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Kyrychenko V. V. Strategical organization of personal worldview. The article pre-

sents a theoretical and methodological analysis problem the study of personal worldview in the 

conditions of the information society. Interaction of personality with the surrounding world is a 

complicated process of analysis of heterogeneous information. Knowledge about the world in-

cludes not only objective facts, recorded properties and emotional reactions that arise as a result 

of interaction with the world, they include an estimated component of the individual and social 

importance of information in the cultural system of role representation of the individual. The 

theoretical and methodological conceptualization of the problem of personal worldview within 

the framework of the concept of a strategic approach to the study of creative activity of V.O. 

Molyako. The analysis of problem is carried out and working definitions of the strategy percep-

tion of informational content and the formation picture of the world.  

Key words: perception of the world, information society, poetic perception of the world, 

strategy of personal perception of the world. 

Отримано 1.04.2019 
 

Кормишев М. В. П РОБЛЕМА РО ЗВИТКУ СПІВПРАЦІ З О ДНОЛІ ТКАМИ В УМОВАХ ДЕПРИВАЦІЇ СІМЕЙНОЇ ВЗА ЄМОДІЇ  

УДК 316.47.37.018.32 

Кормишев Микола Володимирович 

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ З ОДНОЛІТКАМИ  

В УМОВАХ ДЕПРИВАЦІЇ СІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Кормишев М. В. Проблема розвитку співпраці з однолітками в умовах  

депривації сімейної взаємодії. У статті досліджується проблема співпраці з однолітками 

в умовах депривації сімейної взаємодії. Експериментальні дослідження психологів пока-

зують, що у вихованців закладів інтернатного типу спостерігаються значні відхилення в 

розвитку особистості та системі стосунків до світу і до інших людей. Таким чином, у 

вихованців школи – інтернату не формується прагнення до ділової співпраці з людьми, а 

також, в спілкуванні не проявляється пізнавальна активність та домінує прагнення до 

примітивних індивідуальних контактів, а це, у свою чергу, не сприяє засвоєнню дити-

ною культурних досягнень людства і повноцінної орієнтації у навколишньому світі. У 

статті подано наукове обґрунтування положення про те, що характер взаємодії та спів-

праці дитини з дорослими зумовлює особливості розвитку особистості, ставлення до 

себе та до інших людей.  

Ключові слова: психічна депривація, взаємини, спілкування, співпраця з однолітками. 
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Кормишев Н.В. Проблема развития сотрудничества со сверстниками в усло-

виях депривации семейного взаимодействия. В данной статье исследуется проблема 

сотрудничества со сверстниками в условиях депривации семейного взаимодействия. Экспе-

риментальные исследования психологов показывают, что у этой категории детей наблюда-

ются значительные отклонения в их личностном развитии и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками. У воспитанников учреждений интернатного типа не формируется стремле-

ние к деловому сотрудничеству с людьми и в процессе общения у них не проявляется по-

знавательная активность, а доминирует стремление к примитивным индивидуальным кон-

тактам, что, в свою очередь, не способствует усвоению ребенком культурных достижений 

человечества и его полноценной ориентации в окружающем мире. В статье изложено науч-

но обоснованное положения о том, что характер взаимодействия и сотрудничества ребенка 

со взрослыми влияет на развитие личности, отношения к себе и к другим людям.  

Ключевые слова: психическая депривация, взаимоотношения, общение, сотруд-

ничество со сверстниками.  

Постановка проблеми. Розвиток сучасної державної освіти зумовлює 

необхідність переосмислення теорії й практики виховання дітей у закладах 

інтернатного типу. Упродовж останніх років держава та суспільство намага-

ється вирішувати питання, пов‘язані з реорганізацією шкіл-інтернатів для ді-

тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Практика й наукові 

дослідження свідчать, що порушення позитивних контактів дитини та батьків 

знижує можливості індивіда функціонально й культурно взаємодіяти із соці-

альним оточенням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково доведено, що пси-

хічна депривація індивіда негативно впливає на розвиток особистості дитини. 

Розвиток особистості в умовах психічної депривації призводить до виник-

нення таких негативних явищ: небажання дітей вчитися, втрата інтересу до 

довкілля, відсутність прагнення до саморозвитку та самовдосконалення, до-

магань на соціальне визнання, затримки в розвитку рефлексії та інших ново-

утворень особистості. Саме соціальна депривація, почуття незахищеності, 

переживання ситуації неуспіху в діяльності та негативного оцінювання є для 

дитини психотравмою, внаслідок якої виникають специфічні труднощі роз-

витку внутрішньої та суспільно значущої мотивації. Сучасні дослідження 

свідчать, що у закладах інтернатного типу відсутні умови для повноцінного 

розвитку особистості дитини. Дослідженнях психологів підкреслюють, що 

співпраця з дорослими залишається провідним фактором у формуванні осо-

бистості, під впливом якої у дітей формується система значущих стосунків. 

Завдяки співпраці з дорослими діти отримують знання, уміння та навички, а 

також, пізнають норми та закони, що існують у суспільстві. Таким чином, 

дослідження проблеми впливу співпраці з однолітками та дорослими на роз-

виток особистості в умовах психічної депривації набуває великого значення.  

Загальновідомо, що в молодшому шкільному віці одним із значущих 

чинників, що впливають на мотивацію учіння та репрезентує загальне пози-

тивне ставлення дитини до школи, є позитивні взаємини та співпраця з одно-

літками. Тому велике значення набуває дослідження особливостей співпраці 

з однолітками в навчальній діяльності та її вплив на формування широких 

соціальних та учбово-пізнавальних мотивів учіння вихованців інтернатного 
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закладу. Науковці вважають, що відсутність турботи та любові дорослих зна-

чно посилює тривожність та захисні тенденції дитини, що загалом знижує її 

потреби в орієнтовно-дослідницькій поведінці. Л. В. Поміткина та 

М. П. Полухіна підкреслюють, що « тривожність у молодших школярів дуже 

часто буває через брак емоційних і суспільних стимулів » [6, с. 482]. 

Психолог М. П. Аралова та ін. стверджують, що відсутність повноцін-

ної сім‘ї є тією травматичною подією, яка призводить до низки відхилень в 

особистісному розвитку дитини й спричиняє формування в неї спотвореного 

образу світу, яке має прояв у тяжінні емоційної складової образу світу до гі-

перболізації небезпеки. Відчуття полишеності й самоти виявляється в пере-

живанні дитиною тривоги та страху. На думку учених, масштаб цього пере-

живання, його інтенсивність, глобальність й неусвідомлений характер спів-

відносні із загрозливим образом світу. Переживання екзестанційного страху, 

що виникає як наслідок порушених стосунків у сім‘ї або повної їх відсутнос-

ті, зумовлює виникнення в дитини почуття безпорадності щодо реальної або 

міфічної загрози. Картина загрозливого образу світу, зазвичай, має несвідо-

мий характер. Дитина, яка не має батьківського захисту, перебуває в нервовій 

напрузі, що негативно позначається на темпах психічного розвитку та стано-

вленні її емоційної сфери і активності [5]. 

За госпіталізму, спричиненому відсутністю прихильності й емоційних 

зв‘язків з близькими дорослими, обов‘язково констатують наявність пасив-

ності таких дітей. Психологи відзначають, що при нормальному розвитку 

дитини її пізнавальна активність може досягати дуже високого рівня, і, на-

впаки, знижена ініціативність – це відмітна риса дітей, які виховуються поза 

родиною. Л. А. Девіс підкреслює, що в ситуації відсутності або глибоко по-

рушених емоційних стосунків між матір'ю і дитиною, остання позбавляєть-

ся можливості увібрати в себе чужий досвід, відтворюючи його в особистій 

життєдіяльності [3].  

Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова, Л. М. Царегородцева та інші пси-

хологи підкреслюють, що сферу спілкування дорослих та дітей, які вихову-

ються поза родиною, характеризує особлива напруженість потреби в позити-

вному спілкуванні. При цьому, на загальному тлі яскраво вираженого праг-

нення до спілкування з дорослими й, водночас, за підвищеної залежності від 

них, особливо привертає увагу агресивність вихованців інтернату до дорос-

лих, яку ілюструє споживче ставлення до них, демонстрація тенденції очіку-

вання чи вимоги вирішення своїх проблем. Психологи наголошують, що по-

вноцінний аналіз особливостей розвитку особистості неможливий без аналізу 

соціальної ситуації дітей з різними типами деприваційного досвіду та їх осо-

бистісних характеристик. Соціальна ситуація розвитку школярів загальноос-

вітніх шкіл-інтернатів виступає чинником, що зумовлює психологічні особ-

ливості розвитку та становлення їх особистості. Серед школярів навчальних 

закладів інтернатного типу існують відмінності, детерміновані особливостя-

ми деприваційного досвіду дитини. Особистісний розвиток таких дітей обтя-

жений низкою негативних психосоціальних чинників [2].  
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Як свідчать дослідження, контакти дітей у дитячому будинку значно 

слабкіші, ніж у дітей з повноцінних родин. Зокрема, діти з інтернатних уста-

нов виявляють значно меншу цікавість до однолітків, ніж діти з дитячого са-

дка; у грі вихованці дитячого будинку менш уважні до дій і станів партнера, 

іноді зовсім не помічають чи просто ігнорують прохання своїх товаришів, 

частіше поводяться незалежно один від одного і, перебуваючи поряд, грають 

нарізно. Автори акцентують на тому, що вихованці інтернату виявляють зна-

чно більшу цікавість до дорослого, ніж діти з дитячого садка. Вони прагнуть 

повністю заволодіти увагою дорослого, відчути його доброзичливе ставлення 

та фізичний контакт. Через це потреба в спілкуванні та співпраці у вихован-

ців закритих інтернатних установ виявляється набагато пізніше, ніж у дітей з 

повноцінних родин. Порушення емоційних зв‘язків із близькими дорослими 

та специфіка організації життя у дитячих закладах перешкоджає повноцінно-

му розвитку дитини та виконання нею функцій, унормованих в умовах ро-

динного життя. Психологи зазначають, що в установах інтернатного типу 

між дітьми й дорослими існують поверхневі, формальні стосунки, які переш-

коджають розвитку та ефективному функціонуванню системи афективно-

особистісних зв‘язків. Для дітей позбавлених батьківської уваги характерна 

первинна тривожність, яка значно впливає на розвиток особистості та її здат-

ність до встановлення емоційних зв‘язків з іншими людьми. Така сепарація 

порушує нормальний процес організації почуття тривожності в дитини. Вод-

ночас, у дитини, позбавленої заспокійливого спілкування з батьками, активі-

зується стан тривоги, який дезорганізує її поведінку й порушує подальший 

розвиток. Зазвичай, ці діти виховуються в родинах, де один або обоє батьків 

мають серйозні проблеми, переживають емоційне неблагополуччя й демон-

струють в сім‘ї девіантну або домінантну поведінку [1; 4; 8].  

Переживання дитиною безлічі емоційних конфліктів, відсутність ефек-

тивної допомоги близьких дорослих зумовлює виникнення тривожності й 

пов‘язаної з нею переживання дитиною почуття власної залежності, провини 

й нестабільності. Але ці родини, зазвичай, неповні, малозабезпечені та, пере-

важно, неблагополучні. Дітей виховують у несприятливих умовах, з негатив-

ною моральною атмосферою. Усе це загалом породжує труднощі в засвоєнні 

дітьми системи цінностей, соціальних норм поведінки, а також формує супе-

речливу систему самоуявлення [7; 9].  

Таким чином, дослідження свідчить, що для багатьох учнів інтернатних 

закладів характерне негативне емоційне тло життя, яке знижує рівень пізна-

вальної й розумової активності дитини та негативно впливає на розвиток ці-

лепокладання в учбовій діяльності Першопричиною виникнення негативних 

тенденцій у розвитку особистості вважаємо незадовільну якість міжособисті-

сних стосунків дітей та дорослих. Оскільки мета має сильну спонукальну 

властивість, першорядного значення в проблемі формування особистості на-

буває питання цілеутворення. При цьому, основними завданнями є форму-

вання здатності дитини прийняти та утримати мету, поставлену дорослим, а 

відтак, розвивати її здатність до самостійної постановки проміжних цілей. 
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Сформульована дорослим мета в процесі діяльності повинна ефективно на-

сичуватися позитивними емоціями, що запускає механізм формування нових 

мотивів шляхом зсуву мотиву на мету.  

Результати дослідження засвідчили, що емоційна сфера вихованців ін-

тернатів також має низку характерних особливостей. Психіка дитини перева-

нтажена негативними емоціями й почуттям міжособистісної ненадійності та 

страху, нестабільності й незахищеності. Для вихованців інтернатів прита-

манні переживання страху й тривоги, зумовлені внутрішніми конфліктами, 

водночас, значний відсоток респондентів також відчуває тривогу в стосунках 

з учителями. Негативний емоційний фон життя значно знижує рівень пізна-

вальної та розумової активності дитини й негативно впливає на розвиток і ста-

новлення навчально-пізнавальних мотивів учіння. Спостережено також слабо 

сформовані уміння прийняття й розуміння цілей, поставлених дорослими. Вихо-

ванці інтернатного закладу дуже часто відчували утруднення під час відповіді на 

питання про цілі своєї діяльності та не могли їх самостійно сформулювати. Діти 

також не розуміли інструкції до завдання та погано володіли умінням самостій-

но ставити цілі. Також відзначимо, що відсутність у дітей, вихованців інтернату, 

чіткого усвідомлення певних проміжних цілей зумовлює нерозуміння шляхів 

досягнення основної мети. Оскільки в процесі учбової діяльності велике значен-

ня має здатність школяра до окреслення й досягнення мети, то питання її визна-

чення є однією з найважливіших складових мотивації учіння.  

Мета статті – розкрити особливості впливу психічної деривації на ста-

новлення та розвиток особистості дитини. 

Виклад основного матеріалу та результати досліджень. У статті до-

сліджується проблема співпраці з однолітками вихованців школи – інтернату 

Під час діагностики особливостей мотивації співпраці молодших школярів, 

усі відповіді учнів було розподілено за рівнями співпраці й на підставі кіль-

кісного порівняння було визначено, який тип спрямованості школяра на 

взаємодію з партнерами домінує. Аналіз особливостей взаємодії та співпраці 

в ігрових ситуаціях та спілкуванні молодших школярів засвідчив, що кіль-

кість вказівок на зазначений тип взаємодії у вихованців інтернатних закладів 

перебуває на першому ранговому місці, а в учнів загальноосвітньої школи – 

на другому ранговому місці (73,2 % проти 38,5 %; φ=4,68; р 0,001). Кількість 

вказівок на взаємодію для досягнення ефективного результату в навчальній 

діяльності у вихованців інтернатних закладів перебуває на другому рангово-

му місці, а в учнів загальноосвітньої школи – на першому ранговому місці 

(54,6 % проти 26,8 %; φ=3,77; р 0,001). 

У молодших школярів загальноосвітньої школи на третьому ранговому 

місці перебувають вказівки на взаємодію та спілкування з однолітками з ме-

тою оволодіння способами навчальної роботи (6,9 % проти 0 %; φ=3,49; 

р 0,001). Високого рівня співпраці з однолітками серед вихованців інтернат-

них закладів не виявлено.  

Результати аналізу свідчать, що діти із загальноосвітніх шкіл більшою 

мірою виявляли показники середнього та високого рівня співпраці з одноліт-
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ками порівняно з показниками вихованців інтернатних закладів. Визначені 

відмінності між відсотковими показниками дітей, що навчаються в різних 

закладах освіти, за визначеними рівнями співпраці відповідали статистично 

значущому рівню. Діти, які навчаються в інтернатному закладі, на відміну від 

дітей із загальноосвітніх шкіл, більшою мірою демонстрували низький рівень 

співпраці. Ці результати оприявлено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Кількісні показники рівнів розвитку співпраці з однолітками молодших 

школярів загальноосвітньої школи та школи-інтернату (n=172) 

Рівні  
співпраці 

Учні загальноосвітньої  
школи, % 

Учні загальноосвітньої 
школи-інтернату, % 

 

Низький 38,5 73,2 4,68*** 

Середній 54,6 26,8 3,77*** 

Високий 6,9 0 3,49*** 

Всього: 100 100  

Примітка: *** р 0,001. 

Отже, відзначимо, що найменша кількість вказівок молодших школярів 

загальноосвітньої школи-інтернату припадає на співпрацю з однолітками з 

метою досягнення ефективного результату в учбовій діяльності. Водночас, 

досить значущою для вихованців школи-інтернату є співпраця в позанавча-

льних ситуаціях, в ігровій діяльності та спілкуванні. Наше дослідження яск-

раво ілюструє, що показники співпраці з однолітками з метою досягнення 

результату в учінні та оволодінні способами навчальної роботи в молодших 

школярів загальноосвітньої школи значно більші ніж у вихованців інтернат-

ного закладу. Відсутність таких вказівок у вихованців інтернатного закладу 

на мотиви співпраці з метою оволодіння способами навчальної роботи свід-

чить, що знедолені діти в минулому не мали можливості брати участь у спі-

льній діяльності з дорослими в побуті та в інших видах активної діяльності, 

спрямованих на досягнення певної мети. 

Висновки та перспективи У статті здійснено теоретичний аналіз та 

експериментальне дослідження особливостей розвитку співпраці з одноліт-

ками вихованців інтернатного закладу. Отже, в інтернатних установах відсу-

тні такі форми суспільно значущої діяльності, які активно формують в осо-

бистості розуміння значущості співпраці з іншими людьми, ефективності 

спільної роботи, її цінності та переваги. Отримані в процесі дослідження тео-

ретичні й емпіричні результати свідчать про те, що психічний стан емоційно-

го дискомфорту, незахищеності та тривоги як результат отриманих психот-

равм; знижений рівень розумової працездатності й успішності в учінні; низь-

кий рівень розвитку соціальних і духовних потреб та інтересів; наявність у 
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вихованців інтернату тих бажань і прагнень, що не є важливими для їх осо-

бистісного розвитку, відсутність здатності окреслювати перспективні цілі, 

співпрацювати з дорослими й однолітками та долати перешкоди в учбовій 

діяльності. Інтеграція різних видів діяльності таких, як учбово-ігрова, учбо-

во-трудова та інших цікавих форм психокорекційної роботи (психотерапев-

тичні вправи, нетрадиційні уроки, суспільно корисна й творча діяльність то-

що), у поєднанні з індивідуальними формами співпраці з однолітками та до-

рослими є ефективним засобом психокорекції особистості вихованців інтер-

натного закладу. Дослідження свідчать про ефективність такої психокорек-

ційної роботи з розвитку та формування уміння співпрацювати з однолітками 

та дорослими молодших школярів, вихованців закладів інтернатного типу.  
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Kormyshev M. V. The problem of development of collaboration with coevals in the 

conditions of domestic co-operational deprivation. In the article there is analyzed the problem 

of the influence of the deprivational family interaction on the formation and the development of 

the components of the motivational sphere a child‘s personality. The researchers assert that expe-

rience of communication is the main source that influences children and forms their attitude to 

the other people and themselves.Monitoring at boarding schools indicates a great need for com-

munication and adults` friendly attitude to them adults. Analyzing the characteristics of commu-

nication and interaction of children with adults psychologists mention that children who are 

brought up in an orphanage differ in the development of communication with children who are 

brought up in the family.First of all, the orphans communicate quite differently with people they 

show increasing interest than children in adult family, but they are characterized by reduced ac-

tivity in communicating with adults, by primitive desire to individual contacts, by poorly devel-

oped an interest in business cooperation.Business cooperation between a child and adult is very 

necessary to be analysed. Psychologists say that almost no child has a desire to work with adults, 

the desire to do something with him. During reading activity the orphans practically do not show 

any interest, they do not ask questions, do not express their points of view. Thus, the emerging 

commitment to adult and failure to establish a boarding productive cooperation and communica-

tion with people shows the child does not develop the desire to follow the steps of adults as a 

model, promoting` the absorption of child‘s cultural achievements of mankind and its orientation 

in the environment.  

Keywords: psychological deprivation, interrelation, communication, collaboration, chil-

dren in boarding schools.  

Отримано22.04.2019 
 


