Старовойтенко) [15], когні-
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тивного (Ш. Шварц) [8] підходів, мотиваційних 
теорій особистості (А. Реан) [14], розроблен-
нями науковців у площині політичної психології 
(В. Духневич, В. Жовтянська) [6; 7] та у сфері 
інноваційної активності особистості (Ю. Кра-
совський, Н. Лебедєва, О. Татарко) [10; 11].

У процесі проведення емпіричного дослі-
дження нами використовувалися стандарти-
зовані діагностичні методики:

– для дослідження ціннісно-мотиваційної 
сфери опитуваних були використані методи-
ка «Ціннісні орієнтації» Ш. Шварца й моди-
фікація опитувальника А. Реана «Мотивація 
успіху і боязнь невдачі» для діагностування 
мотивації досягнення [8; 14];

– для діагностики рівня відповідальності 
досліджуваних ми скористалися методикою 
«Рівень суб’єктивного контролю» (Є. Бажина, 
Є. Голинкіної, О. Еткінда) [3];

– ступінь готовності особистості 
до ризику визначався за допомогою методи-
ки «Діагностика ступеня готовності до ризи-
ку» Г. Шуберта [9].

Для вивчення специфіки ставлення гро-
мадян до децентралізації влади, а також 
виявлення рівня їх обізнаності щодо адміні-
стративного реформування на рівні пілотно-
го проекту була розроблена та апробована 
анкета «Ставлення особистості до децентра-
лізації влади».

При цьому ми покладались на прин-
ципи проведення анкетного опитування, 
запропоновані В. Ядовим [17]. Під час роз-
роблення питань анкети було виділено 
смислові блоки, виходячи з концепції став-
лення особистості В. Мясищева [12]. Пере-
дусім анкетування мало виявити тенденції 
до позитивного (схвального)/негативного 
(несхвального) ставлення опитуваних до де-
централізації влади, а також охарактеризу-
вати ставлення з позиції конативного, емо-
ційного та оцінного компонентів.

Вибірка пілотного дослідження становила 
76 осіб – жителів с. Северинівка та с. Черня-
тин Жмеринського району Вінницької облас-
ті, серед яких 40 жінок і 36 чоловіків. Серед 
опитуваних – представники різних соціаль-
них верств та рівнів освіти, вік досліджуваних 
становить від 18 до 79 років.

За результатами емпіричного досліджен-
ня специфіки ставлення сільських жителів 
до децентралізації влади виявляється його 
амбівалентність. Так, у 53% опитуваних – по-
зитивне ставлення до цього процесу, у 47% – 
негативне та байдуже.

З погляду емоційного компонента став-
лення значною мірою переважає емоція 
інтересу (38%), хоча достатньо виражені 
байдужість (15,7%) та тривога (13,1%). Є 
також респонденти, негативно налашто-
вані щодо нововведень: з емоціями гніву 

(5,2%), роздратування (9,2%), розчаруван-
ня (1,3%).

Вивчаючи конативний компонент став-
лення, ми з’ясували, що більшість опита-
них ставиться до децентралізації на рівні 
просоціальних сенсів [4], тобто орієнтується 
на загальнолюдські моральні інтереси (39%). 
Групоцентричні інтереси притаманні 11%; 
егоцентричну мотивованість мають 30% опи-
таних і лише 20% респондентів не виявили 
жодного мотиваційного значення щодо про-
цесу децентралізації, тобто мають індифе-
рентне ставлення до таких змін.

Амбівалентні результати були продемон-
стровані вибіркою на рівні тенденції до став-
лення з різних рольових позицій (за Ю. Кра-
совським). Так, «інноваторів» виявилося 6,1%, 
«прихильників нововведень» – 30,7%, «мінливих 
стосовно нововведень» – 13,8%, «нейтраль-
них» – 23%, «скептиків» – 17%. Водночас «кон-
серваторів» серед опитуваних не виявилося.

З погляду оцінного компонента ставлен-
ня 29% опитуваних вважають, що ініціатори 
нововведень заслуговують на повагу, 41% 
ставиться до них вельми скептично, 30% – 
нейтрально налаштовані.

У процесі вивчення соціально-психологіч-
них властивостей, що впливають на специ-
фіку ставлення громадян до децентралізації, 
за допомогою стандартизованих методик ми 
отримали такі результати. Досліджуючи рі-
вень відповідальності сільських жителів, було 
виявлено, що загальний рівень інтерналь-
ності за шкалою Іо за усередненим показни-
ком вибірки становить 4,48 стена і відповідає 
екстернальному локусу контролю.

Як бачимо, більшість респондентів не вва-
жає себе здатними контролювати хід жит-
тєвих подій, має труднощі із прийняттям 
власної життєвої позиції. Їх відрізняє вища 
конформність, порівняно з інтерналами. На 
наш погляд, ця особливість може поясню-
ватись тим, що опитування проводилось 
у сільській місцевості з домінуванням орієн-
тацій на традиційний уклад життя. Виявлена 
особливість може розцінюватись як певна 
особистісна перешкода стосовно прийняття 
людиною суспільних інновацій.

Вивчаючи специфіку ціннісно-мотивацій-
ної сфери опитуваних за методикою «Ціннісні 
орієнтації» (Ш. Шварца), було встановлено, 
що переважним ціннісним орієнтиром дослі-
джуваної вибірки є універсалізм (17,5%), без-
пека (13,6%) та самостійність (11%) (Рис. 1).

Поєднання цінностей «Універсальність», 
«Безпека», «Самостійність» як домінантних 
характеризує досліджувану громаду як спря-
мовану на створення безпечних, благополуч-
них умов життя, де кожен має право голо-
су та здатен самостійно приймати рішення, 
тобто на демократичну модель суспільства.
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З іншого боку, найменш значущими цін-
ностями для досліджуваної вибірки є стиму-
ляція (6,8%), влада (7%) та гедонізм (7,1%). 
Тобто більшість опитуваних селян не прагне 
новизни, розваг та реалізації власних амбі-
цій, орієнтується на одноманітне повсякден-
не життя, що може сприйматись як основа 
важливої для них стабільності.

Дослідження мотивації успіху/уникнен-
ня невдач особистості сільського жителя 
за даними модифікації опитувальника А. Ре-
ана продемонструвало на рівні середньо-
го значення вибірки показник 12,7 бала, 
що відповідає тенденції досягнення успіху. 
Згідно із цим показником, можна припу-
стити, що загалом досліджувані спрямова-
ні на досягнення позитивного результату 
в інноваційних процесах, здатні докладати 

зусиль для цього, бути активними й відпо-
відальними.

Діагностика готовності особистості до ри-
зику за методикою Г. Шуберта показала, що 
33,3% досліджуваних мають низький сту-
пінь готовності до ризику, 45% – середній, 
21,7% – високий. Низький рівень у контек-
сті нашого дослідження може інтерпрету-
ватись як неготовність до змін, небажання 
виходити із зони комфорту. Середній рівень 
характеризується здатністю адекватно оці-
нити реформу та прийняти рішення щодо її 
сприяння. Високий рівень готовності до ри-
зику може виявлятися в необдуманій згоді, 
імпульсивному інтересі до новизни або ж 
може стосуватися виключно особистої сфе-
ри і не розповсюджуватися на соціально-по-
літичний вимір життя.

Таблиця 1
Результати порівняльного аналізу за критерієм Стьюдента 

соціально-психологічних властивостей груп зі схвальним/несхвальним 
ставленням до децентралізації влади

Соціально-
психологічна 
властивість

Середнє значення 
для представників 
групи 1 (зі схваль-
ним ставленням )

Середнє значення 
для представників 

групи 2 (з несхваль-
ним ставленням )

Значення критерію 
Стьюдента, рівень 

статистичної 
значущості

Ціннісна орієнтація 
«Влада» 9,3 8,6 t = 2,218; p≤0,05

Ціннісна орієнтація 
«Стимуляція» 9,9 8,6 t = 2,030; p≤0,05

Загальна 
інтернальність 4,4 3,8 t = 2,039; p≤0,05

Інтернальність у сфері 
досягнень 5,2 4,7 t = 2,188; p≤0,05

Інтернальність у сфері 
сімейних стосунків 5,3 4,3 t = 3,091; p≤0,005

Інтернальність у сфері 
міжособистісних 
стосунків

5,5 4,5 t = 3,657; p≤0,001

Рис. 1. Розподіл відсоткового співвідношення ціннісних 
орієнтацій (за опитувальником Ш. Шварца)
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Ми виявили досить високий рівень соці-
альної обізнаності стосовно децентралізації, 
оскільки 35% опитаних достатньо інфор-
мовані в питаннях децентралізації, 66,6% – 
недостатньо.

За допомогою методу кростабулярних 
таблиць було визначено, що існує залеж-
ність між обізнаністю щодо децентралізації 
та ставленням до неї (χ2 Пірсона = 8, 424, 
при p= 0,04).

За результатами порівняльного аналізу 
за критерієм Стьюдента було встановлено 
статистично значущі відмінності між група-
ми осіб зі схвальним та несхвальним типами 
ставлення до децентралізації влади. Ці групи 
були відібрані на основі відповідей на питан-
ня авторської анкети. Так, виявлено тенден-
цію, що у прихильників нововведень більш 
виражене прагнення до влади та реалізації 
власних амбіцій, про що свідчить порівнян-
ня середніх значень показників за шкалою 
«Влада» за методикою Ш. Шварца (Табл. 
1). Їм також більш притаманне прагнен-
ня до новизни, що підтверджує порівняння 
за показниками «Стимуляції». У прихильників 
децентралізації вищий рівень інтернального 
локусу контролю, що вказує на більшу готов-
ність взяти відповідальність за своє життя, 
емоційно позитивні події і ситуації власно-
го життя, сімейні стосунки та міжособистісні 
взаємини.

Висновки із проведеного дослідження. 
У результаті емпіричного дослідження було 
виявлено, що ставлення особистості сіль-
ського жителя до децентралізації влади має 
амбівалентний характер. Значна частина 
респондентів схвально ставиться до децен-
тралізації, з переважанням емоції інтересу, 
виявляє готовність зайняти ініціативну гро-
мадську позицію. З іншого боку, майже поло-
вина опитуваних відчуває певне розчаруван-
ня або ж виявляє байдужість до суспільних 
змін.

Було з’ясовано, що у прихильників 
нововведень більш виражені прагнення 
до влади та новизни, готовність взяти від-
повідальність за своє життя та його емоцій-
но-позитивні події, сімейні стосунки й міжо-
собистісні взаємини.

Ми дійшли висновку, що соціально-пси-
хологічними властивостями особистості, що 
сприяють соціально активному ставленню 
сільських жителів до децентралізації влади, 
є просоціальна система цінностей, праг-
нення незалежності, тенденція мотивації 
успіху, прагнення до гармонійних міжособи-
стісних стосунків. Труднощі впровадження 
інноваційних процесів можуть зумовлюва-
тися недостатньою відповідальністю членів 
громади, їх частковою інформованістю щодо 
нововведень, домінуванням цінності безпеки.

Оскільки наше дослідження мало пілот-
ний характер, вважаємо, що надалі потрібно 
внести зміни в методичний інструментарій, 
переглянути адекватність емпіричної катего-
рії оцінного компонента ставлення до децен-
тралізації влади.
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В статье представлены особенности влияния психологии построения этнических границ на фор-
мирование политико-идеологических ценностей украинской молодежи в контексте социокультурных, 
исторических и геополитических условий развития регионов Украины. Изменение геополитических 
ориентиров развития Украины привело к переоценке ранее исповедуемых идеалов и изменению поли-
тических ценностей. В то же время в силу большой инерционности политического сознания продол-
жают сохраняться старые системы политических ценностей, которые могут вступать в противоречие 
с ценностями, предложенными новым политическим режимом. Анализ политических процессов в ре-
гионах Украины подтверждает их недемократический характер и интенсивную психологическую адап-
тацию граждан к реинкарнации авторитарного политического режима.

Ключевые слова: политико-идеологические ценности, политическая социализация, психология со-
циальных групп, этничность, индивид.

У статті визначено особливості впливу психології побудови етнічних кордонів на формування по-
літико-ідеологічних цінностей української молоді в контексті соціокультурних, історичних і геопо-
літичних умов розвитку регіонів України. Зміна геополітичних орієнтирів розвитку України призве-
ла до переоцінки раніше сповідуваних ідеалів і зміни політичних цінностей. Водночас через велику 
інерційність політичної свідомості продовжують зберігатися старі системи політичних цінностей, які 
можуть вступати у протиріччя із цінностями, запропонованими новим політичним режимом. Аналіз 
політичних процесів у регіонах України підтверджує їх недемократичний характер та інтенсивну пси-
хологічну адаптацію громадян до реінкарнації авторитарного політичного режиму.

Ключові слова: політико-ідеологічні цінності, політична соціалізація, психологія соціальних груп, 
етнічність, індивід.

Shust V.V. PSYCHOLOGY OF CONSTRUCTION OF ETHNIC BORDERS AS A FACTOR FOR 
FORMING POLITICAL AND IDEOLOGICAL VALUES OF YOUTH OF MODERN UKRAINE

The article features the influence of the psychology of building ethnic boundaries on the formation of po-
litical and ideological values of Ukrainian youth in the context of socio-cultural, historical and geopolitical 
conditions for the development of the regions of Ukraine. Changing geopolitical orientation of Ukraine led to 
a reassessment of the previously professed ideals and changes in political values. At the same time, because 
of the large inertia of the political consciousness persist the old system of political values, which may be in 
conflict with the values proposed by the new political regime. An analysis of the political processes in regions 
of Ukraine confirms its undemocratic character and intense psychological adaptation of citizens to the reincar-
nation of the authoritarian political regime.

Key words: political and ideological values, political socialization, psychology of social groups, ethnicity, 
individual.

Постановка проблемы. Трансформа-
ционные изменения на современном этапе 
существования украинского государства 
затрагивают все сферы его жизнедеятель-
ности. В Украине практически не осталось 
аспектов общественной жизни, не нуждаю-
щихся в реформировании и не являющих-
ся объектом политических дискуссий, ри-
торики, манипуляций. Начертанные задачи 
европейской модернизации государства 
требуют реалистического осмысления 
основных путей этого процесса. Именно 
поэтому как никогда актуальным являет-
ся формирование политико-идеологиче-

ских ценностей как структурных элементов 
политического сознания молодежи – наи-
более дееспособной силы для осущест-
вления анонсированных правительством 
реформ.

Изучение ценностных ориентаций мо-
лодежи позволяет не только определить 
магистральные пути развития общества, 
но и выявить, предупредить тенденции его 
возможного разрушения, поскольку дина-
мика и структура политических ценностей 
молодежи служат одним из индикаторов 
развития социально-политической систе-
мы государства.
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Общественно-политические изменения, 
произошедшие за годы независимости 
Украины, накладывают отпечаток на спец-
ифику политического сознания и действия 
в обществе. Сознание людей подвергается 
значительному влиянию новых социальных 
потребностей и измененной парадигмы 
социально-экономического и политическо-
го развития.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Проблема формирова-
ния политических ценностей в пределах 
определенного социокультурного конти-
нуума интересовала многих ученых. Так, 
Ю.А. Левада подает аксиологическое 
пространство в виде трехмерной системы 
координат: идентификация («кто я, мы та-
кие?») – основа макрополитической иден-
тичности; ориентация («куда мы идем?»), 
адаптация («к чему мы можем приспосо-
биться?») – базовой идеологической мо-
дели с содержательным наполнением. В 
выбранном ракурсе термин «аксиологи-
ческое пространство» ученый использует 
в расширенном контексте как ценностное 
(эмоционально-психологическое), оценоч-
ное (рационально-психологическое), сим-
волически-смысловое измерение социума 
[8]. Украинский исследователь Ф.Г. Се-
менченко отмечает, что ценности основы-
ваются на универсализации различных яв-
лений действительности, обладают всеми 
атрибутами идеального, функционируют 
в форме идеи, идеала и только в таком 
качестве образуют элемент широко по-
нятного объективного общественного бы-
тия, а не просто непосредственный эле-
мент социальной действительности [12]. 
И.В. Жеребятникова рассматривает цен-
ности на социетальном уровне, утверждая, 
что любые изменения и реформы в госу-
дарстве становятся действительно необра-
тимыми и успешными лишь при условии их 
восприятия и закрепления в системе цен-
ностных ориентаций общества [5].

Постановка задачи. Целью статьи яв-
ляется анализ психологии построения эт-
нических границ как фактора формирова-
ния политико-идеологических ценностей 
украинской молодежи.

Изложение основного материала 
исследования. В психологических ра-
ботах в систему мировоззренчески-цен-
ностных ориентаций индивида включаются 
определенные жизненно смысловые уста-
новки, система идентификаций, т. е. цен-
ностные признаки, служащие критерием 
для отождествления субъекта с определен-
ными общественными, профессиональны-
ми, культурными и историческими группа-
ми: морально-этические нормы, ценности 

и представления о «добре» и «зле», спра-
ведливости, праве, обязанностях, положе-
нии индивида в обществе [11, с. 27]. Иными 
словами, мировоззренчески-ценностные 
ориентации индивида как общественного 
субъекта являются фактором, определяю-
щим содержание идентификации и крите-
рии отбора признаков, по которым проис-
ходит такая идентификация.

Кризис признаков идентичности заклю-
чается в отсутствии или обесценении сре-
ди определенной категории населения 
конкретных признаков, вокруг которых 
должна формироваться такая идентич-
ность. Нерешенность задачи по формиро-
ванию украинской гражданской нации и, 
соответственно, украинской национальной 
идентичности заключается в отторжении 
значительной частью населения тех цен-
ностей, которые государство достаточно 
долгое время предлагало в качестве сред-
ства консолидации социума.

В результате перехода общества в фазу 
информационного развития и повышения 
роли информационных технологий, счи-
тают В.П. Горбулин, А.Б. Качинский, эко-
номический и технологический прогресс 
и безопасность общества все больше 
определяются духовно-интеллектуальным 
развитием социума [2]. Информацион-
ную и духовную сферы аналитики сегодня 
рассматривают как поле боя нового типа 
войн – духовно-нравственных, которые ве-
дут за ценности и интересы. Такая война, 
указывает Л.И. Шершнев, «бьет по сущ-
ностной основе человека, культурному 
ядру его нравственности, ментальности» 
[13, с. 2].

Вполне логично, подчеркивает Э.У. Бай-
даров, что традиционные ценности под-
верглись удару перед вызовами совре-
менности, ведь они формировались 
в совершенно другой культурной, социаль-
но-политической и экономической обста-
новке. Однако и ценности, порожденные 
более близкой нам эпохой, воплощенные 
в либеральных и демократических кон-
цептах и идеях, являются иллюзорными, 
как это демонстрирует новейшая история. 
Европейские страны, декларируя привер-
женность этим ценностям, выстраивают 
свое социальное пространство несколько 
иначе, сведя некоторое положительное со-
держание этих ценностей до обыкновен-
ного эгоизма [1]. Подтверждением этой 
мысли является психологическое неприя-
тие и политика в отношении мигрантов 
из стран, пострадавших от так называемой 
«Арабской весны», наступившей не без во-
енной и политической поддержки прави-
тельств европейских стран. Либеральные 



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 189

ценности, будучи доведены до предельно-
го их практического воплощения, превра-
щаются в средство разрушения общества. 
Они породили массовые беспорядки в Па-
риже, вызванные выходцами из африкан-
ских стран.

Подобное отношение прослеживается 
и в имеющейся среди европейских лиде-
ров «усталости от Украины»; в значительно 
более жесткой миграционной политике от-
носительно украинцев после победы «Ев-
ромайдана» и «Революции достоинства»; 
в подписании соглашения с Российской 
Федерацией по «Северному потоку-2» 
в обход Украины; в откровенном «побужде-
нии к миру» с сепаратистами на востоке 
Украины.

Российский ученый А.Г. Осипов вы-
деляет три психологических механизма, 
объясняющих функционирование этнич-
ности как социального конструкта. Ме-
ханизмы существуют в соответствующих 
полях: дискурсивном, в поле ежедневной 
практики, в поле конструирования соци-
альных границ. В дискурсивном поле эт-
ничность определяется усилиями элитных 
групп и групп экспертов. Они имеют сим-
волическую власть номинаций, определя-
ют социальные классификации и конструк-
ты. Этнические конструкты интегрируются 
в массовое сознание, становятся социаль-
ными репрезентантами и элементами об-
щего знания. На их основании воспроизво-
дится объективная реальность, которой 
руководствуются актеры в повседневном 
взаимодействии. В итоге конструкт этнич-
ности действует на стыке дискурсивного 
поля и поля повседневной практики [9].

Процесс построения психологических 
этнических границ включает такие процес-
сы: идентификация индивида как чужого 
группе; типизация и объединение группы 
чужих на основании одной или нескольких 
воспринимаемых «общих» характеристик; 
построение на этих основаниях этнической 
границы, отделяющей группу от этнически 
чужой; определение ограниченного спектра 
возможных социальных практик для чужих.

Например, следствием уменьшения 
значения политической ценности «Единой 
Украины» явилось появление в информа-
ционном пространстве Украины сентенции 
«нет худа без добра» в контексте потери 
контроля над Крымом и частью Донбасса. 
Эти регионы, по мнению спикера украин-
ского парламента А.В. Парубия, заселе-
ны недостаточно этничными украинцами, 
потомками переселенцев, мнением кото-
рых можно пренебречь, т. е. происходит, 
согласно одному из трех психологических 
механизмов, выделенных А.Г. Осиповым, 

ограничение социальной практики части 
населения государства [10].

Ярким примером ограничений в дискур-
сивном поле служит высказывание извест-
ного музыканта О.Ю. Скрипки о необхо-
димости построения гетто для людей, 
не владеющих украинским языком: «Люди, 
которые не могут выучить украинский, име-
ют низкий IQ, таким ставят диагноз «деби-
лизм». Надо их отделить, потому что они 
социально опасны, надо создать гетто 
для них» [4]. Всего лишь на основании од-
ной из воспринимаемых «общих» харак-
теристик деятель культурной элиты Укра-
ины строит пока еще психологическую 
этническую границу. Следует заметить, 
что позиция музыканта, широко обсуж-
даемая в социальных сетях, сначала рас-
колола молодежь на противников и сто-
ронников О.Ю. Скрипки, но вскоре после 
его «открещивания» от столь радикальных 
высказываний часть сторонников образо-
вала еще один «лагерь», психологически 
не воспринимающий «отступничество» 
в подобных «принципиальных» вопросах.

Этничность выступает организующим 
социальные взаимодействия элементом, 
объясняющим характер и практику инте-
ракции индивидов, основанным на внешне 
воспринимаемой естественности и объ-
ективности зависимости социально-куль-
турных характеристик от этнической 
идентичности. Поэтому политическими 
психологами и политтехнологами совре-
менной Украины прогнозируется рождение 
«настоящей украинской политической на-
ции», способной противостоять «россий-
ской агрессии», вместо прежней «ложной», 
с «инородным российским этническим 
элементом»

Более десяти лет назад ученые считали 
самыми большими трудностями, стоящи-
ми перед Украиной в сфере национальной 
безопасности, такие проблемы: «медлен-
ные процессы приобретения украинской 
национальной идентичности, поляризация 
общества по культурно-языковому и иде-
ологическому признаку, отсутствие общих 
для всего населения Украины политико-и-
деологических ценностей, межэтнические 
и межконфессиональные трения и кон-
фликты, недоверие к власти, низкая пра-
вовая культура, аполитичность и недоста-
точное гражданское сознание населения» 
[11, с. 27]. Эти трудности и проблемы 
в общественно-политическом развитии 
предстали перед украинским обществом 
и сегодня вследствие процессов глобали-
зации и недостаточно четкой идентифика-
ции населения страны, то есть недостаточ-
ным отождествлением граждан Украины 
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с определенной нацией, культурой, поли-
тической идеологией. Академик НАН Укра-
ины Н.Г. Жулинский приводил данные 
социологических опросов, согласно кото-
рым в 2005 г. лишь 45% граждан считали 
себя, прежде всего, гражданами Украины, 
а представителями своего этноса, нации – 
только 2,5% [6, с. 4]. Другими словами, 
более десяти лет назад об охвате страны 
процессами национальной идентификации 
речь не шла, поскольку самоидентифика-
ция индивида невозможна без соотнесе-
ния себя с определенным этносом, нацией, 
культурой, языком, религией, историей.

Исследователь М.М. Кобля предсказы-
вал изменение ценностных систем в укра-
инском обществе: «На смену советской 
системе декларации суррогатно-коллек-
тивных, патерналистских ценностей, су-
ществовавшей несколько десятилетий, 
формируется новая система ценностей, 
предусматривающая четкую ориента-
цию украинцев на европейские ценности, 
на значительные ценностные достижения 
украинского народа, нравственное оздо-
ровление общества, рост значения цен-
ностей культуры гражданского общества 
в общем развитии украинской политиче-
ской нации по сравнению с ценностями го-
сударства» [7, с. 1].

В свою очередь, Г.П. Дашутин 
и М.И. Михальченко считали, что «для 
Украины поиск новой системы идеалов 
и ориентиров является сложной, но важ-
ной задачей. Без этого познавательного 
и мировоззренческого поиска невозможно 
разработать программы экономических, 
политических, образовательных и других 
реформ, преодолеть системный кризис, 
который расшатывает общественное зда-
ние» [3, с. 12].

Примечательно, что все эти утверждения 
о трудностях, проблемах и системном кри-
зисе в Украине относятся к началу 2000-
ных гг., как показала дальнейшая история 
государства, годам далеко не кризисным.

Стремясь к целостности психологиче-
ского анализа, следует учитывать неод-
нородность ментального пространства 
украинского общества. Расселение пред-
ков современных украинцев на разных бе-
регах Днепра, проживание в разных при-
родных условиях, отличном культурном 
окружении способствовало нарастанию 
культурной дифференциации между ними. 
В современном украинском обществе так-
же присутствует значительная ментальная 
дифференциация между населением раз-
ных регионов, обусловленная далеко не в 
последнюю очередь архетипическими до-
минантами прошлого.

Под влиянием «постмайданных» про-
цессов, гражданского военного конфликта 
на Востоке Украины происходят существен-
ные изменения смысла политических цен-
ностей, декларируемых государством еще 
в начале его становления. Разнообразное 
влияние факторов политической социали-
зации как внутреннего, так и внешнеполи-
тического характера обусловливает раз-
новекторные направления формирования 
политических ценностей в разных регионах 
Украины. Происходят процессы реформи-
рования украинского общества, приводя-
щие к весьма неоднозначным результатам. 
К тому же фактором внешнеполитическим 
является противостояние между ведущими 
государствами мира, в котором Украине 
отведена крайне неблагодарная роль ста-
тиста и поля столкновения интересов.

Многочисленные коллизии, связанные 
с перманентно ухудшающейся социаль-
но-экономической ситуацией, усиливаются 
кризисностью межэтнических отношений 
в украинском государстве и возникающи-
ми на этой почве психологическими про-
блемами.

Указанные факторы политической социа-
лизации подрывают основы украинской го-
сударственности, нивелируют значимость 
таких европейских социально-политиче-
ских ценностей, как правовое государство, 
свобода самовыражения, гражданское об-
щество, демократия. В сознании граждан 
артикулируется необходимость восстанов-
ления авторитарного политического режи-
ма времен «развитого кучмизма» (1994–
2004 гг. – время президентства Л.Д. Кучмы), 
способного обеспечить стабильное суще-
ствование государства и минимальный уро-
вень социальной защиты.

Осознание угрозы для существования 
украинской государственности вносит в па-
литру политических ценностей регионов 
Украины новые акценты – особое значение 
приобретают ценности единства, целост-
ности страны, установления гражданского 
мира, патриотизм в его морально-полити-
ческом выражении.

Выводы из проведенного исследова-
ния. Политико-идеологические ценности 
молодежи Украины характеризуются нали-
чием разнонаправленности касательно 
будущего устройства государства. Стол-
кновения интересов финансово-промыш-
ленных группировок, потеря государ-
ственного суверенитета привели страну 
к гражданской войне, мирное завершение 
которой усугубляется отсутствием целена-
правленной политики центра касательно 
неконтролируемых властью некоторых ре-
гионов Украины.
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Практически во всех регионах Украины 
происходит снижение значимости цен-
ностей правового государства, свободы, 
демократии. Процесс построения психо-
логических этнических границ происходит 
под влиянием политических и культурных 
элит и отображается в массовом полити-
ческом сознании молодежи.
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