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УДК 159.00  

АГАЧЕВА Ю.А. 
кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної, 
початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 
 м. Херсон. 

ІНТРАГРУПОВА АТРАКЦЯ УЧНІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 
ВНУТРІШНЬОГРУПОВИХ  ВЗАЄМИН 

Агачева Ю.А. Інтрагрупова атракця учнів та регулювання 
внутрішньогрупових взаємин. Проаналізовано вагомість атракції серед 
чинників, що впливають на ефективність спільно-розподільної діяльності 
учнів та гармонійність внутрішньогрупових взаємин. Показано відмінності 
вагомості впливу інтрагрупової атракції, ефективність спільно-розподільної 
діяльності та регулювання внутрішньогрупових взаємин  у групах різного 
типу. 

З’ясовано, що гармонізуючий вплив атракції на міжособистісну 
взаємодію у спільно-розподільній діяльності має відносний характер, 
істотно сприяючи підвищенню вдоволеності взаєминами, але не гарантуючи 
ефективності групової діяльності.  

Ключові слова: атракція, спільно-розподільна діяльність, 
ефективність спільно-розподільної діяльності, регулювання 
внутрішньогрупових взаємин. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. Для вітчизняної психології ідеї про важливість співробітництва 
як однієї з визначальних основ сучасного навчання можна вважати 
традиційними. Відповідно наукові дослідження і практичні розробки у 
вітчизняній психології йшли в напрямку виявлення закономірностей і 
механізмів навчальної співпраці в різноманітних формах групової роботи. За 
останні десятиліття в Україні і за кордоном було здійснено значну кількість 
досліджень групової діяльності учнів [2; 12-16; 22; 24].  При цьому, для 
позначення навчальної роботи, заснованої на безпосередній взаємодії учнів, 
пропонувалися різні поняття. Найчастіше вживана термінологія представлена  
такими дефініціями як «групова робота», «спільна навчальна діяльність», 
«спільно-розподілена навчальна діяльність», «колективно-розподілена 
навчальна діяльність», «навчальне співробітництво» та ін. Повного 
термінологічного консенсусу поки так і не досягнуто, але одним з найбільш 
вдалих термінів, на наш погляд, слід вважати поняття «спільно-розподільна 
діяльність», запропоноване в роботах відомого російського психолога 
В.В. Рубцова [21]. 

Переваги терміну «спільно-розподільна діяльність» полягають у тому, 
що в ньому акцентується увага на неаддитивності, а точніше, 
нададдитивності спільно-розподільної діяльності, в процесі якої відбувається 
не просто складання кількох індивідуальних діяльностей, а досягається 
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отримання загального ефекту, що відрізняється додатковими системними 
якостями і не зводиться до простої суми індивідуальних результатів. Тому 
категоризація психолого-педагогічних явищ в рамках поняття «спільно-
розподільна діяльність» включає багатовимірне осмислення співпраці і 
здійснюється по таких лініях як: вчитель - учень (учні); учень - учень (учні) в 
межах окремих підгруп класу; загальногрупову взаємодію учнів у контексті 
всього навчального колективу; вчитель - вчитель або учительський колектив. 

Але сьогодні особливої актуальності набирають проблеми організації 
вчителем ефективної спільно-розподільної діяльності учнів в навчальному 
процесі. У зв’язку з цим постає питання про передумови створення 
навчальних підгруп, на основі яких здійснюється спільно-розподільна 
діяльність.  

Серед таких передумов науковці особливого значення надають наявності 
високого рівня внутрішньогрупової атракції. Більшість дослідників при 
вивченні спільної діяльності в самих різних сферах та навчальної зокрема, 
констатують вкрай позитивний вплив високого рівня внутрішньогрупової 
атракції на результати функціонування групи та міжособистісної взаємодії [2 
- 6; 20; 23].  

Тому очікується, що групоутворення на основі максимізацій рівня 
атракцій між  учасниками спільно-розподільної діяльності, організоване в 
межах навчального процесу, може стати важливою складовою і передумовою 
розкриття їх інтелектуальних і творчих здібностей. При цьому слід 
зазначити, що у контексті сучасної демократичної ідеології українського 
суспільства принципу атракції в педагогічній сфері та сфері особистого 
життя надається пріоритетне значення. Водночас принципу розрахунку 
ідеологічна пріоритетність надається в сфері бізнесу й економіки, а також 
підкорення в військовій сфері тощо. Тому у навчально-виховному процесі не 
може бути проігнорована й та обставина, що в майбутньому житті 
вихованцям будуть потрібні навички міжособистісної взаємодії побудованої 
на прагматичних та кратичних засадах, що актуалізує також необхідність 
створення умов для розвитку відповідних навичок соціальної взаємодії та 
розширення адаптивних можливостей.  

Така ситуація ставить на порядок денний питання більш поглибленого 
наукового осягнення можливостей та обмежень атракції як чинника 
організації міжособистісної взаємодії у спільно-розподільній діяльності, а 
також з’ясування організаційно-методичних умов та психологічних засад 
реалізації  конструктивного потенціалу атрактогенних групп, порівняно з 
прагмато- та кратогенними.  

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття. Міжособистісна атракція 
- це специфічне емоційне ставлення, що визначає привабливість однієї 
людини для іншої, на основі якої виникає прихильність до неї. Атракція 
з’являється у процесі міжособистісного спілкування і передбачає сприйняття 
та оцінку іншої людини. За таких умов суб’єкту спілкування у співсуб’єкті 
доступні лише зовнішні ознаки, серед яких найінформативнішими є 
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зовнішній вигляд (фізичні якості та оформлення зовнішності), поведінка 
(здійснювані дії й експресивні реакції) та організація ним власного простору. 
Міжособистісну атракцію як психологічне явище вивчали такі дослідники, як 
Г. Андреєва, Е. Аронсон, Д. Бірн, Л. Гозман, В. Казміренко, Н. Казарінова, 
А. Кленчу, І. Кон, А. Коваленко, Н. Коломінський, Я. Коломінський, 
В. Лабунська, О. Леонтьєв, М. Лернер, С. Максименко, В. Моргун, 
М. Обозов, Ч. Осгут, Л. Петровська, В. Роменець, В. Семиченко, Н. Скотна, 
Я. Український, О. Чебикін, В. Фомічова, Ф. Хайдер, Т. Яценко та ін. 

Було встановлено, що виникнення міжособистісної атракції 
зумовлюється багатьма чинниками, якими є соціально бажані характеристики 
людини, а саме: охайність, співчутливість, терплячість, товариськість, 
схильність до підпорядкування тощо. Однак, попри досить давню традицію 
розвитку діяльнісного підходу в психології, феномен атракції до сьогодні 
найчастіше вивчається з функціоналістського погляду, без урахування 
діяльнісного опосередкування виникнення та розвитку міжособистісної 
атракції. Констатувалося, що наявність позитивної міжособистісної атракції у 
суб’єктів спільної діяльності сприяє, а негативної  перешкоджає ефективності 
співпраці. Проблеми впливу симпатії, антипатії та дружби на ефективність 
спільної діяльності, а також впливу останньої на подальший розвиток 
атрактивних настанов розглянуто у працях Л. Гозмана, І. Кона, А. Лутошкіна, 
С. Рубінштейна, П. Якобсона, M. Aргайла, С. Дака, Т. Ньюкомпа, Д. Тернера, 
M. Хогга, T. Х’юстона, M. Шерифа. 

Однак лишається поза увагою аналогічний вплив міжособистісної 
атракції на індивідуальну діяльність, а також пояснення тієї обставини, чому 
за загалом сприятливого впливу позитивної міжособистісної атракції між 
суб’єктом діяльності і значущими в контексті її реалізації Іншими 
ефективність діяльності не є гарантованою. За таких умов актуалізується 
проблема більш поглибленого наукового осягнення можливостей та 
обмежень атракції як чинника регуляції діяльності. 

Метою даної статті є виокремлення та аналіз феномену інтрагрупової 
атракції як одного із чинників ефективності спільно-розподільної діяльності 
учнів та регулювання внутрішньогрупових  взаємин. 

Виклад методики і результатів досліджень. Попри те, що поняттям 
«атракція» в психології широко оперують,  чіткість його концептуалізації 
залишає бажати кращого. Справа в тому, що у змістовне поле цього поняття 
потрапляють явища, які поряд з наявністю дуже істотних спільних рис, й 
власне надають їм атрактивний характер, мають і великі відмінності та 
виразну своєрідність. Так, симпатія, дружба, кохання й любов маючи 
спільність та взаємопов’язаність є водночас досить різнорідними 
феноменами. Найчастіше дружба, кохання та любов розуміються як різні 
напрямки розвитку настанов симпатії. На наш погляд для наочності сказане 
можна зобразити наступним чином у вигляді таблиці 1.  
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Таблиця 1.  
Основні вектори нарощування, стабілізації, згасання та 

трансформації атрактивних настанов 
 

нейтральність 
дружба любов 

симпатія кохання 
огида антипатія  

нейтральність ненависть ворожнеча 
 
У загальному випадку нарощення атрактивних настанов може 

призвести як  до їх стабілізації, так і до їх згасання, а то й трансформації у 
полярно-протилежні. В окремих же випадках може мати місце й виникнення 
амбівалентних атрактивних настанов. 

Високий рівень неоднозначності спостерігається й щодо суб’єктності 
атрактивних настанов. У гранично елементарному варіанті таким суб’єктом 
може бути діада, а загалом соціальна група. Якщо ми будемо розглядати 
атракцію як міжособистісну атракцію, як це зазвичай робиться у науково-
психологічній літературі, то будемо мати справу, по суті, з векторною 
характеристикою емоційного ставлення з боку суб’єкта спрямованого у 
даний час на значущого іншого, яке обов’язково репрезентується і як 
когнітивна оцінка в контексті спеціальної системи особистісних конструктів 
«симпатія-антипатія», «любов-ненависть», «друг-ворог», або ж по 
узагальненому конструкту «позивна атракція – негативна атракція 
(антиатракція). 

Тоді, якщо ми візьмемо тризначні диференціації градацій атрактивного 
конструкту «позитивна атракція – нульова атракція (нейтральна) – негативна 
атракція», то, навіть, у діаді можлива комбінація з дев’яти векторів 
міжособистісної атракції, яку для наочності можна представити у формі 
таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Дев’ять векторів міжособистісної атракції 
Суб’єкт А/ суб’єкт В Позитивна 

атракція 
В→А 

Нейтральна 
атракція 

В→А 

Негативна 
атракція 

В→А 
Позитивна атракція 

А→В 
++ 0+ -+ 

Нейтральна атракція 
А→В 

0+ 00 -0 

Негативна атракція 
А→В 

-+ 0- -- 

Тому, окрім поняття міжособистісної атракції, на наш погляд, доцільно 
ввести поняття інтрагрупової атракції, яку можна розглядати як повну 
комбінацію всіх векторів міжособистісної атракції між членами групи. У 
загальному вигляді можна виокремити чотири типи структур 
внутрішньогрупової атракції:  
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- атрактивно-позитивна;  
- атрактивно-негативна;  
- атрактивно-нейтральна;  
- атрактивно-поляризована.  
Якщо ми візьмемо тріаду, тетраду, або групу більшого розміру  та 

збільшимо розмірність шкали атракції до m значень (у попередньому 
випадку m=3), то при m - значній шкалі  у групі з n членів повну кількість 
векторів атракції можна визначити за формулою: 

А = m² n (n-1) / 2                                            (1) 
Однак збільшення розмірності групи та шкали атракції не поміняє 

загальну картину типів інтрагруповї атрактивності, хоча дасть можливість 
виділяти серед цих варіантів підваріанти. 

Але, яким чином позитивність  інтрагрупової  атрактивності впливає на 
перебіг спільно-розподільної діяльності? Більшість дослідників при вивченні 
спільної діяльності в самих різних сферах та навчальної зокрема, 
констатують вкрай позитивний вплив високого рівня внутрішньогрупової 
атракції на результати функціонування групи. Водночас, мають місце такі, 
які розглядають як важливу, але не єдину детермінанту гармонічності та 
ефективності міжособистісної взаємодії, акцентуючи увагу  на необхідності 
врахування окрім атракції таких чинників як референтність та влада [10-12; 
14; 18; 19; 24].  

Як зазначає А.В. Петровський, трьохфакторну модель значущого 
іншого: «емоційне ставлення до людини може і сприяти успіху спільної 
діяльності, а може й деформувати її» [18]. Тому він пропонує розглядати 
атракцію як чинник ефективності спільної діяльності у тривимірному 
контексті ставлення особистості до значущого іншого (атракція – 
референтність – влада) і зауважує, що враховуючи «модель «значущого 
іншого» у тривимірному просторі, визначеному трьома формами 
метаіндивідної репрезентації особистості, ми отримуємо необхідні загальні 
орієнтири для розуміння механізмів взаємодії людей у системі 
міжособистісних відносин, персоналізації, відкриваємо для себе можливість 
більш обґрунтовано підійти до діагностики заходів особистісної значущості 
та впливу людини в групі , і зокрема до конструювання ймовірнісних 
моделей «значущого іншого» в різних системах педагогічної взаємодії» [18].  

Отже, хоча атракція на поведінковому рівні може проявлятися у 
тенденції до кооперації, уникання співзаємодії та конфронтації, але кінцевий  
результат впливу атракції на поведінку в міжособистісній взаємодії однією 
нею не визначається, а залежить від її особливостей поєднання атрактивності 
з референтістю та владою, кожен з яких або взяті разом за певних умов 
можуть перевершувати вплив атракції.  

Беручи сказане  вище до уваги, атракцію як чинник організації 
взаємодії у спільно-розподільній діяльності доцільно розглядати у контексті 
її порівняння з альтернативними їй детермінантами ефективності спільно-
розподільної діяльності її співсуб'єктів: референтністю та підкоренням 
владі. Це створює можливість часткових, а то й повних взаємокомпенсацій 
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у трикутнику факторів ефективності спільно-розподільної діяльності: 
атракція – референтність – влада». При цьому доцільно враховувати, що 
ефективність спільно-розподільної діяльності у загальному випадку не 
завжди може поєднуватися з гармонійністю міжособистісних взаємин 
учасників, утворюючи щонайменше чотири типи перебігу спільно-
розподільної діяльності, що виокремлені у вимірах гармонійності взаємин 
учасників та ефективності її взаємодії:  гармонійно-ефективну; гармонійно-
неефективну; дизгармонійно-ефективну та дизгармонійно-неефективну.  

Тому гармонізуючий вплив атракції на міжособистісну взаємодію у 
спільно-розподільній діяльності має відносний характер, істотно сприяючи 
підвищенню вдоволеності взаєминами, але не гарантуючи ефективності 
групової діяльності. Головною метою педагогічної організації спільно-
розподільної діяльності учнів є поєднання гармонійності міжособистісних 
взаємин з високою результативність взаємодії, уникаючи як компенсацій 
гармонійності за рахунок ефективності, так і навпаки. 

Отже, вплив атракції як чинника гармонізації міжособистісної 
взаємодії та забезпечення ефективності спільно-розподільної діяльності 
доцільно аналізувати й оцінювати шляхом введення нового поняття, як 
внутрішньо групової атракції. Останнє описує наявний на даний момент 
рівень прояву всіх міжособистісних атракцій між учасниками групи, що дає 
можливість виокремити чотири основних типи таких структур, залежно від 
представленості позитивних, негативних та нейтральних атрактивних 
настанов: позитивно-атрактивна; негативно-атрактивна; атрактивно-
нейтральна та атрактивно поляризована група. 

Об’єктивний вплив структури внутрішньогоруповї атракції на 
перебіг спільно-розподільної діяльності учнів поєднується або 
опосередковується суб’єктивною оцінкою педагогом значущості, 
можливостей та обмежень феномену атракції, оскільки останній знаходить 
свою суб’єктивну репрезентацію у системі особистісних конструктів 
педагога, на основі яких структурується і переструктуровується його 
педагогічний досвід [8; 17]. Феномен атракції знаходить такі свої 
репрезентації у суспільній свідомості.  Відповідно вибір педагогом атракції 
як основи для організації спільно-розподільної діяльності зумовлюється 
імпліцитними та експліцитними концепціями управління спільною 
діяльністю, що мають місце як на рівні індивідуальної ментальності 
педагогів, так ідеології суспільства в цілому, набираючи в умовах 
демократизації пріоритетного аксіологічного статусу [1; 5]. 

В індивідуальних імпліцитних психолого-педагогічних концепціях, 
якими опосередковується управління педагогом спільно-розподільною 
діяльністю учнів, значущість атракції як чинника гармонізації взаємодії у 
спільно-розподільній діяльності та забезпеченні її ефективності може бути 
дуже різною, варіюючи від заперечення та ігнорування до гіперболізації. 
Діагностика та корекція імпліцитних психолого-педагогічних концепцій 
створить можливості більш продуктивного використання педагогами 
переваг та нейтралізації недоліків атракції як чинника гармонізації 
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міжособистісної взаємодії та забезпечення ефективності спільно-
розподільної діяльності учнів.    

Структура внутрішньогрупової атракції є такою ж мірою наслідком 
спільно-розподільної діяльності, як і її чинником, утворюючи коло 
реципрокної детермінації і створюючи можливість її формування шляхом 
діяльнісного опосередкування. Окрім того, педагог може сугестивно 
впливати  на формування атрактивних настанов учнів та сприяти розвитку у 
вихованців навичок формування позитивної атракції щодо себе (прийоми 
фасцинації). Адже педагог з одного боку є об’єктом і суб’єктом атракції, а з 
іншого боку він є і тим, хто може формувати як атракцію учнів до себе, так і 
свою атракцію щодо них. Він також може істотним чином впливати на 
атрактивні атитюди учнів по відношенню один до одного, а також формувати 
групи з урахуванням чи без урахування атракцій потенційний учасників 
групи по відношенню один до одного.  

Висновки і подальші перспективи досліджень. Міжособистісну 
атракцію доцільно розглядати як  векторну характеристику емоційного 
ставлення з боку суб’єкта спрямованого у даний час на значущого іншого, 
яка обов’язково репрезентується і як когнітивна оцінка в контексті 
спеціальної системи особистісних конструктів «симпатія-антипатія», 
«любов-ненависть», «друг-ворог», що на поведінковому рівні може 
проявлятися у тенденції до кооперації, уникання співвзаємодії та 
конфронтації. Кінцевий же результат впливу атракції на поведінку в 
міжособистісній взаємодії залежить від її особливостей поєднання 
атрактивності з референтістю та владою, кожен з яких або взяті разом за 
певних умов можуть перевершувати вплив атракції.  

Окрім поняття міжособистісної атракції доцільно ввести поняття 
інтрагрупової атракції, яке можна розглядати як повну комбінацію всіх 
векторів міжособистісної атракції між членами групи. У загальному вигляді 
можна виокремити чотири типи структур внутрішньогрупової атракції:  1) 
атрактивно-позитивна; 2) атрактивно-негативна; 3) атрактивно-нейтральна; 
4) атрактивно-поляризована.  

Особливості спільно-розподільної діяльності як різновиду спільної 
діяльності з високим рівнем складності розподілу функцій між її учасниками 
та досягненням нададдитивності інтрагрупової взаємодії спонукають до 
розширення змістового діапазону терміну гармонізації міжособистісної 
взаємодії як поєднання гармонійності взаємин та ефективності спільно-
розподільної діяльності, може знаходити свій прояв у чотирьох загальних 
варіантах:  1) гармонійно-ефективний; 2) гармонійно-неефективний; 3) 
дизгармонійно-ефективний; 4) дизгармонійно-неефективний.  

Атракція, і гармонійність взаємин учасників спільно-розподільної 
діяльності, і ефективність міжособистісної взаємодії мають високий 
аксіологічний статус у контексті ідеологічних підвалин навчально-виховного 
процесу в сучасній Україні. Зазначене робить атракцію не лише засобом 
досягнення гармонійно-ефективної спільно-розподільної діяльності, але й 
водночас метою, бо побудова суспільних взаємин на атрактивних засадах 
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якнайліпше відповідає демократичній ідеології сучасної української держави, 
яка формує відповідний запит перед системою навчання, виховання та 
розвитку підростаючого покоління. 
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Агачева Ю.А. Интрагрупповая аттракция учеников и регулирование 

внутригрупповых взаимоотношений. Проанализирована весомость 
аттракции среди факторов, влияющих на эффективность совместно-
распределительной деятельности учащихся и гармоничность 
внутригрупповых взаимоотношений. Показаны отличия весомости влияния 
интрагрупповой аттракции, эффективность совместно-распределительной 
деятельности и регулирование внутригрупповых взаимоотношений в группах 
разного типа. 

Определенно, что гармонирующее влияние аттракции на 
межличностное взаимодействие в совместно-распределительной 
деятельности носит относительный характер, существенно способствуя 
повышению удовлетворенности отношениями, но не гарантируя 
эффективности групповой деятельности. 

Ключевые слова: аттракция, совместно-распределительная 
деятельность, эффективность совместно-распределительной 
деятельности, регулирование внутригрупповых взаимоотношений. 

Agacheva Yu. Intragroup attraction students and regulation intercompany 
relationships. Analyzed the weight of attraction among the factors affecting the 
efficiency of co-distribution activities of students and harmonious inter-
relationships. The differences important influence intraattraction group, efficiency 
co-distribution activities and regulation inter-group relationships of different 
types. singled out and analyzed the phenomenon intrahrupovoyi attractions as one 
of the factors efficiency co-distribution of students and regulating intra relations.  

Today especially important problems of teacher shall effectively co-
distribution of students in the classroom. In this connection the question arises 
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about the prerequisites of educational subgroups on the basis of which the co-
distribution activities. 

Among such assumptions scientists particular importance to the presence of 
high level of intra attractions. 

A harmonizing influence of Attraction on interpersonal interaction in co-
distribution of a relative, substantially contributing to the improvement of 
relationship satisfaction, but does not guarantee the efficiency of group activities. 
The main goal of educational co-distribution of students is a combination of 
harmonious interpersonal relationships with high-performance interaction, 
avoiding harmony as compensations due to efficiency and vice versa. 

Keywords: attraction, co-distribution activities, the effectiveness of co-
distribution activities, regulation intercompany relationships. 

УДК 37:364-051 

БАЛАХТАР В.В. 
кандидат педагогічних наук,доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці. 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ 
ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦІВ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Балахтар В.В. Соціально-психологічний супровід професіоналізації 
особистості фахівців з соціальної роботи. У статті висвітлено 
особливості соціально-психологічного супроводу особистості фахівців з 
соціальної роботи. Розглянуто сутність понять «професіоналізація», 
«супровід», «соціально-психологічний супровід».  

На основі результатів емпіричного дослідження визначено рівень 
професійного становлення залежно від його стадії («самовизначення в 
якості фахівця»; «стадія самопроектування (життєконструювання) 
професійного шляху»; «саморегуляції у професійній діяльності»; 
«саморозвитку, самоствердження та самовдосконалення у професійній 
діяльності»; «самореалізація фахівця як професіонала, досягнення «акме»; 
«рефлексія професійного досвіду та самотворення смислу подальшого 
життєвого шляху»). 

Ключові слова: фахівець з соціальної роботи, професійне становлення, 
соціально-психологічний супровід. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. Реформування соціальної сфери, складність соціально-
економічної ситуації в країні, збільшення інформаційного потоку, 
впровадження нових технологій, соціальних програм, внесення змін до 
законодавства щодо соціальної політики, соціального захисту населення та 
інші зміни в сучасному суспільстві зумовлюють потребу соціально-
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психологічного супроводу професіоналізації фахівців з соціальної роботи, 
здатних не лише опанувати професійно важливі якості, але й володіти 
особистісним потенціалом, життєстійкістю і життєздатністю в умовах 
сьогодення (постійних інновацій, ринкових відносин, євроінтеграції, 
удосконалення, урізноманітнення й ускладнення соціальної роботи з різними 
верствами населення тощо), вміти застосувати їх на практиці, а також 
протистояти екологічним, економічним, соціальним, інформаційним та 
іншим ризикам. 

Сучасна практика соціальної роботи свідчить про необхідність 
вивчення процесу професійного становлення особистості фахівців й 
оновлення кадрового потенціалу соціальної сфери. Саме тому пріоритетом 
має стати соціально-психологічний супровід професіоналізації фахівців з 
соціальної роботи. Причому цей процес потребує статусу безперервності, як і 
освіта впродовж життя. Безперервність виступає як ідея, принцип 
професійного навчання, якість соціальної роботи, умова становлення 
особистості фахівця, оскільки в умовах сьогодення професіоналізацію 
вважають безперервним процесом становлення особи як фахівця та 
подальшого розвитку професіоналізму, що розпочинається з моменту 
початку професійної діяльності і припиняється тоді, коли особа завершує 
трудову діяльність [9]. Адже, якісні показники соціальних працівників 
впливають не лише на успішність соціальної роботи, а й, і це головне, 
підвищення добробуту населення і реалізацію соціальної політики держави. 
Тому особливо затребуваним постає організація соціально-психологічного 
супроводу професіоналізації, створення умов для самореалізації фахівців у 
сфері соціальної роботи. 

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття. До проблеми соціально-
психологічного супроводу становлення фахівців звертаються вітчизняні та 
зарубіжні науковці. Проблема становлення фахівця – це, у першу чергу, 
проблема особистісного і соціального розвитку фахівця як суб’єкта 
соціальної дії, здатного орієнтуватися і вирішувати професійні завдання у 
мінливих соціальних умовах. Щодо тлумачення поняття «професіоналізація», 
то його тлумачать по-різному, а саме: спеціальну професійну підготовку 
особистості до майбутньої професійної діяльності, тобто саме професійну 
освіту; процес і результат системних перетворень особистості фахівця, що 
включають взаємозалежні прогресивні зміни підсистем професіоналізму 
діяльності і професіоналізму особистості, нормативності діяльності та 
поведінки і продуктивної Я-концепції [4, с. 125-126]; процес, результатом 
якого є формування у фахівця об’єктивної (знань, умінь, навичок та 
професійно важливих якостей) і суб’єктивної (сформованої адекватної 
мотивації) готовності до професійної діяльності) [9]. Професіоналізація 
поєднує два взаємозалежних компоненти – соціальний і психологічний. 
Причому психологічний аспект відображає  поняття «професійний розвиток» 
і характеризує становлення професійної самосвідомості, розвиток внутрішніх 
особистісних структур фахівця, які забезпечують ефективне виконання 
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професійних обов’язків і функцій. Соціальний аспект відбиває поняття 
«професійна соціалізація», пов’язане з формуванням професійних знань, 
умінь і навичок, опануванням соціально-професійних норм, становленням 
особистості як суб’єкта професійної діяльності.  

Щодо терміну «супровід», то він міцно увійшов у професійне життя як 
практичних психологів, педагогів, так і фахівців з соціальної роботи щодо 
вирішення конкретних проблем. Поняття «соціально-психологічний 
супровід» у сучасній психологічній літературі трактується досить широко. 
Причому, у науково-методичній літературі не існує єдиного підходу до 
визначення його цілей, завдань і змісту. Так, супровід полягає у підтримці 
природних реакцій, процесів і станів особистості. На думку О. Обухової, 
успішно організований соціально-психологічний супровід відкриває 
перспективи особистісного росту, допомагає особистості увійти в ту «зону 
розвитку», яка поки ще їй недоступна. Науковці визначають супровід як: 
допомогу суб’єктові у формуванні орієнтаційного поля розвитку, 
опираючись на внутрішній потенціал людини, а відповідальність за дію в 
якому несе він сам, тобто право самостійно робити вибір і нести за нього 
відповідальність (Е. Зеєр) [5]; складний процес взаємодії супроводжувача і 
супровідного, результатом якого є рішення й дія, що веде до прогресу в 
розвитку супроводжуваного (О. Казакова) [7, с. 24-36]; системну 
інтегративну технологію соціально-психологічної допомоги особистості, 
один з видів соціально-психологічного патронажу (М. Бітянова, Є. Козирєва, 
Л. Мітіна, В. Мухіна, Ю. Слюсарєв та ін.).  

У словнику В. Даля супровід визначено як дію за дієсловом 
«супроводжувати», тобто «проводжати, супроводжувати, йти разом з метою 
провести, слідкувати» [3].  

Під поняттям «психологічний  супровід» розуміють процес організації  
та проведення комплексу заходів з метою подолання ускладнень, підвищення 
рівня загальної та ситуативної психологічної стійкості і сприяння 
ефективному виконанню завдань в різних умовах діяльності [9, с. 287-294]. 
Як зазначає Е. Зеєр, це цілісний процес вивчення, формування, розвитку і 
корекції професійного становлення особистості з урахуванням своєрідності і 
психологічних особливостей кожної стадії, а також права особистості нести 
відповідальність за своє професійне життя [5, с.284]. 

Соціально-психологічний супровід професіоналізації фахівця з 
соціальної роботи передбачає створення оптимальних соціально-
психологічних умов для розвитку і саморозвитку особистості, професійного 
становлення шляхом його індивідуалізації та захисту соціального і 
психічного здоров’я усіх працівників соціальної служби шляхом 
застосування методів і технологій практичної психології, соціальної 
педагогіки і соціальної роботи. Науковець О. Казакова вважає, що супровід – 
це комплексний метод, в основі якого – єдність чотирьох функцій:  
діагностика суті виниклої проблеми; інформація про суть проблеми й шляхи 
її розв’язання; консультація на етапі ухвалення рішення й вироблення плану 
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вирішення проблеми; первинна допомога на етапі розв’язання проблеми [7, 
c.  24-36]. 

Формулювання цілей і постановка завдань статті. Мета статті – 
теоретичне обґрунтування соціально-психологічного супроводу 
професіоналізації особистості фахівця, визначення основних аспектів роботи 
соціально-психологічної служби з метою повноцінного становлення 
особистості у сфері соціальної роботи. 

Виклад методики і результатів досліджень. У дослідженні взяли 
участь 625 фахівців з соціальної роботи з різних регіонів України на різних 
стадіях професійного становлення:  

1) самовизначення в якості фахівця – студенти віком до 23 років 
(31,0%);  

2) самопроектування (життєконструювання) професійного шляху – 
молоді фахівці віком до 30 років (15,0%);  

3) саморегуляція у професійній діяльності – фахівці віком від 30 до 40 
троків (16,3%);  

4) самоствердження та самовдосконалення у професійній діяльності – 
фахівці віком від 40 до 50 троків (11,2%);  

5) самореалізація фахівця як професіонала, досягнення «акме» – 
фахівці віком від 50 до 60 років (14,7%);  

6) рефлексія професійного досвіду і самотворення у після трудовому 
житті – фахівці віком від 60 років і більше (11,7%). 

Під час дослідження використовувались такі методи: аналіз науково-
методичної літератури у галузі освіти та соціальної роботи, анкетування, метод 
незавершених речень. Статистична обробка даних і графічна презентація 
результатів здійснювалася за допомогою пакета статистичних програм SPSS 
(версія 23.0). 

Соціально-психологічний супровід професіоналізації фахівця з 
соціальної роботи являє собою комплекс послідовних заходів, що сприяють 
оптимізації формування і розвитку в особистості професійної спрямованості, 
професійно важливих якостей і властивостей, спрямованих на 
самореалізацію фахівця як професіонала, максимальної реалізації 
особистісного потенціалу у професійній діяльності. Реалізація такого 
супроводу має бути заснована на принципах науковості, послідовності та 
безперервності, оптимізації, системності, індивідуалізації, адекватності, 
спрямованості на максимально можливі професійні досягнення [8, с. 214-
223]. 

У соціально-психологічному супроводі (СПС) фахівця з соціальної 
роботи можна виокремити три основні напрями: за стадіями професійного 
становлення, складовими та спрямованістю заходів. Зокрема, за стадіями 
професійного становлення розрізняють стадії СПС: 1) професійної 
підготовки; 2) професійної адаптації; 3) стадії формування професійної 
компетентності; 4) стадії формування професійної майстерності; 5) стадії 
вдосконалення професійної майстерності і передачі досвіду; 6) після трудову 
стадію.  
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За складовими професіоналізації фахівців СПС може бути спрямований 
на оптимізацію формування й розвитку: 1) самовизначення в якості фахівця; 
2) самопроектування (життєконструювання) професійного шляху; 
3) саморегуляції у професійній діяльності; 4) самоствердження та 
самовдосконалення у професійній діяльності; 5) самореалізації фахівця як 
професіонала, досягнення «акме»; 6) рефлексії професійного досвіду і 
самотворення подальшого життєвого шляху. 

За спрямованістю, у СПС відповідно до ціннісно-мотиваційної, 
когнітивно-афективної та конативно-рефлексивної сфер можна виокремити 
спрямування на формування ціннісного ставлення до становлення 
особистості фахівця з соціальної роботи; розуміння й усвідомлення процесу 
становлення; переживання позитивних почуттів до становлення 
особистості фахівця; дієвості і рефлексивності [1, с. 303-314]. 

Соціально-психологічний супровід професіоналізації як процесу 
соціалізації фахівців уможливлює виокремлення первинної і вторинної 
професіоналізації [11] Зокрема, СПС первинної професіоналізації (процес 
становлення фахівця) передбачає сприяння отриманню професійних знань, 
умінь і навичок, необхідних для успішного здобуття спеціальності, період 
формування фахівця як суб’єкта професійної діяльності і професійних 
відносин. 

Специфіка СПС вторинної професіоналізації передбачає сприяння 
формуванню фахівця як професіонала, досягнення «акме», тобто супровід 
безпосередньо процесу становлення і розвитку професіоналізму у фахівців, 
формування професійного досвіду і майстерності, самореалізації особистості 
фахівця у професійній діяльності. Тому варто здійснювати СПС, починаючи 
зі стадії професійної адаптації, коли молодий фахівець розпочинає свою 
трудову діяльність у новому соціально-професійному та організаційно-
економічному середовищі, засвоює професійну діяльність і професійну 
культуру. СПС професійної адаптації сприяє зростанню можливостей 
професійної кар’єри, підвищенню кваліфікації, досягненню майстерності і 
професіоналізму. Забезпечуючи взаємодію фахівця і соціальної служби. 
Важливу роль на цій стадії відіграє діяльність супервізора, що набула 
особливої актуальності і реалізації впродовж останніх років у нашому 
українському суспільстві, хоча широко використовується закордоном [2, с. 8-
18].  

Базові стандарти супервізії визначені Асоціацією соціальних 
працівників і передбачають формування етично-ціннісного поля для її 
впровадження, а саме: ціннісних засад супервізії, форм і методів її реалізації, 
особливостей її впровадження [12; 13]. Цінності й етичні принципи надання 
супервізії є її складовими, що сприяють реалізації основних завдань та 
функцій. Особливого значення набуває супровід на стадії майстерності, коли 
фахівець прагне реалізувати свої потенційні можливості, набути професійної 
компетентності, професіоналізму.  

З метою визначення рівня професійного становлення фахівців з 
соціальної роботи було проведено дослідження, що дозволило виявити 
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найбільш характерний рівень професійного становлення для них – вище 
середнього (37,0%) (табл. 1). Високий рівень свідчить про незначні 
показники (1,1%).  

Таблиця 1 
Розподіл фахівців за рівнями становлення особистості фахівців у 

сфері соціальної роботи 

 

Рівні становлення, % 
нижче 

середнього середній 
вище 

серднього високий 
стадії 

професійного 
становлення 

Самовизначення в 
якості фахівця 62,9 30,4 6,7  

Самопроектування 
(життєконструювання) 
майбутнього 
професійного шляху 

35,1 23,4 41,5  

Саморегуляція у 
професійній діяльності 15,7 27,5 55,9 1,0 

Самоствердження та 
самовдосконалення у 
професійній діяльності 

28,6 24,3 38,6 8,6 

Самореалізація 
фахівця як 
професіонала, 
досягнення «акме» 

6,5 31,5 62,0  

Рефлексія 
професійного досвіду і 
самотворення 

19,2 28,8 52,1  

Всего 33,8 28,2 37,0 1,1 
 

Крім того, більшу частину досліджуваних складають працівники, в 
яких виявлено рівень нижче середнього (33,8%) і середній (28,2%). Отримані 
результати свідчать про гостру потребу соціально-психологічного супроводу 
досліджуваних фахівців, що передбачає: інформаційно-аналітичний супровід 
конкретних стадій професійного становлення (самовизначення, 
самопроектування, самоствердження та ін.); самопроектування 
(життєконструювання професійного шляху); підтримка і допомога фахівцю у 
вирішенні проблем професійного становлення; професійна реабілітація 
фахівця у випадках тривалої перерви у професійній діяльності; профілактика 
професійних деформацій; сприяння соціально-професійному 
самозбереженню; корекція соціально-професійного і психологічного 
профілю особистості фахівця [8, с. 214-223]. 

У процесі соціально-психологічного супроводу професіоналізації 
фахівця з соціальної роботи можуть використовуватись й інші методи, як 
індивідуальні, так і групові бесіди, консультації, дискусії, тренінги, брейн-
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стормінг, психотехнічні ігри і вправи, методи, засновані на невербальній 
активності, психокорекційні, психодіагностичні та інші. Варто звернути 
увагу, що дієвими є методи, які передбачають активність, залучення до дії, 
створення ситуації переживання та випробування, що сприяє глибшому 
проникненню в зміст та кращому запам’ятовуванню [6, С. 24.]. 

Корисним на нашу думку, може бути використання групових технік, 
серед різноманіття яких можна виокремити три загальні типи: техніки 
встановлення та підтримки контакту, техніки впливу і трансформаційні 
техніки. Основна відмінність пов’язана із тим, на що більшою мірою 
орієнтований той чи інший напрямок: на особливості внутрішнього процесу 
чи на опрацювання нових умінь, навичок, форм поведінки.  

Особливої уваги заслуговує застосування психокорекційних технік у 
процесі психологічного супроводу становлення особистості фахівця у сфері 
соціальної роботи, орієнтовані на розвиток здорової творчої особистості, її 
потенціалу, усунення недоліків у розвитку фахівця. 

Для ефективної реалізації професійної діяльності у сфері соціальної 
роботи фахівцю важливо володіти мистецтвом слухати співрозмовника 
(клієнта). Більшість людей удосконалює комунікативні навички і вміння 
упродовж життя, ламаючи в собі усталені звички, виховуючи щирий інтерес 
до людей і того, про що вони говорять, засвоюючи прийоми професійного 
слухання. Це, в свою чергу, дозволяє не тільки привернути співрозмовника 
до себе, зуміти зрозуміти його точку зору, але й впливати на неї. Варто також 
пам’ятати, що кращий співрозмовник не той, хто вміє добре говорити, а той, 
хто вміє слухати. Люди, здебільшого, схильні слухати інших тільки після 
того, як вислухають їх. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Соціально-
психологічний супровід становлення особистості фахівця у сфері соціальної 
роботи потребує використання різних видів і методів роботи, що сприятиме 
формуванню, розвитку й саморозвитку внутрішніх сил особистості фахівця, 
активізації механізмів саморегуляції, індивідуальному прийняттю фахівцями 
з соціальної роботи цінностей діалогічної взаємодії, пошуку власного стилю 
діяльності, підвищенню професійної культури, розширенню практичних 
можливостей і професійної компетентності, гармонізації його внутрішнього 
світу.  

До перспектив подальшого дослідження належить організація 
спеціального соціально-психологічного супроводу фахівців з соціальної 
роботи на різних стадіях професійного становлення. 
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Балахтар В.В. Социально-психологическое сопровождение 
профессионализации личности специалистов по социальной работе. В 
статье освещены особенности социально-психологического сопровождения 
личности специалистов по социальной работе. Рассмотрены сущность 
понятий «профессионализация», «сопровождение», «социально-
психологическое сопровождение». 

На основе результатов эмпирического исследования определен уровень 
профессионального становления в зависимости от его стадии 
(«самоопределение в качестве специалиста», «стадия самопроектирования 
(життеконструювання) профессионального пути», «саморегуляции в 
профессиональной деятельности», «саморазвития, самоутверждения и 
самосовершенствования в профессиональной деятельности», 
«самореализация специалиста как профессионала, достижения «акме», 
«рефлексия профессионального опыта и самосозидание смысла дальнейшего 
жизненного пути»). 

Ключевые слова: специалист по социальной работе, профессиональное 
становление, социально-психологическое сопровождение. 

Balakhtar V. Social and psychological support for the professionalization 
of the personality of Social Work specialist. The article highlights the 
peculiarities of social and psychological support of the personality of Social Work 
specialists. The essence of the concepts of "professionalization", "support", "social 
and psychological support" is considered. The level of professional development 
according to its stage ("self-determination as a specialist", "the stage of self-
design (life-design) of the professional way", "self-regulation in professional 
activity", "self-development, self-affirmation and self-improvement in professional 
activity", " the self-realization of a specialist as a professional, the achievement of 
"ackme", "the reflection of professional experience and self-expression of the 
meaning of a further life path") based on the results of the empirical research have 
been determined. 

Keywords: Social Work specialist, the professional formation, social and 
psychological support. 

 

УДК 159.953.5 
БАЛАШОВ Е.М. 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки 
Національного університету «Острозька академія», м. Острог. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСІЇ В НАВЧАЛЬНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Балашов Е.М. Психологічні особливості рефлексії в навчальній 
діяльності студентів. У статті проаналізовано теоретичні і практичні 
аспекти поняття рефлексії у навчальній діяльності студентів вищих 
закладів освіти. Визначено основні види, функції ті форми рефлексії, 
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виокремлено бар’єри особистісної рефлексії. Розглянуто та емпірично 
досліджено питання розвитку окремих компонентів рефлексії студентів у 
навчальній діяльності, таких як системна рефлексія, інтроспекція та 
квазірефлексія, саморефлексія та соціорефлексія. На основі теоретичного 
аналізу та емпіричного дослідження було розроблено теоретико-
методологічні рекомендації щодо покращення розвитку рефлексивносі у 
навчальній діяльності студентів. 

Ключові слова: рефлексія, навчальна діяльність студентів, види 
рефлексії, функції рефлексії, форми рефлексії, системна рефлексія, 
інтроспекція, квазірефлексія, саморефлексія, соціорефлексія. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. В останні роки простежується підвищення наукового інтересу 
до дослідження феномену «рефлексія» в навчальній діяльності. Це зумовлено 
тим, що вміння рефлексувати є базовою навичкою, обов’язковою для 
оволодіння студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах.  Варто 
зазначити, що рефлексія відіграє ключову роль в навчальній діяльності. Мета 
рефлексії полягає у виявлені та усвідомлені студентами таких компонентів 
навчання - змісту, сенсу, способів, проблем та шляхів їх вирішення, 
результатів навчальної діяльності. Рефлексія допомагає студентам осмислити 
інформацію, сформулювати результати, визначити цілі роботи, відредагувати 
власний освітній план. Рефлексія в цьому випадку виступає не лише як 
підсумок навчальної діяльності, але і початкова ланка освітнього процесу. 

Останні дослідження і публікації. Дослідженням особливостей 
рефлективності у навчальній діяльності займалися такі вчені, як А. 
Хуторський, який розумів рефлексію як мисленнєву діяльність, або чуттєво 
пережитий процес усвідомлення суб’єктом навчальної діяльності. А. 
Бодальов виокремив 4 види рефлексії у навчанні: соціально-перцептивну, 
особистісну, комунікативну та метарефлексію. В. Феофанов у своїх 
дослідженнях підкреслював важливість вивчення рефлексії для визначення 
науково-психологічних основ управління навчальним процесом. 

Великий внесок у розробку проблем рефлексії зробили такі вчені, як 
А.Карпов, І.Ладенко, І.Семенов, Ю.Степанов, І.Гуткіна, Г.Щедровицький,  
Д.Блум, Л.Картон, Д.Ніколь, Д. Макфарлан-Дік та інші. Проте простежується 
значний дефіцит науково-практичних знань про психологічні особливості 
рефлексії студентів в навчальній діяльності. 

Поняття рефлективності в психологічній літературі. 
Вперше поняття «рефлексія» виникло в Давньогрецькій філософії. 

Арістотель називав рефлексію «особливою рисою божественного розуму», за 
допомогою якої людина здатна мислено створити предмет, відобразити його 
у свідомості і на основі цього процесу пізнати його сутність [3]. 

Сам термін у наукову парадигму ввів Р. Декарт. Вчений ототожнював 
поняття здібності людини до зосередженості на думках, абстрагування від 
зовнішніх перешкод із рефлексією. Він писав, що усвідомлення передбачає 
процес мислення і рефлексуванням над особистим мисленням [3]. 
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І. Кант характеризував рефлексивне мислення, як процес, що створює 
чи моделює образи і поняття. Вчений писав, що джерелом рефлексії є 
свідомість. Він зробив припущення про різноманітність видів рефлексії, в 
основі яких покладені різні пізнавальні здібності. У Канта рефлексія мала 
гносеологічну форму і розглядалася як спосіб пізнання світу [8]. 

Д. Дьюї дає деякі найперші уявлення про значення рефлексія в 
навчанні. Дьюї наполягав, що рефлексивна думка є метою освіти. Він 
визначив рефлексивне мислення як «активний, наполегливий і ретельний 
розгляд будь-якого питання» [7]. 

В наш час рефлексія є міждисциплінарним поняттям і активно 
вивчається в філософії, педагогіці та психології. У сучасній науці, під 
рефлексією розуміють принцип мислення людини, який спрямовує її на 
розуміння та усвідомлення особистих форм і передумов; осмислення самого 
знання; критичний розгляд змісту та методів мислення; діяльність та 
направленість самопізнання з метою дослідження внутрішньої специфіки 
духовного буття людини [17]. 

У педагогіці не існує єдиного підходу до трактування рефлексії. Так, 
В.Давидов розглядає поняття як своєрідну гносеологічну дію, мета якої 
полягає в уточненні власних знань, і за допомогою аналізу та узагальнення 
розкриття суті цих знань [6]. 

Е. Ільєнков описує рефлексію, як мислення людини про свої дії, в 
процесі якого вона достеменно усвідомлює ці дії. Рефлексію пояснюють 
також як етап навчальної діяльності, яка виникає в ситуаціях невизначеності 
та неузгодженості можливого і необхідного, і є умовою формування і 
розвитку [11]. 

У психологічній науці рефлексія розуміється як психічний механізм, 
що забезпечує існування діяльності людини. Рефлексія відіграє вирішальну 
роль у реалізації особистості. Вона є процесом, за допомогою якого людиною 
здійснюється самопізнання, пізнання свого внутрішнього світу, психічних 
станів та процесів, і має двосторонній характер, адже це не тільки пізнання 
себе, але й встановлення того, як інші люди сприймають, розуміють її, 
усвідомлення їх когнітивних уявлень та емоційного відношення до неї [17]. 

Л. Виготський писав, що рефлексія є складовою характеристикою 
свідомості, яка в свою чергу виникає за наявності самосвідомості [4]. 

С. Рубінштейн відмічав, що рефлексія виникає у ході життєдіяльності 
людини, завдяки їй індивід взаємодіє зі світом шляхом відображення у 
суб’єктивному досвіді людини зовнішніх об’єктів. Саме завдяки рефлексії 
людина здатна управляти своє діяльністю і досягати мети [20]. 

У контексті нашого дослідження психологічних особливостей 
рефлекcивності навчальної діяльності студентів, під рефлексією ми будемо 
розуміти вид мисленнєвої діяльності студентів, націлений на осмислення та 
аналіз процесу, методів, результатів особистої навчальної діяльності. 

Для більш повного і глибшого розуміння феномену «рефлексія» 
розглянемо, на які види дослідники поділяють рефлексію. Зокрема, вчені С. 
Степанов та І. Семенов виокремлюють кооперативну, комунікативну, 
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особистісну та інтелектуальну рефлексію [21]. Н. Гуткіна виділяє логічну, 
особистісну та міжособистісну рефлексії. Логічна рефлексія полягає в 
мисленні, предметом якого є зміст людської діяльності. Особистісна 
рефлексія пов’язана з процесами самопізнання, розвитком самосвідомості. 
Міжособистісна рефлексія спрямована на дослідження комунікації між 
людьми, відношення до іншої людини [5]. 

За функціями, що виконує рефлексія в часі, Карпов виокремлює 
ретроспективну, ситуативну та перспективну форми рефлексії [9]. 

За складом групи, що рефлексує І. Ладенко виділяє внутрісуб’єктну та 
міжсуб’єктну рефлексії, де суб’єкт може бути представлений як окремим 
індивідом, так і групою. Внутрісуб’єктна форма рефлексії включає в себе 
вибіркову, доповнювальну та коригувальну рефлексії. За допомогою 
вибіркової рефлексії відбувається пошук і вибір способу чи декількох 
способів вирішення завдання. Коригувальна рефлексія полягає в адаптації 
вибраного за допомогою вибіркової рефлексії способу діяльності до 
конкретних умов. Доповнювальна рефлексія полягає в додаванні нових 
елементів до вибраного способу. Міжсуб’єктна рефлексія включає 
кооперативну, змагальну та протидіючу рефлексії. Кооперативна рефлексія 
забезпечує об’єднання індивідів для досягнення спільної мети. За допомогою 
змагальної рефлексії відбувається самоорганізація індивідів в суперницьких 
умовах. Протидіюча рефлексія слугує засобом боротьби суб’єктів за 
завоювання або переважання чого-небудь [14]. 

За об’єктом роботи рефлексія буває: рефлексія самосвідомості, 
рефлексія способу діяльності, рефлексія трудової діяльності [9]. 

В. Леонтьєв виділяв такі форми рефлексії, як арефлексія, інтроспекція, 
системна рефлексія та квазірефлексія. Арефлексія характеризується повною 
відсутністю самоконтролю, зосередженістю лише на зовнішньому об’єкті 
діяльності. Інтроспекція є такою формою рефлексії при якій фокусом уваги 
стає власне внутрішнє переживання і стан. Системна рефлексія заснована на 
самодистанціюванні, погляді на себе з боку, що дозволяє бачити одночасно 
як полюс об’єкта, так і суб’єкта. Квазірефлексія є своєрідною формою 
психологічного захисту [12]. 

Функції інтелектуальної рефлексії за І. Семеновим та С. Степановим – 
це фіксування розумової установки, розуміння предметно-операційного 
способу розв’язання завдання; оцінка вирішення проблемного завдання з 
неясним змістом, оцінка способу розв’язання, вирішення в цілому; 
саморегуляція мислення; функція мотивації до діяльності [21]. 

Г. Щедровицький виділяє функції рефлексії з боку її діяльнісного 
аспекту: дослідження, відображення діяльності; оцінка діяльності, 
особистісного внеску, результатів діяльності; саморегуляція – регуляція 
мислення і діяльності, розуміння власної позиції, вкладу в діяльність, 
виявлення труднощів та встановлення їх причин; критична функція – 
об’єктивність до доцільність використання обраних способів діяльності; 
перенормування діяльності [23]. 
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З огляду на широкий спектр застосування рефлексії в різних галузях, 
зазначимо, що в залежності від того, в якій сфері наукової діяльності вона 
досліджується, вивчаються різні грані цього поняття. Широкий спектр 
досліджень на дану тематику пояснюється тим, що рефлексивні процеси 
задіюються у всіх сферах людської активності, не виключенням є і сфера 
навчальної діяльності. Адже навчальний процес є не лише простором для 
ефективного застосування рефлексивних вмінь, але й необхідною умовою 
для розвитку рефлексії. 

Психологічна характеристика процесу рефлексії у студентів. 
Навчальна діяльність студентів неможлива без рефлексії – пошуку, 

самооцінки, обговорення із собою власного досвіду навчання, реального й 
уявлюваного. Засвоєння відбувається тільки тоді, коли в справу включається 
керована рефлексія, за рахунок якої і виокремлюються схеми діяльності – 
способи розв’язування завдань. 

Високий рівень розвитку рефлексії дає можливість студентам 
усвідомити, чого вони вже навчилися; здійснити оцінку власного рівня 
розуміння начального матеріалу, спланувати план подальшої реалізації цього 
плану в практичному житті, трудовій діяльності; провести порівняльний 
аналіз власного сприйняття із думками, почуттями, поглядами 
одногрупників, за потреби відкоригувати певні аспекти; усвідомити свої дії 
та спрогнозувати подальші кроки навчальної діяльності [10]. 

А. Хуторський зазначав, що рефлексивність студентів має носити не 
епізодичний характер, а бути невід’ємною складовою усього навчального 
процесу. Дослідник виділяє такі показники розвинутих рефлексивних вмінь 
студента в навчальній діяльності, як усвідомлення студентом особливостей, 
структури, етапів, способів навчальної діяльності, усвідомлення себе як 
суб’єкта навчальної діяльності, прагнення студента до пізнання себе, до 
розкриття свого потенціалу, пізнання своїх можливостей та здібностей і 
визначити їх рівень в порівнянні із вимогами навчальної діяльності, здатність 
до самоспостереження, самоконтролю себе в навчанні із метою 
саморегуляції, аналіз особистого росту в навчальній діяльності, присутність 
адекватної самооцінки, розуміння відношення інших, прийняття оцінки 
іншими власних результатів. 

Хуторський виокремлює бар’єри особистісної рефлексії. Серед 
перешкод розвитку рефлексії є об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних 
відносять перешкоди, що зумовлені недосконалістю людської природи: брак 
мотивації, інтересу до себе, неадекватна самооцінка, недостатня 
сформованість процесів аналізування, оцінювання, ухвалення, фокусування 
тощо. До суб’єктивних бар’єрів відносять ті, що обумовлені особистісними 
характеристиками людини, що пізнає себе. Зазвичай це страх самопізнання, 
що може порушити впевненість в собі [22]. 

Д. Кембер і Ж. МакКей визначили, що рефлексія – це відображення, що 
здійснюється шляхом ретельного переосмислення та оцінки свого досвіду, 
переконань та знань. Вони виокремили чотири рівні рефлексії студентів:  
звичайна дія, розуміння, відображення, критичне відображення. Критична 
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рефлексія – це процес, який зазвичай відбувається з часом. Студенти 
починають з визнання своїх поглядів, а нова інформація, нові враження 
перешкоджає цій системі поглядів, змушуючи студентів реконструювати або 
реформувати їх [25]. 

Р. Алрубайл виділив 4 рівні рефлексії опираючись на розгортання його 
в часовому проміжку під час навчання: студент перед початком навчання, 
студент під час навчання, студент після навчання, студент йде вперед. 

На першому рівні студент вже має певні попередні знання, переваги, 
припущення упередження, почуття щодо теми/предмету. Викладач має тісно 
співпрацювати з студентами, щоб зрозуміти весь комплекс почуттів 
студентів, адже це допоможе зрозуміти шляхи, які студент 
використовуватиме протягом усього процесу навчання. Таким чином 
викладач буде більш включеним в процес навчання студента, що дозволить 
студентам відкрито говорити/писати про свої враження, почуття, думки, ідеї. 
Це забезпечує основу для рефлексії навчальної діяльності. 

На другому рівні важливо визначити найефективніші способи навчання 
студентів та найкращий педагогічний стиль викладача. Дієвим способом 
визначити очікування студентів є запитання до студентів, це дозволить 
викладачу зорієнтуватися і обрати ефективні методи, і стратегії навчання. 
Для студентів цей рівень рефлексії дозволяє ознайомитись з тим, як вони 
вчаться, і що вони змінять у процесі їхнього навчання. 

На третьому рівні рефлексії студент здатний спрямувати студентів на 
аналіз того, що вони навчилися, і чому було важливо вчитися. Рефлексія 
того, що вони навчилися є надзвичайно важливим для того, щоб допомогти 
студентам побачити актуальність та сенс вивченого. Якщо студенти бачать 
майбутні перспективи навчання, це буде відображатися на мотивації до 
навчання. 

На четвертому рівні рефлексії студенти будуть синтезувати своє 
навчання. Вони зможуть взяти те, що вони навчилися, і застосувати його в 
іншому місці. Саме на четвертому рівні студенти будуть застосовувати 
сильні навички критичного мислення для рефлексії, оскільки вони будуть 
відображати їх навчальний процес в цілому [28]. 

Блум вважав, що навчання – це процес отримання досвіду шляхом 
застосування рефлексії. Рефлексивний досвід – це створення власних питань 
до проблеми, що вивчається, активний та свідомий контроль над її 
розумінням. На основі своїх досліджень створив таксономію студентської 
рефлексії: запам’ятовування (рефлексивне питання: що я зробив?); розуміння 
(рефлексивне питання: що важливого з того, що я зробив? Я задовольнив свої 
цілі?); застосування (рефлексивне питання: коли я робив це раніше? Де я 
можу використати це знову?); аналіз (рефлексивне питання: я бачу які-небудь 
моделі або стосунки у тому, що я зробив?); оцінка (рефлексивне питання: 
наскільки добре я зробив? Що потрібно поліпшити?); перебудова 
(рефлексивне питання: що я повинен робити далі? Який мій план?) [24]. 

Підсумовуючи представлені вище теоретичні положення виділимо такі 
ознаки розвинутої рефлексивності студентів, як розуміння змісту, предмету, 
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мети навчальної діяльності, критичне мислення, прагнення до самопізнання 
та розуміння інших суб’єктів навчальної діяльності, самоспостереження, 
самоконтроль, саморегуляція, вміння робити прогноз подальших дій, ставити 
цілі, вміння здійснювати аналіз своєї навчальної діяльності тощо.  

Роль та значення рефлективності у навчальній діяльності 
студентів. На нашу думку, розвиток процесу мислення студентів необхідно 
вивчати з позиції їх можливостей теоретичного мислення, ключовим 
компонентом якого є рефлексія, що обумовлює розкриття суб’єктом основ 
власних дій та їх відповідності умовам завдання. Феномен рефлексії 
передбачає спрямування суб’єктом пізнання на самого себе, тобто суб’єкт 
стає для себе об’єктом пізнання.  

Провідною ідеєю освітнього процесу в вищих навчальних закладах є 
розвиток на базі системної організації освітньої діяльності інтелектуально 
розвинутої особистості, здатної до саморефлексії. В процесі навчання 
відбувається зміна самого суб’єкта навчання, всі результати навчання 
знаходяться в суб’єкті. Тому рефлексія тут відіграє вирішальну роль. Студент 
бере на себе відповідальність за навчання, займає активну позицію, а 
викладач займає роль експерта чи помічника. Він розуміє цілі навчання, 
кінцеві результати, і головним у цій діяльності стає усвідомлення та 
ґрунтовне, глибоке засвоєння інформації, з можливістю використання її в 
майбутньому, а не банальне заучування матеріалу. 

Навчальна діяльність студентів спрямована на освоєння професійних 
знань та способів роботи в ході вирішення учбових завдань, що передбачає 
присутність таких компонентів як рефлексія, саморегуляція, самоконтроль, 
самооцінка, планування, цілепокладання, прийняття рішень. Перелічені вище 
компоненти мають тенденцію до зростання з кожним наступним курсом, за 
умови добре спланованого та ефективно організованого навчального 
процесу, особливо на першому курсі навчання [10]. 

С. Максименко та І. Пасічник зазначають, що рефлексивні студенти в 
ході виконання мисленнєвих та учбових дій враховують вимоги задач більш 
адекватно, це призводить до кращого узгодження індивідуального темпу 
роботи з особливостями вирішуваної задачі, що в свою чергу, стимулює 
зростання досягнень в навчанні [16]. 

В. Давидов виділяє формальний та змістовий рівні рефлексії. 
Формальний рівень рефлексії полягає в оцінці яким чином виконується дія, 
які кроки потрібно зробити для її виконання. Суть змістової рефлексії 
полягає в розумінні, чому дана дія виконується саме таким способом, а не 
яким іншим, і що в цьому способі служить успішному виконання даної 
діяльності [6]. 

Процес рефлексії повинен бути постійно використовуваний в 
навчальній діяльності студентів. Тому вміння рефлексувати потрібно 
цілеспрямовано формувати. Завдання викладача – сприяти тому, щоб у 
студентів виникла потреба у відображенні знань, зворотному зв’язку, потреба 
аналізувати свою діяльність, результати власної діяльності та діяльність 
інших членів групи [10]. 
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Е. Балашов зазначає, що за допомогою рефлексії формується образ 
«Я», змінюються погляди на навколишній світ та суттєво розвивається 
мислення, розширюється кругозір та індивідуальний досвід. Рефлексія є 
критичним та креативним переосмисленням себе, світу, що є підґрунтям для 
розвитку найвищої форми розвитку психіки – самосвідомості. Рефлексія є 
важливим чинником самореалізації студентської молоді, оскільки завдяки ній 
відбувається розпредметнення сутнісних сил особистості студентів в 
актуальних соціально-культурних умовах, а також підвищується активність 
особистості студентів до реалізації власного цілісного образу [2]. 

І. Гуткіна зазначає, що від рівня сформованості рефлексивних вмінь у 
студента залежить ефективність його навчання. Важливе значення вона має 
при самостійній навчально-дослідницькій роботі студента. Значення 
рефлексії при самостійній роботі полягає в тому, що вона дозволяє студенту 
регулювати власну активність, управляти навчальною та практичною 
діяльністю, аналізувати та критично оцінювати свою діяльність та визначити 
цілі, результати та особливості власної навчальної діяльності [5]. 

Л. Карлтон віддає велике значення письмовій рефлексії. Написання 
різного роду письмових робіт: есе, відгуків, творів дозволяє студентам 
розвивати критичне та рефлексивне мислення, а також допомагає їм краще 
переробляти отриманий досвід та результати навчальної діяльності [26]. 

Р. Алрубайль зазначає, що рефлексія є потужним інструментом в 
навчальній діяльності, адже вона дозволяє студентам виокремити такі 
компоненти навчання, як значущість ( дозволяє студентам бачити важливість 
власного процесу навчання); визнання процесу (студенти можуть визначити, 
що вони зробили добре, чого не вдалося досягнути, що необхідно змінити); 
рішення/стратегії (надає студентам можливості вирішувати подальші 
стратегії покращення навчального процесу); мотивація (рефлексія надає 
студентам мотивацію навчатися та насолоджуватися процесом навчання); 
аналіз (найважливішою перевагою рефлексії є те, що студенти можуть 
дізнатися чому вони повинні вивчити поняття, теорії, поданий матеріал).  
Дослідник зазначає, що критичне мислення походить від рефлексування 
знань, того «як» і «чому» студент вчить це в даний момент [28]. 

Д. Ніколь і Д. Макфарлан-Дік зазначають, що головна мета рефлексії 
навчальної діяльності – допомогти студентам розвиватися як незалежним 
особистостям, які здатні контролювати та регулювати власне навчання. 
Студенти повинні самі оцінювати та регулювати своє навчання. Рефлексія 
допомагає студентам взяти на себе відповідальність за встановлення власних 
навчальних цілей та оцінку прогресу у досягнення цих цілей [27]. 

Формулювання цілей і постановка завдань статті. Об’єктом 
дослідження є рефлексія як компонент навчальної діяльності. Предметом 
дослідження є психологічні особливості рефлективності студентів у 
навчальній діяльності. Мета даного дослідження: теоретично проаналізувати 
та емпірично дослідити психологічні особливості рефлективності в 
навчальній діяльності студентів. 

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань: здійснити 
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теоретичний аналіз змісту поняття рефлективності у психологічній 
літературі; визначити психологічні особливості рефлективності студентів та 
її значення в навчальній діяльності; емпірично дослідити психологічні 
особливості рефлективності в навчальній діяльності студентів; надати 
теоретико-методологічні рекомендації розвитку рефлексивних умінь у 
студентів вищого навчального закладу. 

При проведенні дослідження ми використовували теоретичні, 
емпіричні методи та методи математично-статистичної обробки інформації.  

Виклад методики і результатів досліджень. Головною метою даного 
емпіричного дослідження було встановлення психологічних особливостей 
рефлексивності у навчальній діяльності студентів. Вибірку нашого 
дослідження склали 89 студентів Національного університету «Острозька 
академія», різного віку та статі.  

Для вивчення психологічних особливостей рефлексивності навчальної 
діяльності студентів ми обрали такий діагностичний інструментарій: 
методика діагностики рівня розвитку рефлексивності за А. В. Карповим; 
опитувальник «Диференціальний тип рефлексії» Д. Леонтьєва; методика 
«Рівень вираженості та направленості рефлексії» М. Гранта 

Участь в емпіричному досліджені особливостей рефлексивності в 
навчальній діяльності взяло 89 студентів Національного університету 
«Острозька академія» віком від 17 до 24 років. 

Результати діагностики рівня розвитку рефлексивності за методикою 
А. В. Карпова показали, що середній показник рівня розвитку рефлексивності 
у студентів дорівнює – 136 балів. Даний показник відповідає середньому 
рівню розвитку рефлексивності (табл. 1). 

 
Таблиця 1.  

Статистичні дані розвитку рефлексивності студентів згідно результатів 
методики А. Карпова 

Рівень розвитку рефлексивності 
N Дійсний 89 

Відсутній 1 
Середнє  136.52 
Ст. похибка середнього відхилення 1.305 
Медіана  137.00 
Мода  137 
Стандартне відхилення  12.315 
Відхилення 151.662 
Мінімум  113 
Максимум  162 
Сума  12150 
 

Оскільки навчальна діяльність спрямована на розвиток рефлексивних 
вмінь студентів, ми порівняли середні значення рівня розвитку 
рефлексивності у студентів першого курсу та останніх – п’ятого та шостого 
курсів (табл. 2) 
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Таблиця 2. 
Статистичні дані про відмінності рівня розвитку рефлексивності 

студентів 1 та 5,6 курсів  
 Курс 1 Курс 5 Курс 6 
Середнє 124.33 140.00 154.30 
N 15 10 10 
Стандартне відхилення 6.114 6.000 5.851 
Мінімум  113 132 145 
Максимум  135 149 162 
 

Використання t-критерію Стьюдента для незалежних вибірок показало 
статистично значимі відмінності середнього значення рівня розвитку 
рефлексивності у студентів першого курсу з рівнем розвитку рефлексивності 
студентів п’ятого і шостого курсів [p=0,05]. Це свідчить, що показник рівня 
рефлексивності у студентів Національного університету «Острозька 
академія» з кожним наступним роком навчання зростає (табл. 3). 

Таблиця 3.  
Рівні розвитку рефлексивності студентів 1-го з 5,6 курсів 

з використанням t-критерію Стьюдента 

 t Df Sig 
Середня 
різниця 

95% довірчий інтервал різниці 
Нижній Верхній 

Курс 1 78.760 14 .005 124.333 120.95 127.72 
Курс 5 73.786 9 .005 140.000 135.71 144.29 
Курс 6 83.395 9 .005 154.300 150.11 158.49 
 

Крім рівня розвитку рефлексивності ця методика дозволяє визначити 
психологічні особливості рефлексії в часовому спектрі, тобто 
ретрорефлексію, ситуативну та перспективну рефлексії. Ми виявили, що 
найбільше у студентів проявляється ретрофлексія (рис.1)  
 

 
Рис. 1. Динаміка розвитку рефлексивних здібностей у студентів першого, 

п’ятого та шостого курсів згідно методики А. В. Карпова 
У навчальній діяльності це може виражатися у схильності до аналізу 

вже виконаної діяльності і завершених подій. У цьому випадку предмети 
рефлексії – причини, мотиви, передумови того, що вже сталося, аналіз 
поведінки і стратегій в минулому, допущені помилки. Ця рефлексія 
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виражається у тому як часто і наскільки довго студент аналізує та оцінює 
себе, свої результати події, що відбулися в минулому, і чи здатен він взагалі 
аналізувати минуле і себе у ньому та робити відповідні висновки. 

Наступною за рівнем розвитку рефлексії у студентів є ситуативна 
рефлексія, яка забезпечує безпосередній контроль поведінки в актуальній 
ситуації, осмислення її елементів, аналіз теперішнього, здатність суб’єкта 
співвідносити свої дії з ситуацією і їх координація у відповідності зі зміною 
умов і власним станом. Поведінковими проявами цього виду рефлексії є 
обдумування своєї навчальної діяльності, схильність до самоаналізу в 
конкретній ситуації, вміння приймати рішення в даний момент.  

За аналізом перспективної рефлексії ми виявили, що вона знаходиться 
на третьому місці. Вона корисна для студентів, оскільки дає можливість 
робити прогноз на майбутнє, ставити мету та планувати її досягнення, 
визначати цілі на довготривалий термін, орієнтуватися на майбутнє. 

Опитувальник «Диференціальний тип рефлексії» Д.Леонтьєва показав, 
що середнє значення рівня розвитку системної рефлексії у студентів – 36 
балів, інтроспекції - 24 бали, і квазірефлексії - 20 балів. Відомо, що системна 
рефлексія є найбільш корисною для студентів у навчальній діяльності, 
оскільки вона дає унікальну можливість дивитися на себе «збоку», виявити в 
собі певну якість, що є основою для подальшого самопізнання та роботою з 
власним внутрішнім світом. Системна рефлексія дозволяє бачити як весь 
процес навчальної діяльності, так і її окремі структурні елементи (табл.4). 

Таблиця 4. 
Статистичні дані про шкалу системної рефлексії студентів згідно 
опитувальника Д.Леонтьєва «Диференціальний тип рефлексії» 

СР 
Включено Виключено Всього 

N % N % N % 
89 98.9 1 1.1 90 100.0 

СР   
Середнє 
значення N 

Ст. 
відхилення Мінімум Максимум Згруповані медіани 

36.33 89 9.113 15 56 35.67 
Дані про статистичні показники інтроспекції студентів згідно 

опитувальника Леонтьєва «Диференціальний тип рефлексії», а також аналіз 
цих показників наведено у табл.5. 

Таблиця 5.  
Статистичні дані про інтроспекцію студентів згідно опитувальника Д. 

Леонтьєва «Диференціальний тип рефлексії» 

ІС 
Включено Виключено Всього 

N % N % N % 
89 98.9 1 1.1 90 100.0 

ІС   
Середнє 
значення N 

Ст. 
відхилення Мінімум Максимум Згруповані медіани 

24.45 89 7.687 7 39 25.92 
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Дані про статистичні показники квазірефлексії студентів згідно цього ж 
самого опитувальника Леонтьєва та аналіз цих показників наведено у табл.6. 

Таблиця 6.  
Статистичні дані про квазірефлексію студентів згідно опитувальника 

Д.Леонтьєва «Диференціальний тип рефлексії» 

КР 

Включено Виключено Всього 
N % N % N % 
89 98.9 1 1.1 90 100 

КР   
Середнє 
значення N 

Ст. 
відхилення Мінімум Максимум Згруповані медіани 

20.06 89 7.553 7 39 18.78 
Ми використали t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок, щоб 

виявити відмінності середнього значення ситуативної рефлексії між 
представниками жіночої та чоловічої статі. Статистичний критерій не 
показав статистично значимих відмінностей рівня розвитку системної 
рефлексії у жінок та чоловіків [p=0,86]. 

Таблиця 7.  
Результати використання T-критерію Стюдента для відмінностей рівня 

розвитку системної рефлексії у чоловіків і жінок 
 

Ж N 
Середнє 
значення 

Стандартне 
відхилення 

Ст. Помилка середнього 
значення 

СР 1 48 36.17 10.448 1.508 
2 41 36.51 7.373 1.151 

Методика «Рівень вираженості та направленості рефлексії» М. Гранта 
дозволила визначити показники рефлексивності за шкалою саморефлексії та 
соціорефлексії. Середній показник саморефлексії у студентів становить – 29 
балів, а середній показник дорівнює 35 балів (табл. 8). 

Такі результати свідчать про те, що у студентів схильність до 
самоаналізу змісту і функцій власної свідомості, що включає такі компоненти 
як цінності, інтереси, мотиви, механізми внутрішніх відчуттів, мислення, 
прийняття рішень, поведінкові зразки розвинуті на середньому рівні.   

Таблиця 8.  
Статистичні дані про рівень розвитку рефлексії за методикою М. Гранта 

 
Включено Виключено Всього 

N % N % N % 
Self 89 96.7 3 3.3 92 100.0 
Social 89 96.7 3 3.3 92 100.0 
 Self Social 
Середнє значення 29.06 35.34 
N 89 89 
Ст. Відхилення 7.334 9.062 
Мінімум 20 21 
Максимум 49 49 
Згруповані медіани 29.08 32.91 

Показник соціорефлексії у 35 балів свідчить, що орієнтація на аналіз 
мислення інших людей, їх дій, взаємодію з ними та групову взаємодію, 
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розуміння емоційного клімату розвинуті у студентів Національного 
університету «Острозька академія» і знаходяться на рівні вище середнього.  

Теоретико-методологічні рекомендації  щодо розвитку 
рефлексивності у навчальній діяльності студентів. Оскільки рефлексія 
відіграє важливу роль для студентів, навчальна діяльність повинна бути 
спрямована на її розвиток у стеднтів. Варто зазначити, що процесом розвитку 
та становлення рефлексивної позиції студента можна управляти шляхом 
зміни та корегування навчального процесу. Важливу роль у формуванні 
рефлексії відіграють перші роки навчання в вищих начальних закладах. 
Найбільш істотну роль у її розвитку відіграє цілеспрямована організація 
навчального процесу викладачем, що постійно долучає студентство до 
розмірковування, самоаналізу, критичного мислення, здатності подивитися 
на себе з боку, аналізу своєї діяльності, осмислення процесу навчання, оцінки 
результатів.  

Грунтуючись на концепцію Г. Щедровицького, зазначимо, що основою 
для створення рефлексивного простору у навчальній діяльності студентів є 
забезпечення умов для рефлексії студентів, що обумовлюється новизною, 
нестандартністю, проблемністю навчальних питань та завдань [23]. 

Необхідною для розвитку рефлексивних навичок є організація 
рефлексивного простору, за допомогою якого викладач створює умови для 
самостійної рефлексивної діяльності студентів. Основними показниками 
ефективної навчальної діяльності, які сприяють успішному формуванню 
рефлексивних вмінь є спрямованість на продуктивну, творчу діяльність; 
самостійний пошук студентами шляхів та варіантів рішення навчальної 
задачі, що поставлена; активне відтворення знань, що були засвоєні раніше, у 
нових незнайомих умовах; використання набору різноманітних навчальних 
технологій, які спрямовані на організацію навчання через взаємодію; 
інформація розглядається як інструмент щодо досягнення цілей навчання, а 
не його результат. 

І. Семенов та С. Степанов з ціллю формування та розвитку 
рефлексивності запропонували метод рефлексивного полілогу, що 
ґрунтується на формування рефлексії у ході колективного пошуку та 
прийняття рішень студентами. Метод передбачає такі етапи: 

1. Проблематизація матеріалу, що вивчається, оскільки це є важливою 
умовою створення цілісного образу проблемної ситуації та розуміння різних 
умов її розвитку; 

2. Активне висування пропозицій та ідей навчальною групою для 
знаходження, вирішення суперечливих моментів. Цей етап є важливим у 
формуванні рефлексії, оскільки відбувається активне залучення студентів до 
дискусії і в залежності від міри включеності кожного студента, ними 
відбувається фіксація та збереження всіх напрацювань групи. На основі 
висловлених думок у студента формується власна концепція розуміння 
поставленої проблеми та шляхів її розв’язання, активно задіюється 
соціорефлексія. 
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3. Колективна дискусія та знаходження рішення. На цьому етапі 
студенти із раніше запропонованих версій, шляхом осмислення всіх 
негативних і позитивних сторін кожної запропонованої ідеї шукають 
найбільш оптимальне вирішення поставленої задачі. Даний етап додатково 
задіює рефлексивне осмислення та аналіз оскільки передбачає глибоке 
вивчення всіх можливих варіантів рішення [21]. 

У стимулюванні розвитку рефлексивності в студентів важливо 
забезпечити умови за яких відбуватиметься розвиток креативного, 
дивергентного мислення студентів, а зміст навчання став об’єктом системи 
власного мислення студентів, іншими словами, щоб студенти стали 
повноправними суб'єктами навчальної діяльності, а не просто об’єктами 
педагогічного впливу.  

Висновки і подальші перспективи досліджень. Отже, у ході 
теоретичного аналізу рефлексії в навчальній діяльності студентів та 
емпіричного дослідження її компонентів ми здійснили аналіз наукової 
літератури з метою вивчення психологічного поняття «рефлексія» та 
емпіричне дослідження серед студентів Національного університету 
«Острозька академія».  

Нами було встановлено, що поняття рефлексії  активно розглядається в 
філософській, педагогічній та психологічній літературі. Великий внесок у 
вивчення даного поняття був зроблений такими психологами як І. Степанов, 
В. Семенов, П. Щедровицький, А. Карпов, А. Леонтьєв, С. Максименко, І. 
Пасічник та ін. В контексті нашого дослідження під рефлексією ми розуміли 
вид мисленнєвої діяльності студентів, націлений на осмислення та аналіз 
процесу, методів, результатів особистої навчальної діяльності. 

Визначено, що високий рівень розвитку рефлексивних вмінь у 
студентів є запорукою продуктивного навчання. Саме за допомогою 
рефлексії відбувається оцінка методів та результатів власного навчання, 
аналіз отриманої інформації, рівня її розуміння, усвідомлення себе як 
суб’єкта навчання, встановлення власних зрушень, прогресу в навчальній 
діяльності, розуміння ходу розгортання особистого мислення тощо.  

Рефлексія відіграє важливу роль в навчальній діяльності студентів, 
адже вона допомагає студентам оперативно планувати та організовано 
виконувати навчальну задачу, виступати в ролі експерта власної навчальної 
діяльності, здійснювати критичну оцінку та перевірку отриманих результатів, 
а також проводити ефективну, самостійну роботу з джерелом інформації. 

З метою емпіричного дослідження психологічних особливостей 
рефлексивності в начальній діяльності студентів ми підібрали методики 
відповідно до мети нашого дослідження, які відповідають показникам 
об’єктивного та надійного вимірювання її компонентів.   

За допомогою методики А.Карпова «Рівень вираженості та 
направленості рефлексії» ми встановили, що середнє значення рівня розвитку 
рефлексії у студентів 1, 5 та 6 курсів Національного університету «Острозька 
академія» відповідає середньому показнику рефлексії. Порівнявши середні 
показники рефлексії у студентів першого та п’ятого і шостого курсів ми 
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отримали статистично значимі результати про динаміку в розвитку рефлексії 
від перших до останніх курсів.  

Провівши аналіз результатів методики Д.Леонтьєва «Диференціальний 
тип рефлексії» ми визначили показники розвитку системної рефлексії, 
інтроспекції та квазірефлексії. Показник системної рефлексії студентів 
Острозької академії відповідає середньому рівню розвитку рефлексії за 
ключем методики. Показники інтроспекції та квазірефлексії не перевищують 
допустимої норми. Т-критерій Стьюдента для незалежних вибірок не показав 
статистично значимих відмінностей рівня розвитку рефлексивності у жінок 
та чоловіків. 

За результатами методики М. Гранта ми встановили, що рівень 
саморефлексії у студентів є середнім, і рівень розвитку соціорефлексії 
відповідає нормальному. Також ми сформулювали теоретико-методологічні 
рекомендації щодо розвитку рефлексивності у навчальній діяльності 
студентів. Оскільки в рамках нашого дослідження ми не могли охопити всю 
сукупність психологічних характеристик рефлексивності студентів в 
навчальній діяльності, перспективу подальшого дослідження вбачаємо у 
продовженні вивчення окремих психологічних компонентів даного феномену 
у навчальній діяльності студентів. 
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практические аспекты понятия рефлексии в учебной деятельности 
студентов высших учебных заведений. Определены основные виды, функции 
и формы рефлексии, выделены барьеры персональной рефлексии. 
Рассмотрены и эмпирически исследованы вопросы развития отдельных 
компонентов рефлексии студентов в учебной деятельности, таких как 
системная рефлексия, интроспекция и квазирефлексия, саморефлексия и 
социорефлексия. На основе теоретического анализа и эмпирического 
исследования разработаны теоретико-методологические рекомендации для 
улучшения развития рефлексии в учебной деятельности студентов. 

Ключевые слова: рефлексия, учебная деятельность студентов, виды 
рефлексии, функции рефлексии, формы рефлексии, системная рефлексия, 
интроспекция, квазирефлексия, саморефлексия, социорефлексия. 

Balashov E. Psychological Characteristics of Reflexivity in Learning 
Activities of Students. Theoretical and practical aspects of the term of reflexivity 
in learning activities of the higher educational institutions students have been 
analyzed in the article. The main kinds, functions and forms of reflexivity have 
been characterized, and the barriers for personal reflexivity have been determined. 
The issue of development of such components of reflexivity as system reflexivity, 
introspection, quasi reflexivity, self reflexivity and socio reflexivity have been 
described and empirically evaluated. It was determined that reflexivity plays an 
important role in learning activities of the students as it allows them plan own 
educational activities, execute and critically analyze them, execute corrections to it 
when necessary. 

It was empirically evaluated that the level of reflexivity of the students of the 
National University of Ostroh Academy is average. Statistical comparison of the 
average meaning of reflexivity of the students of the 1st and the 6th years has 
confirmed statistical validity of the development of students’ personal reflexivity 
during studying. We have evaluated that the levels of system reflexivity and self 
reflexivity of the students are average, and the level of socio reflexivity is equal to 
normal. 

Theoretical and methodological recommendation for improving the 
development of reflexivity of the higher educational institution students in their 
educational activities have been worked out on the basis of theoretical analysis 
and empirical evaluation. 

Keywords: reflexivity, educational activity of students, kinds of reflexivity, 
functions of reflexivity, forms of reflexivity, system reflexivity, introspection, quasi 
reflexivity, self reflexivity, socio reflexivity. 
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ФЕНОМЕН ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ В СУЧАСНОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ 

Блохіна І.О., Москаленко О.В. Феномен інтернет-залежності в 
сучасному суспільстві. У статті проаналізовано сучасний стан досліджень  
феномену адитивної поведінки, що формується внаслідок тривалого та 
неконтрольованого користування комп’ютером і безпосередньо Інтернет-
ресурсами. Автори акцентують увагу на існуванні проблеми Інтернет-
залежності у сучасному студентському середовищі. Охарактеризовано 
особливості  Інтернет-залежності, види та показники Інтернет-
залежності. Методом  дослідження даного феномену серед студентів 
стало анкетування. В результаті обробки та інтерпретації емпіричних 
даних виділено чотири групи респондентів з різним ступенем Інтернет-
залежності. Специфіка кожної групи визначається комбінацією таких 
показників: кількість часу, проведеного в Інтернет-просторі; мета 
перебування в Інтернеті; афективні зміни як наслідок 
надмірного/неможливості перебування в мережі; погіршення 
робочих/навчальних/побутових показників через надмірне використання 
Інтернету; зміни в процесі безпосереднього спілкування. Результати 
досліджень доводять актуальність проблеми Інтернет-залежності та 
потребує нагального вирішення шляхом розробки засобів профілактики та 
зниження проявів даного виду адитивної поведінки. 

Ключові слова: адикція, Інтернет-залежність, види Інтернет-
залежності, показники Інтернет-залежності, Інтернет-простір, 
студентська молодь.  

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток можливостей людини, що 
обумовлений прогресом інформаційних технологій та їх широкого 
застосовування як у професійній сфері, так і у повсякденному житті, 
актуалізує низку питань, що постають перед сучасним суспільством і 
обумовлені  виникненням нового виду поведінкової адикції - комп'ютерної  
залежності. Розповсюдження Інтернету в різних сферах життєдіяльності 
людини спричинило його патологічне використання. 

Останні дослідження і публікації. Сучасними дослідниками 
сформульовано ряд тверджень стосовно визначення адикції, її ознак та 
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проявів, що узагальнено можна представити  як стан особистості, що 
характеризується формуванням у неї стійкої надмірної емоційної 
прив’язаності до певної активності, внаслідок чого особа втрачає здатність 
свідомо контролювати її частоту, тривалість й інтенсивність та узгоджувати 
її з іншою життєво важливою діяльністю [3].  .  

Для позначення нової форми адикції нехімічного характеру М. 
Гріффітс був запропонований термін "технологічна залежність" [2]. Даний 
вид залежності автор поділив на два класи: пасивні (наприклад, телевізійна 
залежність) і активні (інтернет-ігри).  

Одними з перших феномен Інтернет-залежності досліджували психіатр 
І. Гольдберг та клінічний психолог К. Янг. І. Гольдберг увів термін 
"патологічне використання комп'ютера", що припускає всі види 
використання ПК, які не містять соціальної взаємодії. Такий вид адикції, як 
"Інтернет-залежність", припускає залучення адикта також і до соціальних 
взаємодій за допомогою комп'ютера. На думку І. Гольдберга, Інтернет-
залежність – це розлад поведінки особистості внаслідок використання 
Інтернету та комп’ютера, що здійснює згубний вплив на побутову, 
навчальну, соціальну, робочу, сімейну, фінансову та психологічну сфери 
діяльності людини [6]. Адиктивна поведінка, як одна з форм деструктивної 
поведінки, характеризується відходом від реальності, що відбувається 
шляхом штучної зміни свого психічного стану. Основною метою зміни 
психічного стану є  стимулювання й підтримка інтенсивних емоцій за 
допомогою прийому певних речовин або постійної, хворобливої фіксації 
уваги на певних видах діяльності. 

Американська вчена К. Янг досліджувала передумови виникнення 
Інтернет-залежності, розробила її модель, згідно якої Інтернет-залежність 
виникає як наслідок доступності відповідних дій, збереження контролю за 
власними діями та наслідками власних рішень, а також емоційного 
піднесення в результаті власної діяльності [1]. Спираючись на результати 
досліджень, вчена виділила п'ять основних видів Інтернет-залежності [5]:  

1. комп’ютерна зaлежність – обсесивна пристрасть до роботи за 
комп'ютером (програмування, ігри або інші види діяльності); 

2. компульсивна навігація в мережі – компульсивний пошук 
інформації у електронних базах даних; 

3. пеpевантаженість інформацією – патологічна схильність до 
опосередкованих інтернетом азартних ігор, онлайн-аукціонів, електронних 
покупок тощо; 

4. кіберсексуальна залежність – залежність від «кіберсексу», тобто 
від відвідування порнографічних сайтів, обговорення сексуальної тематики в 
чатах або закритих групах «для дорослих»; 

5. кіберкомунікативна залежність – залежність від спілкування в 
соціальних мережах, форумах, чaтах, групових іграх і телеконференціях, що 
може призвести до заміни реальних членів сім'ї і друзів віртуальними. 

Іншу типологію Інтернет-залежних людей запропонував 
В. Менделевич, який виділив такі типи [4]:  
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1. Інтернет-гемблери користуються різноманітними Інтернет-
іграми, тоталізаторами, аукціонами, лотереями тощо; 

2. Інтернет-трудоголіки реалізують свій трудоголізм за допомогою 
мережі (пошук баз даних, складання програм тощо); 

3. Інтернет-сексоголіки відвідують різноманітні порносайти, 
займаються віртуальним сексом;  

4. Інтернет-еротоголіки — любовні адикти, які знайомляться, 
заводять романи в мережі;  

5. Інтернет-покупці реалізують адикцію до витрачання грошей 
шляхом постійних покупок он-лайн; 

6. Інтернет-адикти стосунків годинами спілкуються в чатах, 
постійно перевіряють електронну пошту тощо, тобто заміняють реальну 
адикцію стосунків на віртуальну. 

Різні форми Інтернет-залежності, на думку науковця, можуть 
переходити одна в одну та співіснувати в різних комбінаціях.  

Залежно від мережевих ресурсів в сучасній науковій літературі 
виділяють такі типи Інтернет-залежних осіб: 

– Інтернет-комунікатори – значний час проводять у чатах, форумах, 
щоденниках, блогах, часто перевіряють електронну пошту;  

– Інтернет-еротомани – відвідують різноманітні сайти сексуального і 
порнографічного характеру, заводять любовні романи і знайомства за 
допомогою мережі, займаються віртуальним сексом;  

– Інтернет-агресивісти – значну частину часу проводять, відвідуючи 
сайти агресивного характеру, що демонструють сцени насилля та 
жорстокості;  

– Інтернет-когнітивісти – реалізовують свої пізнавальні інтереси за 
допомогою мережі (пошук баз даних, складання програм, відвідини 
навчально-освітніх сайтів, участь у телеконференціях і ін.);  

– Інтернет-гемблери – захоплюються мережевими іграми, 
тоталізаторами, аукціонами, лотереями і ін.;  

– Інтернет-покупці – реалізовують непереборну схильність до витрати 
грошей за допомогою численних покупок у режимі реального часу (online).  

В результаті дослідження та систематизації ознак Інтернет-залежності, 
вчена М. Орзак розділила їх на психологічні та фізичні. До психологічних 
ознак Інтернет-залежності належать такі: стан емоційного піднесення або 
ейфорія під час перебування за комп’ютером, збільшення тривалості 
перебування в Інтернет-просторі, нездатність своєчасно закінчити сеанс 
роботи в Інтернеті, ухиляння від виконання актуальних особистих справ та 
обов’язків, ігнорування проблем, які виникають в навчальній (професійній) 
сфері, нездатність відволікатись від перебування в Інтернет-просторі, розпач 
та роздратування при примусовому перериванні сеансу, нав’язливі думки про 
Інтернет та неконтрольоване бажання відновити перерваний сеанс, непомірне 
вкладання матеріальних коштів у забезпечення роботи в Інтернеті, уникання 
критики щодо подібного способу життя, брехливість щодо тривалості та 
частоти перебування в Інтернет-просторі. Фізичними ознаками Інтернет-
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залежності вчена називає синдром карпального каналу, сухість слизової 
оболонки очей, мігрені, біль у спині, нерегулярне харчування, зневажання 
правилами особистої гігієни, розлади сну [7]. 

Спираючись на результати досліджень Інтернет-залежності, К. Янг 
виділила передвісники Інтернет-залежності, до яких належать: нав’язливе 
прагнення постійно перевіряти електронну пошту, збудження та передчуття 
наступного сеансу он-лайн, збільшення тривалості актуального сеансу он-
лайн, збільшення витрат на Інтернет. На думку дослідниці, ознаками 
Інтернет-адикції є абсолютне занурення в Інтернет, потреба проводити в 
мережі все більше й більше часу, повторні спроби зменшити використання 
Інтернету; при припиненні використання Інтернету виникають симптоми 
відміни, які спричиняють тривогу, проблеми контролю часу, проблеми з 
оточуючими, брехня щодо часу сеансів он-лайн, зміна настрою шляхом 
використання Інтернету [5].  

Також інтерес до вивчення проблеми комп’ютерної залежності 
виявляли такі науковці: Н. Бугайова, Р. Грановська, О. Горлова, М. Дрепа, Т. 
Дуброва, Л. Єргієва, Н. Кузнєцова, О. Лисенко, Дж. Мід, О. Макаренко,  О. 
Постова, М. Степанова, А. Тімофеєва, А. Ускова, С. Фадеєва, Р. Фольберг, О. 
Фрейдман, А. Чамберс, Г. Чайка, Т. Шибутані та інші. Ряд науковців 
дослідили особливості психічних станів користувача комп'ютера (І. Бєлавіна,             
Дж. Грохол, О. Дроздов, Т. Мітельов, Л. Подригало, І. Тютюнник). 
Досліджено проблеми інтерент-залежності як різновиду адиктивної 
поведінки (Б. Браун, В. Лоскутова, М. Холл, О. Шайдуліна, М. Шоттон). В 
дослідженнях Л. Гур'євої, Е. Мулика, О. Шинкаренко, О. Якушиної 
розглянуто психологічні наслідки зловживання комп'ютерною інформацією.  

Отже, під Інтернет-залежністю ми розуміємо компульсивне прагнення 
увійти в Інтернет-простір, перебувати в ньому протягом тривалого часу та 
труднощі виходу з мережі.  

Мета дослідження полягала в окресленні особливостей прояву 
інтернет-залежності в сучасному суспільстві (на приладі сучасної 
студентської молоді).  

Виклад методики і результатів досліджень. Дослідження складалося 
з кількох етапів, а саме: збору емпіричного матеріалу, кількісного та якісного 
аналіз отриманих даних, їх класифікації та інтерпретації. 

Основним методом дослідження стало анкетування, у процесі якого 
респонденти мали визначити мету і тривалість використання Інтернет-
ресурсів та афективні зміни, як можливий  наслідок надмірного перебування 
в Інтернет-просторі. Також досліджувались зміни в процесі безпосереднього 
спілкування, навчальній діяльності та побутових звичках учасників 
опитування, викликані надмірним перебуванням в Інтернет-просторі. До 
участі в анкетуванні було залучено 105 студентів першого та п’ятого курсів 
вищих навчальних закладів. 

Розроблена анкета містила відкриті та закриті питання, присвячені 
вивченню особливостей використання Інтернет-ресурсів студентською 
молоддю. 
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Спираючись на дослідження науковців (С. Варламова, Е. Гончарова, І. 
Соколова, Т. Мацьоха, В. Менделевич, К. Янг та ін.) нами виділено такі 
валідні та вимірювані показники Інтернет-залежності:  

- кількість часу, проведеного в Інтернет-просторі; 
- мета перебування в Інтернеті; 
- афективні зміни як наслідок надмірного/неможливості перебування 

в мережі; 
- погіршення робочих/навчальних/побутових показників через 

надмірне використання Інтернету; 
- зміни в процесі безпосереднього спілкування. 
Обробка емпіричних даних здійснювалася за допомогою методу 

кластерного аналізу, в результаті чого за виділеними показниками 
виокремлено чотири групи респондентів із різним ступенем Інтернет-
залежності. 

Для першої групи характерною є така комбінація показників Інтернет-
залежності: перебування в мережі становить п’ять і більше годин на добу, 
мета перебування в Інтернет-просторі чітко не визначена, наявність 
виражених афективних змін, суттєве погіршення показників в усіх сферах 
життєдіяльності, негативні якісні та кількісні зміни в процесі 
безпосереднього спілкування. 

Друга група характеризується такою комбінацією показників Інтернет-
залежності: перебування в мережі становить до п’яти годин на добу, мета 
перебування в Інтернет-просторі варіюється, наявність виражених 
афективних змін, погіршення показників в певних сферах життєдіяльності, 
якісні та кількісні зміни в процесі безпосереднього спілкування. 

Третю групу складає така сукупність показників: перебування в мережі 
становить 2-3 годин на добу, мета перебування в Інтернет-просторі чітко 
визначена, пов’язана зі спілкуванням та навчанням, відсутність виражених 
афективних змін, незначні ситуативні зміни в певних сферах 
життєдіяльності, відсутність негативних якісних та кількісних змін в процесі 
безпосереднього спілкування. 

Четверту групу утворює така сукупність показників: перебування в 
мережі становить 1-3 годин на добу, мета перебування в Інтернет-просторі 
чітко визначена, пов’язана із спілкуванням та пізнавальною активністю, 
відсутність афективних змін, відсутність змін в усіх сферах життєдіяльності, 
відсутність негативних якісних та кількісних змін в процесі безпосереднього 
спілкування. 

В результаті обробки емпіричних даних до першої групи увійшло 7% 
респондентів. Тривале перебування респондентів (п’ять і більше годин на 
добу) в мережі характеризується нав’язливим серфінгом («подорожі» в 
мережі, пошук інформації у електронних базах даних та пошукових системах 
без чітко визначеної мети), участю у мережевих комп’ютерних іграх, 
віртуальними знайомствами тощо. До основних афективних змін 
респондентів зазначеної групи належать такі: підвищений настрій та ейфорія 
під час перебування в Інтернет-просторі, дратівливість та агресивність, яка 
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виникає при вимушеному перериванні сеансу, підвищений рівень реактивної 
та особистісної тривожності, конфлікти з тими оточуючими, які не 
розділяють надмірне захоплення Інтернетом. Під час перебування в Інтернеті 
респонденти цієї групи демонструють, як правило, нездатність відволіктися 
від сеансу для виконання побутових справ, навчальної діяльності, 
задоволення особистих потреб, а іноді, навіть, для задоволення базових 
потреб. Серед якісних змін у процесі безпосереднього спілкування відмічено 
значне зменшення відсотку безпосередньої взаємодії; звуження кола друзів 
та знайомих для «живого спілкування», а також зниження його емоційності. 
Сукупність визначених показників дозволяє нам віднести респондентів даної 
групи до осіб із сформованою Інтернет-залежністю. Підтвердження 
зазначеного висновку знаходимо у дослідженнях М. Орзак , М. Носова, К. 
Янг. 

Другу групу складає 41% респондентів. Тривалість перебування 
опитуваних в Інтернет-просторі (до п’яти годин на добу) скерована певною 
метою, яка варіюється в залежності від актуальної діяльності: пошук 
інформації, задоволення пізнавальних інтересів, розваги та спілкування в 
соціальних мережах. Серед афективних змін відмічаються як негативні 
(зниження настрою через переривання сеансу, дратівливість, розпач), так і 
позитивні (стан піднесення, підвищення активності). Варто відзначити, що за 
показником «погіршення робочих/навчальних/побутових показників через 
надмірне використання Інтернету» суттєвих відмінностей, у порівнянні з 
першою групою опитуваних, не відмічено. У представників цієї групи також 
переважає нездатність відволіктися від сеансу для  виконання побутових 
справ, задоволення особистих потреб. Безпосереднє спілкування 
респондентів другої групи характеризується як негативними змінами 
(зменшення відсотку безпосередньої взаємодії, звуження кола друзів та 
знайомих для «живого спілкування» та зниження його емоційності), так і 
позитивними (зниження сором’язливості та формування впевненості в собі, 
збільшення кола однодумців у певних питаннях). Узагальнюючи зазначений 
комплекс показників, можна стверджувати, що респонденти даної групи 
належать до осіб, які мають початкові ознаки Інтернет-залежності. 

Найбільший відсоток респондентів утворює третю групу – 50%. 
Особливістю даної групи є нетривале перебування в мережі (до трьох годин 
на добу), що характеризується чітко визначеною метою. Напрями 
використання Інтернет-ресурсів детерміновані актуальними потребами та 
інтересами особистості, серед яких комунікація, інтеракція  та задоволення 
когнітивних потреб. У опитуваних третьої групи відсутні виражені афективні 
зміни. Основною сферою життєдіяльності, яка зазнає незначних змін є 
побутова. До таких змін відноситься відтермінування або ігнорування 
повсякденних побутових справ, спрощення та мінімізація щоденних 
обов’язків. Сфера безпосереднього спілкування не зазнає якісних та 
кількісних змін. Сукупність визначених показників дозволяє нам зробити 
висновок про відсутність Інтернет-залежності у респондентів третьої групи. 
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Найменший відсоток опитуваних (2%) утворює четверту групу, яку 
характеризує нетривале перебування у Інтернет-просторі, чітко визначена 
мета діяльності. Сеанси перебування в Інтернеті представників даної групи 
обумовлені неможливістю задовольнити нагальні потреби іншими 
ресурсами. Не відмічаються зміни у афективній та комунікативній сферах, 
залишаються стабільними показники навчальної та побутової діяльності 
особистості. Зазначена сукупність показників дає змогу зробити висновок 
про відсутність Інтернет-залежності опитуваних.  

Цікавим виявився той факт, що жоден з учасників анкетування не 
ідентифікував себе як Інтернет-залежну особистість. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Проведене теоретико-
емпіричне дослідження  зазначеного феномену дає змогу зробити висновки, 
що проблема Інтернет-залежності сучасної молоді заслуговує особливої 
уваги науковців, оскільки розвивається стрімко та динамічно.  ЇЇ поглиблення 
серед студентської молоді, незважаючи на всі переваги масової 
комп'ютеризації населення, має серйозні соціально-психологічні наслідки. 
Інтернет-залежність є різновидом нехімічної адикції, виразні прояви якої, 
негативно відображаються на різних сферах  життєдіяльності особистості.  
На основі проведеного анкетування визначено чотири групи респондентів, 
які характеризуються різним ступенем Інтернет-залежності. Представники 
студентської молоді, які увійшли до груп зі сформованою Інтернет-
залежністю та її початковими ознаками, зазнають деструктивних змін в 
багатьох сферах життєдіяльності: навчальній, побутовій, трудовій та 
комунікативній. Студенти, які склали третю та четверту групи, не мають 
Інтернет-залежності, що відображається в усіх сферах їх життєдіяльності 
відсутністю деструктивних змін. Актуальним залишається вирішення 
проблеми Інтернет-залежності шляхом створення рекомендацій для її 
профілактики та зниження ступеня залежності. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні етапів 
розвитку даного виду адикції, виявленні індивідуальних схильностей 
особистості залежно від внутрішньоособистісних характеристик, а також 
різних факторів та впливів  навколишнього середовища.   
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исследований феномена аддиктивного поведения, которое формируется в 
результате длительного и неконтролируемого использование компьютером 
и непосредственно Интернет-ресурсами. Авторы акцентируют внимание на 
существование проблемы Интернет-зависимости в современной 
студенческой среде. Охарактеризованы особенности Интернет-
зависимости, виды и характеристики Интернет-зависимости. Методом 
исследования данного феномена среди студентов стало анкетирование. В 
результате обработки и интерпретации эмпирических данных выделено 
четыре группы респондентов с разной степенью Интернет-зависимости. 
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количество времени, проведенного в Интернет-пространстве; цель 
пребывания в Интернете; аффективные изменения как следствие 
чрезмерного пребывания в сети; ухудшение рабочих / учебных / бытовых 
показателей из-за чрезмерного использование интернета; изменения в 
процессе непосредственного общения. Результаты исследований 
подтверждают актуальность проблемы Интернет-зависимости, которая 
требует неотложного решения путем разработки средств профилактики и 
снижение степени данного вида аддиктивного поведения. 

Ключевые слова: аддикция, интернет-зависимость, виды интернет-
зависимости, показатели интернет-зависимости, Интернет-пространство, 
студенческая молодежь. 

Blohina I., Moskalenko O. The phenomenon of internet dependence in the 
modern society. The article analyzes the current state of research on the 
phenomenon of addictive behavior, which is formed as a result of prolonged and 
uncontrolled use of computers and directly Internet resources. The authors 
emphasize the existence of the problem of Internet addiction in the modern student 
environment. Features of Internet addiction, types and characteristics of Internet 
addiction are characterized. One of the methods of studying this phenomenon 
among students was a survey. As a result of processing and interpreting empirical 
data, four groups of respondents were identified with varying degrees of Internet 
addiction. The specificity of each group is determined by a combination of such 
indicators: the amount of time spent in the Internet space; online goal; affective 
changes as a result of excessive stay in the network; deterioration of work / study / 
household performance due to excessive use of the Internet; changes in the process 
of direct communication. Research results confirm the urgency of the problem of 
Internet addiction, which requires urgent solutions by developing means of 
prevention and reducing the scale of this type of addiction. 

Keywords: addiction, Internet addiction, types of Internet addiction, Internet 
addiction indicators, Internet space, student youth. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ У СТУДЕНТІВ-

МЕДИКІВ 

Борисюк А.С., Тимофієва М.П., Павлюк О.І., Міхєєв А.О. Причини 
виникнення та особливості перебігу внутрішньоособистісного конфлікту 
у студентів-медиків. Стаття присвячена актуальній проблемі психології – 
збереження психічного та психологічного здоров’я молодої людини, через 
призму розуміння, усвідомлення та гармонізацію  внутрішньоособистісних 
конфліктів. У статті узагальнено наукові знання сучасних психологів з 
проблеми дослідження внутрішньоособистісних конфліктів (в подальшому 
ВОК).  ВОК можуть створювати нездорове ставлення до себе, до 
суспільства, які «тягнуть» за собою низку внутрішніх проблем розвитку: 
порушення адаптації, самоствердження, самореалізації студентів-медиків 
тощо.иТруднощіиособистісногоистановленняиу більшості своїй не є 
специфічними і пов’язані переважно не з обраною спеціальністю, а з віковим 
періодом, на який припадає вибір професії та навчання у вищому 
навчальному закладі. Звідси і труднощі самовизначення, і різноманітні 
проблеми, ускладнені одночасним перебігомтипових для дорослішання 
сепараційних процесів. Важливе місце посідають також різні ВОК, що 
лежать у площині між особистісного спілкування: боротьба за лідерство, 
розподіл ролей у групі, пошукдрузів, перше кохання, змінапартнерів, для 
декого – утвореннясім’ї та народження дитини.Метою статті є аналіз 
наукових досліджень сучасних психологів з проблеми виникнення та 
протікання ВОК у студентів-медиків, яка обумовлена особливостями 
професійного становлення, а також аналіз ВОК в ціннісно-смисловій сфері, 
формуванні професійної ідентичності та мотиваційної сфери студента-
медика.У дослідженні нами були використані методи аналізу та 
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теоретичного узагальнення, методики дослідження самооцінки які 
дозволяють вивчити особливості проблеми даного дослідження. 

Ключові слова:внутрішньоособистісний конфлікт, професійна 
ідентичність, криза особистості, ціннісно-смислова сфера студента-
медика, самооцінка. 

Постановка проблеми. Швидкоплинність змін сучасного суспільства 
характеризується зростом напруги в різних сферах життя особистості. Нове 
покоління незалежної України виросло в умовах становлення ринкової 
економіки. Воно суттєво відрізняється від попередніх і має свої цінності та 
пріоритети, з якими потрібно рахуватися.  У складних умовах сьогодення, 
коли проходить процес розшарування суспільства, стосунки між членами 
суспільства стають прагматичнішими. У людей внаслідок цього виникають 
негативні емоційні стани, формується незріла самооцінка, присутня 
підвищена тривожність, агресивність, прояви жорстокості, замкненості, вони 
нерідко переживають внутрішньоособистісні конфлікти. ВОК виступає 
одним із аспектів як загальної особистісної, так і професійної соціалізації 
студентів медичного вузу. Вибір спеціальності та навчання у медичному 
університеті важливий для молодої людини, оскільки пов'язаний з процесом 
професійного становлення (особистісного в тому числі), вступом в систему 
нових соціальних відносин, адаптації до нового середовища та умов в ньому, 
професійної ідентичності, мотивації, сенсу життя тощо. Юнацький період 
пов'язаний також з усвідомленням своєї громадянської позиції, вибором 
життєвих цінностей, професійного і кар'єрного шляху.  Причому передбачає 
для молодої людини більш усвідомлену участь в цих процесах і готовність 
взяти на себе відповідальність за наслідки прийнятих рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній психології 
проблема внутрішньоособистісного конфлікту висвітлена у працях  
українських та російських дослідників О. Донченко, Г. Ложкіна, М. Пірен, 
Т. Титаренко, Н. Пов’якель. Обґрунтування поняття ВОК, як чинника 
деструктивних форм поведінки юнаків висвітлює О. Чала; психологічні 
особливості і стратегії поведінки людей  з високою і низькою самооцінкою а 
також «плутану» Я-концепцію досліджує Р. Баумейстер; Ф. Василюк 
(психологія переживання: аналіз подолання критичних ситуацій); Т. Гущина 
(ВОК як фактор соціалізації студентської молоді); Н. Перешеіна (ВОК в 
розвитку особистості девіантна); І. Шелехов, Е. Федчишина (ВОК як 
самотність); В. Шпунтова (внутрішньоособистісний ціннісний конфлікт); 
Ю. Юрлов (конфлікт нереалізованого бажання, або комплексу 
неповноцінності). В зарубіжній психології проблема ВОК представлена в 
працях Dixon-Gordon, K. L., Bernecker, S. L., Christensen, K., які вказують на 
важливість процесів регулювання міжособистісних емоцій у 
внутрішньоособистісному та соціальному функціонуванні [10], 
внутрішньоособисті, міжособистісні та внутрішньогрупові управління 
конфліктами з психологічної точки зору в університеті вивчала Adriana M. 
VanNieker [ 9] тощо. 
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Мета статті. Проаналізувати погляди сучасних психологів на природу 
виникнення та протікання ВОК у студентів-медиків, яка обумовлена 
особливостями професійного становлення; дослідити рівень самооцінки у 
юнаків і юнок.  

Завдання дослідження:теоретико-методологічний аналіз причин та 
особливостей перебігу внутрішньоособистісного конфлікту у студентів-
медиків;аналізвнутрішньоособистісних конфліктів в ціннісно-смисловій 
сфері, у формуванні професійної ідентичності та мотиваційної сфери 
студента-медика; дослідження рівня самооцінки у студентської молоді.  

Методи дослідження. У дослідженні нами були використані методи 
аналізу та теоретичного узагальнення, які дозволяють вивчити особливості 
проблеми даного дослідження.Для виявлення кількісного вираження рівня 
самооцінки у студентської молоді було використано такі методики: методика 
дослідження самооцінки (запропонована С. А. Будассі, інтегрована 
Ю.Я. Кисельовим) та методика визначення рівня самооцінки Дембо-
Рубінштейн за модифікацією А. Прихожан. Експериментальною базою 
дослідження був Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет». У дослідженні взяли 
участь 90 студентів (39 юнаків та 51 юнка), з них 43 особи – студенти  1-го 
курсу та 47 осіб – студенти 3-го та 4-го курсів.  

Основу методики дослідження самооцінки особистості за С. А. Будассі 
складає принцип ранжування, і рівень  адекватність визначаються 
відношенням ідеального і реального Я. Методика дослідження рівня 
самооцінки за С. А. Будассі припускає самооцінювання людини, яке може 
відбуватися двома способами. Першим є зіставлення своїх домагань з 
реальними, об’єктивними показниками своєї діяльності. Другим шляхом є 
порівняння себе з іншими людьми. Ця методика призначена виявити 
кількісне вираження рівня самооцінки. 

Здійснюючи дослідження рівня самооцінки за методикою Дембо-
Рубінштейн, опитувані оцінювались за рівнем вираженості показників 
самооцінки і були розділені на 4 групи: низький рівень самооцінки 
характеризували бали від 0 до 44, середню самооцінку мали студенти, у яких 
рівень самооцінки коливався від 45 до 59, висока самооцінка відповідала 
балам 60-74 і завищену самооцінку характеризували бали від 75 до 100. Крім 
того «середня» і «висока» самооцінка відноситься до реалістичної, тобто 
адекватної самооцінки. 

Методика визначення рівня самооцінки Дембо-Рубінштейн за 
модифікацією А. Прихожан призначена для вивчення особливостей 
самооцінки особистості за допомогою 7 шкал. Обробка результатів 
проводиться за шістьма шкалами, оскільки перша, тренувальна – не 
враховується. За кожною із шести шкал визначаються рівень домагань, 
рівень самооцінки, значення розбіжності між рівнем домагань і самооцінкою, 
якщо рівень домагань нижче самооцінки, він виражається від’ємним числом.  

Виклад основного матеріалу дослідження.Студентський вік – період 
юності. Термін «студент» латинського походження, у перекладі українською 
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мовою означає той, хто ретельно працює, тобто той, хто опановує знання. 
Студентський вік поєднує в собі особливості юності та дорослості. В цей 
період основними є потреби в самореалізації, самовираженні, з'ясуванні 
сенсу життя. На основі зовсім нової соціальної мотивації розвитку 
відбуваються суттєві зміни у змісті і співвідношенні провідних мотиваційних 
тенденцій. Передусім це виявляється в упорядкуванні, інтегруванні системи 
потреб і світогляду, який активно формується у цю пору. Саме в цей період 
відбувається перехід до дорослого статусу. Як правило, саме в студентському 
віці досягають максимуму свого розвитку не тільки фізичні, а й психічні 
властивості та процеси: сприймання, увага, пам’ять, здібності до рефлексії, 
розвиток вольових якостей, комунікативної компетентності, формуванні 
професійної ідентичності, толерантності. Не в усіх юнаків і дівчат здатність 
до свідомої регуляції власної поведінки та діяльності розвинена повною 
мірою. Нерідкими є немотивований ризик, невміння передбачити наслідки 
своїх вчинків, бажання відкласти виконання завдань на останній момент, 
невміння планувати свій час.   

Прийнято вважати, що багато в чому причина зовнішніх конфліктів 
обумовлена внутрішнім конфліктним змістом психологічного світу індивіда. 
Цей внутрішній тип конфлікту притаманний людині з моменту, коли вона 
починає усвідомлювати своє власне «Я». 

Внутрішні конфлікти в історії життя людини, а також успішність їх 
вирішення свідчать про активність і тих внутрішніх умовах, які мають 
принципове значення для цілісного розуміння людського життя. Внутрішній 
конфлікт в ціннісній сфері суб'єкта на якомусь відрізку життєвого шляху – це 
певні емоційні страждання, коли найважливіший смисл з об'єктивних і / або 
суб'єктивних причин неможливо реалізувати, цінності не просто заблоковані, 
вони самозаблоковані [6, с. 54-57]. 

Одне з основних понять, яке описує стан кризи (профессиональної, 
сімейної, смисложиттєвої тощо), є термін внутрішньоособистісний конфлікт. 

Ф. Василюк розглядає внутрішній конфлікт як форму прояву критичних 
життєвих ситуацій. Поряд зі стресом, фрустрацією і кризою він виникає в 
результаті зіткнення двох мотивів особистості, які подаються у вигляді 
самостійних цінностей. Внутрішній конфлікт існує у вигляді «ціннісного 
переживання» і тому показником його є сумнів в цінностях мотивів і 
принципів, якими керується суб'єкт [2;4]. 

Внутрішньоособистісний конфлікт може породжуватися різними 
причинами: може бути наслідком слабкості характеру; несформованості 
ціннісної ієрархії людини; відсутності внутрішньої мотивації при виборі 
професії (несамостійний вибір професії); високого рівня вимогливості до 
себе (синдром відмінника); прагнення до постійного переосмислення 
прийнятих рішень (підвищений рівень тривожності); заниженої самооцінки. 

 Суперечливість внутрішньої структури особистості – наслідок 
суперечливого характеру ставлення людини до світу, до інших людей і до 
самого себе. При вивченні студентів часто прослідковується зв’язок 
самооцінки з такою рисою – як тривожність, коли висока загальна 
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самооцінка і самоповага порівнюється з невисокою тривожністю, а невисока 
самооцінка – з підвищеною тривожністю. Людина включається в систему 
суспільних відносин, суперечливих за своєю природою. Все це впливає на її 
свідомість, психіку, весь внутрішній світ. До числа особливих стресових 
факторів, здатних виступити в якості конфліктогена в рамках системи вищої 
медичної освіти, можна віднести наступні: складність і численність 
дисциплін; висока вимогливість педагогів до засвоєння студентами 
необхідного обсягу медичних знань; формування міцних професійних умінь і 
навичок; усвідомлення студентами високої відповідальності щодо 
майбутньої професійної діяльності і особливу значущість у соціально та 
особистісному плані предмета цієї діяльності – здоров'я і життя людей. 

 Перераховані фактори в більшій мірі можуть впливати на студентів 
першого і другого курсу. Старшокурсники поступово стикаються з 
протиріччями самої сфери медицини та охорони здоров'я, конфліктогенність 
яких проявляється, наприклад, в наступному: міра відповідальності професії 
лікаря і рівень заробітної плати; падіння престижу професії в суспільстві; 
комерціалізація медицини і розширення фармацевтичного ринку (медична 
допомога і медична послуга); система взаємовідносин лікар-пацієнт 
конфліктна сама по собі (до старших курсів ілюзії про ідеальний пацієнта 
розвіяні) [3, с. 275-278]. 

Криза професійного вибору проявляється в переживанні розчарування 
одержуваної професії, в невдоволенні окремими навчальними дисциплінами. 
Студенти починають сумніватися в правильності професійного вибору, 
зменшується інтерес до навчання. На четвертому-п'ятому році навчання 
майбутні випускники все частіше замислюються про свою професійну 
компетентність, втрачається впевненість у власних силах щодо професійної 
діяльності. Основним змістом кризи є кардинальна перебудова людини як 
професіонала, а також необхідність зміни напрямку подальшого 
професійного розвитку [1, с.127-130; 8, с.165-169]. 

 Вирішальне значення у виникненні криз на перших стадіях 
професійного становлення мають об'єктивні чинники: зміна провідної 
діяльності, кардинальна зміна соціальної ситуації. Так, в період останнього 
року навчання у ВНЗ студенти готуються до подібних змін. Випускникам 
належить захистити диплом, знайти місце роботи, стати суб'єктом трудової 
діяльності. Така криза останнього року навчання є нормативною і 
називається кризою «ревізії і корекції професійного вибору». Ця криза 
припадає на вік 16-18 років або 19-21 рік в залежності від рівня  
професійного навчання [5]. 

Через недостатній життєвий досвід і брак упевненості в собі студенти 
виявляються не надто самодостатніми, дуже залежними від зовнішніх оцінок 
та ставлень. Інформація підмінюється стереотипами, істинна сутність 
професії – власними фантазіями, аналізреальних перспектив – тривогою, 
страхом, а іноді й соромом. Останній у нашому випадку може бути 
пов’язаний із болісною зміною уявлень про обрану професію як елітарну та 
переживання її маргінальності.  
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Необхідність виявлення впливів ВОК в момент формування професійної 
ідентичності студента-медика запобігає виникненню труднощів соціальної 
адаптації молодих фахівців та вимагає корекції на етапі становлення 
спеціаліста в  навчальному закладі. 

Вважаємо, що на шляху до професіоналізму і професійної ідентичності, 
як його складової, фахівець-початківець проходить через кілька варіантів 
(типів) переживання власної ідентичності, а саме: вибір ідентичності; 
конфлікт ідентичностей; злиття ідентичностей. 

Вибір ідентичності є потужним мотиватором, він безпосередньо впливає 
на мотиваційну сферу особистості, зокрема в усьому, що стосується її 
професійного розвитку. У такому випадку ідентичність, обрана особистістю, 
стає не просто орієнтиром, до якого вона прагне, а й рушійною силою 
професійно спрямованої активності у найширшому розумінні цього поняття. 

Для студентів типовим є внутрішньоособистісний конфлікт 
неадекватної самооцінки, що виражається в схильності применшувати оцінки 
самого себе, своїх достоїнств і вчинків. Вони відчувають рольові конфлікти, 
в основі яких лежить відкидання власних вольових якостей. В основі 
мотиваційних конфліктів студентів лежить незадоволеність існуючими 
емоційними зв'язками.  

Існують між статеві відмінності в структурі внутрішньо особистісних 
конфліктів в юнацькому віці, які полягають в тому, що дівчата рідше 
відчувають адаптаційний внутрішньо особистісний конфлікт; для юнаків 
більш характерні внутрішньо особистісні конфлікти, зумовлені відчуттям 
власної незначущості і неузгодженості уявлень про себе і уявленням про те 
якими бути [7, с. 245-249]. 

У осіб з глибокими невротичними внутрішніми конфліктами підвищена 
самотність, занижена самооцінка, підвищений рівень тривожності, 
сенситивність, зниження спонтанності, агресивність. У них часто 
зустрічаються асоціативні страхи, відчуття провини, знижена 
цілеспрямованість і саморегуляція (контроль поведінки), характерне відчуття 
образи, приниження, відчуття зради. 

Серед асоціативних страхів висока частота екзистенційних, пов'язаних 
зі смертю, втратами близьких. У групі ж здорових істотно частіше 
спостерігаються страхи-фобії природних об'єктів [6, с. 54-57]. 

Дослідження самооцінки студентів часто мають за мету встановити та 
проаналізувати зв’язокїї особливостей з різноманітними особистісними 
характеристиками. При вивченні студентів часто прослідковується зв’язок 
самооцінки з такою рисою – як тривожність, коли висока загальна 
самооцінка і самоповага порівнюється з невисокою тривожністю, а невисока 
самооцінка – з підвищеною тривожністю. 

Внаслідок цього, ми поставили собі за мету дослідити самооцінку у 
студентської молоді. Експериментальною базою був Вищий державний 
навчальний заклад України «Буковинський державний медичний 
університет». У дослідженні взяли участь 90 студентів (39 юнаків та 51 
юнка), з них 43 особи – студенти  1-го курсу та 47 осіб – студенти 3-го та 4-го 
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курсів. Щоб виявити кількісне вираження рівня самооцінки у студентської 
молоді було використано такі методики: методика дослідження самооцінки 
(запропонована С. А. Будассі, інтегрована Ю.Я. Кисельовим) та методика 
визначення рівня самооцінки Дембо-Рубінштейн за модифікацією 
А. Прихожан.  

Виходячи з отриманих даних, можна відзначити, що, відповідно до 
методики Дембо-Рубінштейн 55% студентської молоді мають високу 
самооцінку, яка відноситься за даною методикою до адекватної і засвідчує 
реалістичну самооцінку. Завищену самооцінку мають 14% студентів, яка 
може підтверджувати особистісну незрілість, невміння правильно оцінити 
результати своєї діяльності, порівнювати себе з іншими. Середню самооцінку 
мають 23% студентів, що засвідчує її як адекватну та виражає ступінь 
відповідності уявлень людини про себе з об’єктивними підставами цих 
уявлень. І 8% студентської молоді має низьку самооцінку, що вказує на 
недооцінку себе і свідчить про крайнє неблагополуччя у розвитку 
особистості. За низькою самооцінкою можуть знаходитисядва абсолютно 
різних явища: справжня невпевненість у собі і «захисна», коли декларування 
(самому собі) власного невміння, відсутність здатності і тому подібного 
дозволяє не докладати жодних зусиль.  

Таким чином, 78% студентської молоді мають адекватну самооцінку за 
методикою Дембо-Рубінштейн, з них 55% мають високу, а 23% середню 
самооцінку. Лише 8% студентів недооцінюють себе. І 14% опитуваних мають 
завищену самооцінку, що підтверджує їх особистісну незрілість і невміння 
правильно оцінити результати своєї діяльності. 

Якщо ж порівнювати рівні самооцінки у юнаків і юнок, то у студентів і 
чоловічої (54%) і жіночої (56%) статі переважає високий рівень самооцінки 
(див.рис. 1). Це може свідчити про те, що вони  мають високі досягнення як у 
навчанні, так і в особистісній досконалості, внаслідок чого в них 
підвищуються вимоги як до себе, так і до оточуючих. Крім того, можна 
відмітити, що показники у обох статях різняться лише на 1-2%, що свідчить 
про однаковий рівень самооцінки. 

 
Рис. 1. Рівні самооцінки юнаків і юнок 

 
Таким чином, 78% студентської молоді мають адекватну самооцінку за 

методикою Дембо-Рубінштейн, з них 55% мають високу, а 23% середню 
самооцінку. Лише 8% студентів недооцінюють себе. І 14% опитуваних мають 
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завищену самооцінку, що підтверджує їх особистісну незрілість і невміння 
правильно оцінити результати своєї діяльності. 

Здійснюючи дослідження рівня самооцінки за методикою С. А. Будассі, 
опитувані оцінювались за рівнем вираженості показників самооцінки і були 
розділені на 5 груп: низький рівень самооцінки характеризували показники 
від -1 до 0, занижену самооцінку мали студенти, у яких рівень самооцінки 
коливався від 0,01 до 0,3, адекватна самооцінка відповідала показникам 0,31-
0,6, завищена – 0,61-0,85 і високу самооцінку характеризували показники від 
0,86 до 1. 

Таким чином, за методикою С. А. Будассі виявлено, що у студентів 
переважає дещо завищена самооцінка 39% осіб та адекватна – 27%. Рівень 
самооцінки виражає ступінь реальних та ідеальних або бажаних уявлень про 
себе. Адекватну самооцінку з тенденцією до завищення можна прирівняти до 
позитивного ставлення до себе, до самоповаги, прийняття себе, відчуття 
власної повноцінності. Студентів з високим рівнем самооцінки 16%, це може 
свідчити про те, що вони мають високі досягнення, внаслідок цього в них 
підвищуються вимоги до себе. 14% студентів мають занижену та 4% - низьку 
самооцінку. Низька самооцінка може бути пов’язана з негативним 
ставленням до себе, неприйняттям себе, відчуттям власної неповноцінності. 

Ми здійснили порівняння юнаків і юнок за методикою С. А. Будассі. 
Результати дослідження на рис. 2. 

 

 
Рис.2. Рівні самооцінки досліджуваних юнаків і юнок 

 
Отже, і в юнаків і юнок переважає завищена самооцінка (38% і 39% 

відповідно). Також у дівчат великий показник адекватного рівня самооцінки 
– 33%, у той час як у хлопців він становить лише 8%. На нашу думку, це є 
наслідком того, що більшість дівчат починають більше приділяти уваги 
навчанню, що приносить певні позитивні результати, а також ідеалізувати 
свої психічні і фізичні якості особистості. В той час у студентів чоловічої 
статі високі показники заниженого рівня самооцінки – 23% і високого рівня 
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самооцінки – 23%, що говорить про неоднорідність цього показника у 
юнаків. 

Висновки. За результатами теоретико-методологічного дослідження 
можна констатувати, що внутрішньоособистісний конфлікт виконує не 
тільки деструктивну, а й конструктівну роль, позитивно впливаючи 
навнутрішньоособистісні процеси. В цьому випадку ВОК є джерелом 
самопізнання, самоствердження. Усвідомлення індивідуальних особливостей 
ВОК сприяє розвитку та формуванню цінностей, професійної ідентичності та 
мотиваційної сфери студента-медика. 

Формування професійної ідентичності зменшує кількість виникнення 
ВОК та їх негативний вплив на психічне та психологічне здоров’я. Зріла 
ідентичність як багаторівнева складна динамічна структура, що включає в 
себе усвідомлювані й неусвідомлювані елементи, покликана забезпечувати 
особистості відчуття цілісності, автентичності, стійкості та впевненості, а 
отже, будь-які спроби утворення власної ідентичності на основі 
ідентичностей чужих призводять до невиконання її найважливішої функції і 
гальмують у такий спосіб особистісний та професійний розвиток особистості. 

Аналіз отриманих результатів, студентам, в більшості притаманний  
середній рівень самооцінки з тенденцією до завищення (78% - за методикою 
Дембо-Рубінштейн, 66% - за методикою С. Будассі). Такі результати можуть 
слугувати підставою для того, що у юнаків та юнок 1 – 3-х курсів на перший 
план виступають взаємовідносини у колективі, спілкування з товаришами, з 
дорослими, творча діяльність, громадська робота – все, що пов’язано з 
моральними проблемами і самоствердженням особистості. Спостерігається 
адекватна самооцінка, висока вимогливість до себе, відсутність 
самовдоволення, скромність, повага до інших людей.Результати дослідження 
самооцінки вказує на суттєві викривлення у формуванні особистості – 
«закритості для досвіду», нечутливості до своїх помилок, невдач, зауважень 
та оцінок оточуючих. 

Наявність внутрішньоособистісних конфліктів в процесі навчання 
говорить про необхідність психологічного супроводу студентів-медиків, 
підтримки мотивації залишатися в професії, допомоги в професійному 
самовизначенні, набуття впевненості. Відсутність психологічної підтримки 
на даному етапі може привести до негативного результату кризи, а саме до 
професійної деформації особистості. Позитивний результат цієї кризи буде 
сприяти особистісному і професійному зростанню, а також призведе до 
корекції професійних перспектив особистості. 

Перспективними напрямами подальших досліджень є поглиблене 
вивчення концептуалізації поняття та ролі «рефлексії», в просторі виявлення 
та корекції внутрішньоособистісних конфліктів; розробка тренінговової 
програми, спрямованої на виявлення методів, які забезпечуватимуть 
ефективність розвитку рефлексіїта подолання внутрішньособистісних 
конфліктів. 
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Борисюк А.С., Тимофеева М.П., Павлюк О.И., Міхєєв А.А. Причины 
возникновения и особенности течения внутриличностного конфликта 
студентов-медиков. Статья посвящена актуальной проблеме психологии – 
сохранение психического и психологического здоровья молодого человека, 
через призму понимания, осознания и гармонизации внутриличностных 
конфликтов. В статье обобщены научные знания современных психологов по 
проблеме исследования внутриличностных конфликтов (в дальнейшем ВОК). 
ВОК могут создавать нездоровое отношение к себе, к обществу, которые 
«тянут» за собой ряд внутренних проблем развития: нарушение адаптации, 
самоутверждения, самореализации студентов-медиков и тому подобное. 
Трудности личностного становления в большинстве своем не являются 
специфическими и связанные в основном не с избранной симпециальностью, а 
с возрастным периодом, на который приходится выбор профессии и 
обучения в высшем учебном заведении. Отсюда и трудности 
самоопределения, и различные проблемы, осложненные одновременным 
ходом типичных для взросления сепарационных процессов. Важное место 
занимают также различные ВОК, лежащие в плоскости межличностного 
общения: борьба за лидерство, распределение ролей в группе, поискдрузей, 
первак любовь, смена партнеров, для некоторых – образование семьи и 
рождения ребенка. Целью статьи является анализ научных исследований 
современных психологов по проблеме возникновения и протекания ВОК 
студентов-медиков, которая обусловлена особенностями 
профессионального становления, а также анализ ВОК в ценностно-
смысловой сфере, формировании профессиональной идентичности и 
мотивационной сферы студента-медика. В исследовании нами были 
использованы методы анализа и теоретического обобщения, методики 
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исследования самооценки которые позволяют изучить особенности 
проблемы данного исследования. 

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, профессиональная 
идентичность, кризис личности, ценностно-смысловая сфера студента-
медика, самооценка. 

Borisyuk A., Timofeyeva M., Pavlyuk O., Mikheev A. The causes and 
features of the intrapersonal conflict course among medical students The article 
is devoted to the actual problem of psychology–  the preservation of the mental and 
psychological health of a young person, through the prism of understanding, 
awareness and harmonization of intrapersonal conflicts. The article summarizes 
the scientific knowledge of contemporary psychologists on the problem of the study 
of intrapersonal conflicts (later IPC). IPCs can create unhealthy attitudes towards 
oneself, to society, which cause to a number of internal problems of development: 
violation of adaptation, self-affirmation, self-realization of medical students, etc. 
The difficulties of personal formation are not specific and are mainly related not to 
the chosen specialty, but with the age-old period, during which we chose 
profession and study at a higher educational establishment. Hence, the difficulties 
of self-determination, and the various problems that are complicated by the 
simultaneous flow of separation processes typical of growing up are brought 
about.Also important are the various IPCs, which lie in the sphere of interpersonal 
communication: the struggle for leadership, the distribution of roles in the group, 
the search for friends, the first love, the change of partners, for someone - the 
formation of the family and the birth of a child. The aim of the article is to analyze 
the research of modern psychologists on the occurrence of IPCs of medical 
students, which is due to the peculiarities of professional development, as well as 
the analysis of IPC in the value-semantic sphere, the formation of the professional 
identity and the motivation field of a student-physician. In our research, we used 
the methods of analysis and theoretical generalization, self-assessment research 
methods that allow us to study the peculiarities of the problem of this study. 

Keywords: intrapersonal conflict, professional identity, crisis of personality, 
value-semantic sphere of student-physician, self-esteem 
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НЕНАСИЛИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воропаєв Е.П. Ненасилие в художественной деятельности. 

Художественная деятельность, в том числе педагогика искусства, 
предполагает поиск профессионалом в своей работе умеренных, 
комфортных волевых усилий, что и характеризует его «искусность». Эти 
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усилия результативны, поскольку направлены на воспитание высокой 
степени мастерства и применение навыков, позволяющих «играючи» 
решать значительные творческие задачи. В статье рассматриваются 
механизмы, позволяющие артисту сократить масштабы или даже 
избежать укоренившегося в нашей жизни насилия, которое трактуется 
здесь как субъективное, порой незаметное даже самому ему ощущение 
неблагополучия от превышения индивидуальной комфортной нормы усилия 
(над собой, зрителем, коллегой, учеником). 

Ключевые слова: психология художественного творчества, 
педагогика искусства, волевые процессы, ненасилие 

Нас мало избранных, счастливцев праздных, 
Пренебрегающих презренной пользой, 

Единого прекрасного жрецов. 
А. С. Пушкин, «Моцарт и Сальери» 

Постановка проблемы. Педагогика искусства располагает 
многочисленными сведениями о насилии над учениками: «педагогическом 
нажиме» в музыкальных классах (об этом, в частности, писали А. Маслоу и 
Ю. Гиппенрейтер); в хореографических коллективах (где ребенка порой 
подвергают перегрузкам, травмируя опорно-двигательную систему); в ходе 
концертной деятельности, где ученики, бывает, выступают на холоде, 
выстаивают огромные очереди перед выходом на сцену, и т. д. Работа 
взрослого профессионала так же часто сопряжена с колоссальным 
самопринуждением, что ведет за собой психологические и телесные недуги, 
высокий уровень самоубийств [2]. 

Выделение нерешенных вопросов общей проблемы. О ненасилии 
чаще говорят в религиозном, политическом или морально-нравственном 
контекстах. Однако служители муз, отдавая должное необходимости 
упорного многолетнего труда, также настаивают на сохранении мягкости 
усилий творца, по меньшей мере, на некоторых этапах творческого процесса. 
Так, К. Станиславский говорит о «выманивании» чувства актером, которое 
будет деформировано при его «прямом вызывании» или энергичном нажиме. 
Сам творческий процесс часто напоминает непосвященным негу или 
тунеядство: А. Онеггер признается, что его сочинительство расцветает в 
моменты ничегонеделания; к Л. Бетховену и Чайковскому мелодии приходят 
на природе, в моменты прогулок; о литературной деятельности «ради 
забавы» или «от скуки» говорит А.С. Пушкин (например, его персонаж 
Белкин написал известные «Повести» именно так). Клише «артистическая 
богема» сопровождает служителей муз, которые живут, по мнению 
обывателей, подобно «попрыгунье-Стрекозе». 

В таком контексте цель предлагаемой статьи – психологические 
трактовки механизмов, которые в артистической среде называют авторской 
или исполнительской волей. Понимание самого феномена воли будет 
строиться «на основе учета полифункциональности воли как 
психологического механизма, позволяющего человеку сознательно управлять 
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своим поведением» [4]. То есть, мы будем рассматривать ряд процессов 
(познавательных, эмоциональных, связанных с мотивацией, активностью, 
социальными детерминантами), проявляющихся как волеизъявление.  

Изложение материалов исследования. Эксперимент по 
совершенствованию артистической пластики, проводимый автором статьи в 
ХНУИ, показал, что многие известные техники не дают желаемого 
результата по причине излишней волевой активности испытуемых, 
привыкших работать «через не хочу», жестко ориентируясь на результат. 
Ведь тестируемые упражнения (например, техника Александера, 
идеомоторная тренировка, танцевальная терапия) требуют не столько 
усердия, сколько регулярного возвращения к их непринужденному 
исполнению. Механизмы такого действия опираются на сформированность 
представлений субъекта о желаемом или должном, способность долгое время 
придерживаться этих представлений, противостоять ситуативным 
изменениям желаний, умение разделять большую работу на составляющие и 
пошагово воплощать ее, «склеивая» эти составляющие в целую картину, др. 
Поэтому в обиход эксперимента вошло выражение «лениво-регулярно». 

К сожалению, в артистической среде (которая выше была 
охарактеризована как «богемная») весьма распространен стиль работы, при 
котором исполнение намеченного оттягивается до последнего срока и лишь в 
последние дни, применяя насилие над собой и средства аварийной 
стимуляции, нерадивый деятель наверстывает упущенное. Результат этого – 
нервные срывы, переигранные руки и подорванное здоровье. Собственно, 
такой подход вообще характерен для инфантильных учащихся, но 
искусность невозможно приобрести «кавалерийским наскоком». На шпагат 
можно сесть за полчаса (такая практика иногда применяется и в спорте и в 
хореографии), но это приведет к печальным последствиям и на следующее 
утро танцор не сможет выйти на сцену; затруднительно выучить наизусть за 
ночь текст пьесы или крупное музыкальное произведение; невозможно 
быстро сформировать сложный исполнительский навык и т. д. 

I. Таким образом, первый механизм преодоления насилия в 
художественной деятельности – это ориентация на большую временную 
протяженность волевого усилия, что облегчает путь обретения мастерства, 
разбивая его на маленькие легкие отрезки. 

Факт недостатка или избытка стараний респондентов натолкнул на 
поиск оптимальной нормы артистического усилия. Найти ее помог закон 
Йеркса-Додсона: при увеличении уровня мотивации эффективность 
деятельности меняется по «колоколообразной кривой» [12]. То есть, 
существует граница, за которой увеличение мотивации приводит к 
ухудшению результатов. Тогда ненасилие есть проявление активности, порой 
значительной, но не сопряженной с мучительной борьбой мотивов и 
болезненным преодолением самого себя. Противоположная крайность – 
безволие («явно выраженное отрицательное отношение к преодолению 
трудностей» [4, с. 49]). Определим его как ситуацию, когда художник 
(ученик) может проявить волю, но не делает этого в силу ряда причин: из-за 
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неверия в сценический успех в результате полученного негативного опыта; 
богемного негативизма («а Баба Яга – против»); нехватки настойчивости, 
находчивости, широты кругозора; неосознанности собственной мотивации. 

Тогда оптимальное артистическое усилие сформулировано У. 
Джеймсом, который замечал, что, когда мы пишем или музицируем, 
движения быстро сменяются и каждый из их мотивов осознается не более 
секунды; «этот промежуток времени слишком мал для того, чтобы вызвать в 
нас какие-либо волевые акты, кроме общего стремления производить 
последовательно одно за другим движения, соответствующие ... психическим 
поводам для них» [3]. Такая непринужденность в художественной 
деятельности очень желательна, но она хрупкая, поскольку в ситуации 
волнения, страха, усталости, холодности рук, избыточного учебного усердия, 
«педагогического нажима», при форсировании соревновательной мотивации 
или преувеличении ответственности – легко разрушается, и тогда теряется 
легкость. Результаты этого, как показывает педагогический опыт, плачевны: 
перестает получаться («переигрывается») музыкальный пассаж, мышцы 
танцора начинают болеть, пластика актера теряет органичность, в движениях 
появляются спазмы, а в эмоциях разлад. 

Согласно закону Йеркса-Додсона, дела средней сложности лучше 
исполнять при среднем уровне мотивации. Но чем сложнее для человека 
выполняемая деятельность, тем более низкий уровень мотивации является 
для нее оптимальным. Возможно, именно этот фактор отделяет творчество 
пушкинского Сальери от Моцарта: ведь первый уповает на «усильное 
напряженное постоянство», Моцарт же предстает как «гуляка праздный». То 
есть, Сальери пытается сочинять методом волевого штурма, нарушая закон 
Йеркса-Додсона; Моцарт же относится к творчеству легко, без избыточной 
мотивации и преувеличения важности его результатов: об этом 
свидетельствует эпизод со скрипачем, который донельзя исковеркал 
мелодию самого композитора, чем всего лишь рассмешил его. 

II. Итак, второй прием, помогающий избежать насилия, назовем 
поддержанием оптимального уровня мотивации. 

Не вызывает сомнений, что ненасилие прямо пропорционально 
мастерству артиста. В связи с этим интересны идеи Н. Бернштейна, 
интерпретирующие механизмы артистической пластики. Он отмечает особые 
продуктивные состояния исполнителей (а также спортсменов и 
представителей профессий, требующих ловкости), когда все получается 
«само собой»: технические трудности благополучно преодолеваются, а 
усталость отодвигается, уступая место удивительной легкости. Причина их – 
попадание субъекта активности в такую двигательную колею, где 
инерционные и реактивные процессы опорно-двигательной системы (начало 
которых было положено самим же деятелем), подчиняясь собственной 
физической логике, заставляют исполнителя производить движения, 
«обреченные на удачу», уменьшая количество степеней свободы 
сложнейшего аппарата движения. Выделяются процессы трех типов: 
спонтанно-иннервационные, отражающие непосредственные инициативные 
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импульсы центральной нервной системы, реактивные, являющиеся 
отражением механических сил, разыгрывающихся на периферии, и 
реактивно-иннервационные, которые суть проявление центральных ответов 
на все, что происходит на периферии [11]. Последние лишь слегка 
подправляют разворачивающееся движение и поэтому ощущение волевого 
усилия здесь минимально, ведь большую часть энергетических затрат взяли 
на себя реактивные силы. Демонстрируя это, Н. Бернштейн приводит цитату 
из романа «Анна Каренина» Толстого, где неумелый косарь овладевает 
ловкостью, преображающей характер его труда. Из тяжелой повинности он 
вдруг превращается в полную радости деятельность.  

В артистической практике яркий пример тому – многочасовая 
экспрессия дирижера (даже если маэстро пенсионер). Причина этого – 
волнообразные движения, которые он использует для управления оркестром. 
Все его жесты имеют закругленные углы, руки свободны и пластика 
представляет волну, которая передает усилие наиболее экономным способом 
(подробнее об этом см. в [1]). Такими же приемами овладевают оркестранты, 
хореографы и актеры – тогда мы говорим, что они играют, но не трудятся. 
Стало быть, знание законов биомеханики и мастерство их применения 
открывают артисту ненасильственную сферу. А навыки, приводящие к 
перегрузкам исполнительского аппарата и насилию – это искажение норм 
педагогики искусства и профессиональной деятельности, что, к сожалению, 
является болезненной реальностью даже для некоторых мастеров искусств.  

Кроме того, всегда есть степени мастерства, недоступные даже 
виртуозу. Н.Бернштейн, в частности, говорит, что у спортсменов-чемпионов 
отмечается высокая дифференцированность так называемых силовых волн, то 
есть, переводя на язык искусства, его тело полифонично, а значит каждая 
группа мышц играет свою партию, максимально индивидуализированную и в 
то же время согласованную с общей партитурой. Поэтому назовем 
рассмотренный механизм овладением полифонией реактивно-
иннервационных процессов (III). 

По справедливому замечанию В.Сивицкого, идеомоторике 
принадлежит ведущая роль в системе К. Станиславского [9]. К сожалению, 
мысль эта не популярна в психологии искусства. Действительно, ведь 
исполнение даже «железно» выученного произведения всегда таит в себе 
неожиданности: настроение публики, акустика зала, особенности состояния 
артиста, погодные условия – все это требует вариативности игры «здесь и 
сейчас», что невозможно просчитать и заранее запланировать. Эта 
вариативность возможна при условии, что артист не погружен в подробности 
работы своего исполнительского аппарата и последний функционирует, 
подчиняясь прихотливому воображению подобно тому, как колечко, 
подвешенное за ниточку, начинает двигаться согласно представлений 
испытуемого в классических опытах по выявлению идеомоторики. Но 
включенность этого механизма в деятельность артиста может быть разной, 
как и развитость этой способности. Например, пушкинская Лаура из 
«Каменного гостя» признается, что в ее вдохновенном исполнении: 
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Слова лились, как будто их рождала 
Не память рабская, но сердце... 
Видимо, в таком исполнении движение чувства материализуется 

идеомоторно, в отличие от исполнения «по памяти», которое, наоборот, 
характеризуется некоторой механистичностью. И тот и другой вариант 
музицирования может быть ненасильственным, но, думается, исполнение «от 
сердца» (то есть, порождаемое потоком страсти) и вовсе не предполагает 
волевого усердия. Кроме того, идеомоторное импровизационное исполнение 
в большей степени соответствует специфике искусства, поскольку в нем 
представлен уровень интеллектуальных двигательных актов «Е» (по 
Бернштейну), интерпретирующий художественный образ. Исполнение же 
«по памяти» в пушкинском отрывке будем трактовать как управляемое с 
уровня предметных действий «D», поскольку при этом может 
игнорироваться художественный образ как источник музицирования, а 
интерпретация разворачивается в автоматическом режиме, когда 
исполнитель, скажем, в момент игры думает о чем-то постороннем 
(подробнее об этом – в [1]). 

Поэтому одна из задач эксперимента в ХНУИ – развитие способности к 
идеомоторным действиям, которые у всех представлены в разной степени. 
Методики совершенствования идеомоторики в наших опытах были взяты из 
спортивной, военной, медицинской, телесно-ориентированной психологии. В 
частности, популяризатор метода самовнушения Э. Куэ говорит о 
необходимости развития и воспитания воображения – в противоположность 
воле – как двигателя психического и физического бытия. Он полагал, что 
процесс самовнушения требует «наивозможно более полного выключения 
волевых функций, а также предполагает развитие в субъекте способности 
концентрации, способности повергать себя в более или менее полное 
пассивное состояние» [5]. Собственно, этим и занимается педагогика 
искусства: предельным облегчением пути от уровня художественного образа 
(«Е») – до жеста, звука, слова, удара кисти, выражающих этот образ. Назовем 
этот способ преодоления насилия использованием и совершенствованием 
механизмов идеомоторики (IV). 

Для интерпретации следующего механизма обратимся к 
сверхсознательной сфере. Определим ее, в контексте идей П. Симонова, как 
интуицию, которая «всегда "работает" на удовлетворение потребности, 
устойчиво доминирующей в иерархии мотивов данного субъекта» [10]. 

Исследователи художественного творчества отмечают, что 
вдохновение, как «взрыв» интуитивных прозрений — подобно экстазу, 
исступлению, в котором теряется собственное «Я» творца и ослабевает 
субъективное переживание волевого усилия, что имеет прямое отношение к 
теме данной статьи: «В этом состоянии отсутствует ощущение личной 
инициативы и не чувствуется личной заслуги при создании творческого 
продукта, в человека как бы вселяется чуждый дух, или ему внушают мысли, 
образы, чувства извне» – утверждает В. Дружинин [7]. В англоязычной 
психологии при объяснении этого феномена иногда употребляют термин 



 

72 

хунган, то есть одержимость духами, идеями, образами: профессионал 
должен научиться по собственной воле входить в это состояние, а также 
планомерно выходить из него, не нанося ущерба своей психике [3]. 
Психофизиологические механизмы такого перевоплощения рассматривались 
автором в работе [1]. Как выяснилось, моделирование нового «Я» – это 
фундаментальный закон искусства, закрепленный в термине мимесис 
(подражание). Успешность такого моделирования обуславливается 
доминантой роли, полагает исследователь Н. Рождественская [8]. О 
доминанте также говорит Симонов, раскрывая механизмы работы интуиции 
и сверхсознания [10]. Именно благодаря ней в лицедея «вселяется» герой 
произведения, или автор погружается в образы фантазии, размывающие 
грань между вымыслом и реальностью. Тогда формулировкой пятого 
механизма избегания насилия могут быть цитата: «Наиболее благоприятны 
для образования доминанты слабые, тонические иннервации. Сильные (или 
частые) раздражения вызывают не явления доминанты, а, наоборот, явления 
угнетения в центрах» [6] (V). 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
- Ненасилие в работе артиста прямо пропорционально: планомерности 

и растянутости волевого акта во времени; оптимальному уровню мотивации; 
интенсивности идеомоторных механизмов; ловкости или овладению 
иннервационно-реактивными процессами; сформированности доминанты 
роли. 

- Ненасилие повышает результативность художественной деятельности 
и характеризует игру искусного мастера, для которого не обязательно 
выходить из зоны комфорта для создания шедевра. Охарактеризуем его 
активность как усилие (но не вялое богемное бессилие или болезненное 
насилие). 

- Грубое родительское насилие над Паганини и Бетховеном стало, в 
каком-то смысле, оптимальным волевым давлением. Это противоречит 
выводам данной статьи и требует дальнейших исследований. Также 
представляют интерес вопросы: в каком возрасте уместен больший или 
меньший нажим?, как соотносятся разнообразные стили руководства с 
насилием?, где грань между «попрыгуньей-Стрекозой» и истинным 
художником, который, порой, ведет себя как «шантрапа»? (название 
известного фильма О. Иоселиани, поднимающего данную проблему). 

- Предлагаемые  оптимальные волевые нормативы нелегко воплотить 
в жизнь, поскольку, как сказал Б. Окуджава: «наша судьба то гульба то 
пальба» и насилием пропитана вся современная жизнь. Тем ни менее, 
сформулированные ориентиры являются известными психолого-
педагогическими стандартами и опора на них уместна, особенно если 
преподаватель ориентируется на идеалы гуманистическою психологии и 
педагогики. 
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Воропаєв Є.П. Ненасильство в художній діяльності. Художня 

діяльність, у тому числі педагогіка мистецтва, передбачає опору митця у 
своїй роботі на комфортні вольові зусилля, що і характеризує його 
професійний рівень. Ці зусилля результативні, оскільки спрямовані на 
виховання високої ступені майстерності і застосування навичок, що 
дозволяють «граючи» вирішувати значущі творчі завдання. У статті 
розглядаються механізми, які допомагають артисту скоротити масштаби 
або навіть уникнути вкоріненого в нашому житті насильства, яке 
трактується тут як суб'єктивне відчуття незручності від перевищення 
індивідуальної комфортної норми зусилля (над собою, глядачем, колегою, 
учнем), що також негативно позначається на творчій результативності.  

Проблеми, виявлені в роботі, сформульовані в ході експерименту в 
Харківському національному університеті мистецтв імені І.П. 
Котляревського, в ході якого педагоги та студенти тестують методики, 
спрямовані на вдосконалення артистичної пластики. 

Ключові слова: психологія художньої творчості, педагогіка 
мистецтва, вольові процеси, ненасильство. 

Voropayev Y. Non-violence in artistic activity. Artistic activity, including 
art pedagogy, means professional search of moderate willpower, which 
characterizes its “mastery”. These efforts are productive, because they are 
directed to upbringing high level of skill and to its application, which allows to 
solve significant creative tasks “using games”. In this article mechanisms allowing 
an artist to reduce the scale and even avoid the violence entrenched in our lives, 
which is interpreted here as subjective sense of trouble from exceeding the 
individual effort rate (over oneself, over a spectator, colleague, student), 
sometimes imperceptible even to the creator itself, which has also a negative 
impact on creativity, are showed.  

Problems, raised in work, are formulated during the experiment in Kharkov 
National University of Arts named by I.P.Kotlyarevsky, in the course of which 
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pedagogues and students are testing the methods aimed at improving the artistic 
plastics. The conclusion of this study was the following: non-violence in the work 
of an artist is directly proportional to the regularity and stretch of the volitional 
act in time; optimal level of motivation; intensity of ideomotor mechanisms; agility 
or innervative-reactive processes mastery; dominant role formation. Thereby here 
non-violence is not a moral precept, but an important condition, an effective 
mechanism for professional growth. 

Keywords: artistic creativity psychology, art pedagogy, volitional processes, 
non-violence, experimental psychology, ideomotor mechanisms 
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ПРОБЛЕМА НОРМИ ТА КРИЗА СОЦІАЛЬНОЇ НОРМАТИВНОСТІ 

Гарькавець С.О. Проблема норми та криза соціальної 
нормативності. У статті розглянуто проблему соціально-нормативного 
існування індивідуума. Проаналізована поняття «норма» та «соціальна 
норма», їх прояви у реальному житті людей. З’ясовано, що соціальні норми 
виступають функціональним алгоритмом прояву доброчесної, бажаної, 
соціально-схвальної поведінки індивідуумів. Зазначено, що соціально-
нормативне існування особистості є продуктом узгодження дії соціальних 
норм та її внутрішніх інтенцій. Розглянуто сучасні трансформації норм та 
їхні соціально-психологічні інсталяції, що визначають кризу нормативності 
в інформаційному суспільстві. Запропоновано шляхи подолання кризи 
соціальної нормативності та окреслено основні аспекти проведення 
подальших наукових студій.  

Ключові слова: алгоритм функціонування, віртуальна реальність, 
інформаційне суспільство, норма, соціальна норма, соціальна ситуація, 
соціально-нормативна активність.  

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими практичними 
завданнями. Загальновідомо, що соціально-нормативна регуляція виникає із 
необхідності надати людині певні дозволи та зробити впорядкованими й 
обмеженими наявні індивідуальні прояви її активності, які спочатку іноді, а 
потім усе частіше вступали та вступають у суперечку з інтересами спільноти. 
Центральним елементом таких упорядкувань та обмежень виступають норми 
або загальні приписи бажаної соціальної поведінки індивідів. Проте, в 
теперішньому інформаційному світі ми спостерігаємо значні поліваріації 
соціально-нормативної регуляції та постійні спроби зневолювати існуючі 
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норми, артикулювати нові, які іноді фундаментально заперечують існуючим. 
Світ змінюється й в ньому змінюються існуючі норми. Проте, в якому 
напрямку відбуваються такі зміни та не призведуть «соціально-нормативні 
інновації» до повного заперечення існуючих цивілізаційних правил існування 
або навіть до визначеного Ф. Фукуямою [17] «кінця історії» питання не таке 
риторичне, як може на перший погляд здаватися. Отже, розгляд проблеми 
«норми» та «соціальної норми», їх різноманітних проявів в теперішньому 
житті людей, як на нашу думку, складає актуальне завдання для сучасних 
науки та практики.  

Останні дослідження і публікації. Сьогодні ми маємо значне 
різноманіття наукових підходів до того, що таке «норма», що вважати 
нормативним або упорядкованим. Це іноді призводить до того, що значно 
зручнішим є дати визначення патологічному, ненормативному, девіантному, 
злочинному, ніж здоровому, нормативному або правовому. Проте, наш аналіз 
засвідчив, що нині існує кілька основних підходів до тлумачення «норми» у 
теоретичному сенсі [3]. Так, норма розглядається у якості феномену, який 
змістовно визначається як відбиття ідеалу (зразку) [10], 
середньостатистичного прояву [15], функціонального оптимуму [6], 
ефективної форми пристосування до умов довкілля [11], виступає проявом 
певної дії та є ефективним алгоритмом функціонування [9; 13].  

Проте науковці вважають, що ні статистична, ні ідеальна, соціальна, 
суб’єктивна, чи функціональна норми не спроможні дати конкретного її 
визначення [9]. Наприклад, статистична норма визначається через отримання 
дослідних зрізів даних. Проте, Л.М. Балабанова слушно зазначає, що таке 
розуміння норми є недостатнім, оскільки на невеликій кількості фактів 
статистична закономірність не проявляється. Середні величини, які виділені з 
неоднорідної сукупності, надають помилкову кількісну характеристику 
якості, що визначається відносно індивідуальної норми [1]. Ідеальна норма – 
філософське і світоглядне утворення «стану досконалості». Це скоріше 
уявне, ніж наявне. Суб’єктивна норма – оцінка змін на підставі 
індивідуальних даних. Проте, це унеможливлює узагальнення та знову може 
бути зведено до статистичної верифікації. Функціональна норма – це 
розуміння проміжної функції для бажаних станів «більш високого рівня», але 
зі зміною умов, така норма втрачає своєї дієвості.  

Тобто, кожна норма має свій спектр відтворення та у різних галузях 
знання має своє значення, що не може задовольняти широкому контексту її 
використання. Більше того, наприклад, моральна, резидуальна та правова 
норми беруть свій початок в особливостях культури суспільства, у його 
історії, цінностях, звичаях, традиціях, ремеслах, технологіях і мистецтві [3]. З 
часом ці норми змінюються і те, що, наприклад, сто років тому вважалося 
нормою та бажаним, сьогодні стає навпаки антинормою та небажаним. У 
цьому сенсі доречно зазначити, що майбутнє також не є поблажливим до 
«норми» або «нормативного». Як слушно зазначає Ю.Н. Харарі [18], у 
майбутньому алгоритми можуть стати володарями корпорацій, перестати 
підкорятися бажанням людських істот і безапеляційно підкорити їх. Тобто, 
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все нормативне може звестись до певної алгоритмічної послідовності, а отже 
«норма» може бути розглянута у якості оптимального алгоритму, у 
відповідності до якого, індивід, соціальна система або кремнієві (неорганічні) 
прилади не переходять на патологічний або руйнівний рівень свого 
функціонування.  

Разом із цим, Дж. Тернер [14] соціальну норму розглядає у якості 
очікувань, що поділяють відносно прийнятної поведінки члени певної 
соціальні групи, до якої індивідуум виявляє конформність у тій мірі, у якій 
відчуває свою залежність від інших. А. Маслоу [7] ототожнював соціальні 
норми з вищим ступенем досконалості, на яку тільки здатна людина, а Е. 
Фромм [16] вважав їх проявами доброчесності та бажаності.  

Проте, Г.О. Балл [2] вважав, що для особистісної та професійної 
нормативності характерною є одночасна дія норм-стандартів (що фіксують 
вимоги до суб’єкта, який займає певну соціальну позицію) та норм-ідеалів 
(що вказують на перспективну мету, до якої треба прагнути). При цьому 
«ефективна нормативна система містить у собі норми індивідуального 
прогресу, що вимагають певного співвідношення, нових результатів до 
попередніх із врахуванням можливостей суб’єкта та умов його діяльності» [2, 
с. 256].  

У цьому сенсі висловлювався й Б.Д. Паригін [8], який зазначав, що 
соціальні норми виступають у вигляді норм-рамок, які суворо регламентують 
поведінку та взаємовідносини людей за принципом «тут-і-тепер» та у вигляді 
норм-ідеалів, які проектують моделі та шаблони поведінки на майбутнє. 
Норми-рамки включають в себе норми-заборони, норми-права та норми-
обов’язки.  

Є.П. Ільїн [5] вважав, що соціальні норми – це певні стандарти, 
правила (що приписують або забороняють), яких повинні дотримуватися 
члени групи або суспільства. Дотримуючись у своїй поведінці цих норм, 
людина стає схожою на інших членів групи, соціальної спільноти, 
залучається до неї, стає «як усі». Вчений робив висновок, що ці зовнішні до 
людини норми немовби керують її поведінкою, змушують її діяти так, а не 
інакше.  

Отже, на теперішній час, ми маємо значне різноманіття наукових 
підходів як до визначення, так й розуміння поняття «норма» та його 
соціальних екстраполяцій. Але запропоновані підходи іноді повторюють 
один одного, або заперечують один іншого, а в сучасних умовах розвитку 
інформаційного соціуму подекуди позбавляються власного сенсу.  

Мета статті. Розглянути сучасні трансформації норм та їхні соціально-
психологічні інсталяції, що визначають кризу нормативності в 
інформаційному суспільстві.  

Виклад основного матеріалу. Теперішній світ стикається з новими 
викликами, які зачіпають усі сфери життєдіяльності людей та змушують їх із 
підвищеною активністю адаптуватися до нових умов існування. Епоха 
постправди захопила світ, а інформаційні потоки стають настільки 
потужними, що вирішують, де правда, а де брехня. Як слушно зазначає Г. 
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Почепцов [12], інформація стає на перше місце, а реальність – на друге. Світ 
перейшов від індустрії факту до індустрії фейку. Це стосується й норм, які 
втрачають свою фактичність, а набувають змісту інтерпретації. Інформаційні 
потоки впливають на процес утворення певної нормативної моделі але під 
конкретним кутом зору, що може розбігатися з раніше побудованими 
моделями, їх заперечувати або спростовувати, та надавати можливість 
індивідууму робити власні інтерпретації того, що можна, а чого не варто 
робити.  

Н.В. Чепелєва, П.П. Горностай та Т.М. Титаренко вважають: 
«Основною характеристикою усіх соціальних норм є їхня еталонність – 
особистість співвідносить з ними свої вчинки; спираючись на норми, 
обґрунтовує свої дії, приймає рішення, оцінює поведінку та вчинки 
навколишніх» [10, с. 89]. Але, така еталонність як інсталяція певної 
досконалості, має суб’єктивні віддзеркалення, які спроможні поставити будь-
який еталон під сумнів. Так, В.Л. Зливков [4] зазначає, що «зразок» 
(«модель») не є дієвим на рівні побутової свідомості. Дійсно, наприклад 
мода, яка є еталоном для наслідування, але з часом змінюється, а подекуди 
дуже радикально. При цьому, якщо раніше для цього потрібно було багато 
часу, то тепер, завдяки інформаційним потокам «смерть старого та 
народження нового» відбувається достатньо швидко.  

Водночас, соціальні норми виступають й одним із засобів соціалізації 
індивідуумів, соціокультурними конструктами, які пропонують їм 
загальноприйнятні сценарії соціальної активності. Проте, в інформаційному 
суспільстві постійно збільшується нормативна поляризація, яка була значно 
вужче в індустріальному соціумі. Це пояснюється тим, що норми 
виявляються ще й настановленнями того, що слід робити, а чого треба 
уникати. Коли інформації дуже багато та вона суперечлива, як слушно 
стверджує Р. Чалдіні [19], люди приймають ту думку, яка ґрунтується на їх 
симпатіях та очікуваннях. Тобто, з точки зору конкретної особистості норми 
виступають критеріями орієнтації та цілепокладання. Це соціально 
регламентовані та схвалювані «інваріанти поведінки», у межах яких 
індивідуум шукає альтернативи шляхів і засобів досягнення своїх цілей, а 
зміст норм визначається об’єктивними характеристиками соціальної 
дійсності. Соціальні норми спрямовують активність особистості, оскільки 
вони слугують цілям орієнтації особистості в ситуації вибору та водночас 
забезпечують соціальний контроль поведінки. Крім того, соціальні норми 
утворюють відкриту систему, що забезпечує впорядкованість взаємодії та 
взаємовідносин суб’єктів спільної діяльності, як відповідний механізм, що 
надає партнерам можливість прогнозування (передбачення, антиципації) 
соціальних дій у рамках установлених норм і соціальних очікувань.  

Отже, на нашу думку, соціальні норми виступають функціональним 
алгоритмом, під яким розуміється доброчесна, бажана, соціально-схвальна, 
конформістська поведінка індивідуума/індивідуумів, а соціально-нормативне 
існування особистості є продуктом узгодження дії соціальних норм та її 
внутрішніх інтенцій, але соціальні норми є не тільки проявом суспільного 
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(групового) консенсусу. Дія соціальних норм також залежить від впливу 
певних соціальних ситуацій, у яких вони виявляють свою дієвість. Зазвичай, 
соціальна ситуація визначається як фрагмент соціального життя, у якому 
окреслені дії індивідуумів, місце події, час, характер і зміст події або 
діяльності [3]. Кожна соціальна ситуація відрізняється за екологічними, 
географічними, архітектурними, правовими, психосоціальними та іншими 
змінними середовища та його атрибутами. Тобто, соціальна ситуація – це 
комплекс певних умов, зовнішніх сил і стимулів, які здійснюють вплив на 
людину.  

У соціальній ситуації проявляються об’єктивна та суб’єктивна сторони, 
прояви яких залежать від ролі зовнішніх чинників або самої особистості. 
Наприклад, в умовах збройного конфлікту відсутня загроза суспільного та 
державного осуду за вчинення крадіжки або інших аморальних і 
протиправних дій відносно ворога або його союзника. Тобто, у такій 
соціальній ситуації соціальна норма, що релевантна у мирному життя, 
повинна бути проігнорована, оскільки цього вимагає збереження життя 
військового та його товаришів по зброї. Інший приклад, коли норми 
радянського суспільства увійшли у протиріччя з нормами пострадянського та 
багато громадян залишилися у соціально-нормативній невизначеності або 
виявилися у стані соціальної аномії. Це збільшило питому вагу «вільних 
соціальних радикалів», що призвело до значного зростання «соціальних 
пухлин» – антисоціальних проявів громадян.  

Ще одним прикладом узгодження/неузгодження дії соціальних норм та 
інтенцій особистості може бути соціальна ситуація, яка розгортається у 
кримінальному співтоваристві. Відомо, що згідно норми «не кради» як 
кодифікованої, так і не кодифікованої, людина будь за що не повинна брати 
чужого. Ця норма діє у всіх соціальних групах та є універсальною. Проте, ми 
знаємо, що крадії тим і живуть, що обкрадають інших. Але знаємо й те, що 
згідно норм кримінальної субкультури, крадій не може вкрасти у такого ж 
крадія, як він сам (буде жорстко покараний за «пацюківство»).  

Натепер криза соціальної нормативності полягає у тому, що соціальні 
норми втрачають силу свого фактичного впливу, оскільки інформаційні 
потоки нівелюють можливість прогнозування та очікування соціальних дій 
партнерів по взаємодії на підставі їхньої попередньої соціально-нормативної 
визначеності. Потоки різноманітної інформації, навпаки, збільшують рівень 
невизначеності та соціальної турбулентності за рахунок того, що інформація 
надходить безперервним потоком, індивідууми не поспівають її обробляти, а 
реальність далеко не завжди відповідає інформаційному контексту. Це 
призводить й до того, що все більше людей відриваються від реальності та 
занурюються у віртуальний світ. Як слушно зазначає Г. Почепцов [12], у 
минулому відрив від реальності був небезпечним для людини, оскільки 
навколишній світ таїв загрози її життю. Теперішня людина, здебільшого, не 
ставить виживання на перше місце, тому не робота, а дозвілля стає її 
пріоритетом. Від так, люди можуть значний час проводити у віртуальній 
реальності, а окремі індивідууми із неї вже навіть і не виходять. Але, ця 
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причина стає й чинником унеможливлення індивідуумом усвідомлювати 
цінність соціальної норми реального світу, оскільки норми з віртуальної 
реальності вже не вимагають від нього алгоритму доброчесності, бажаності 
та соціальної схвальності. Більше того, анонімність, яка розповсюджена у 
соціальних мережах, навпаки, створює умови для екстраполяції всіх 
негативних інтенцій особистості.  

Звертає на себе увагу й те, що минула та теперішня діяльність фахівців, 
яка спрямовується на усунення будь-яких відхилень від умовної норми, 
викорінення девіантних проявів особистості, подолання на психологічному 
та біологічному рівнях різних психічних розладів, сприяли побудові 
нормативних агрегованих станів індивідуумів, які визначалися як соціально-
схвальні або задовільні з точку зору соціальних і медичних норм-показників. 
Проте, вже завтра такі нормативні стани втратять сенс, оскільки розвиток 
людства потребує удосконалення індивідуумів, навіть якщо вони є 
нормальними та здоровими. Як слушно зазначають дослідники, це зумовлено 
прагненням людства перевершити фізіологічні та психічні норми, створити 
надлюдину, яка буде спроможна не поступатися штучному інтелекту [19]. 
Також слід зазначити, що значна частина відкриттів або наукових 
передбачень було зроблено не тільки здоровими особистостями, а й тими, хто 
так або інакше втрачав зв’язок із реальністю (Ж-Ж. Руссо, Ф. В. Ніцше, 
Дж.Ф. Неш та ін.).  

Водночас, останнім часом у світі спостерігаються активні спроби 
деяких суб’єктів політики переписати правила міжнародних відносин, норми 
міжнародної взаємодії, чому ми всі стаємо свідками. Існуючі норми 
цивілізованого життя заперечуються, а на зміни ним з’являються норми 
архаїчного часу. Відбувається певний регрес нормативної регуляції 
суспільних відносин, що нагадує нібито про приреченість людей нести у собі 
психо-біологічні механізми агресії та страху, які генерують насилля на всіх 
рівнях. Руйнівна сила політичних, міжнаціональних, релігійних конфліктів і 
війн зухвало демонструє зворотній бік цивілізованої свідомості людей, де не 
має місця людяності, гідності та іншим людським чеснотам. Коли зворотній 
бік, так званої цивілізованої свідомості стає наявним, то вчорашній 
«добродій» береться за цеглину, вила або автомат, щоб убивати собі 
подібних. Тобто, ніякі норми не утримують індивідуума від жорстоких, 
нелюдських дій, а він сам перетворюється на жалюгідний симулякр 
пращурів-дикунів.  

Отже, нині ми спостерігаємо, як хвилі інформаційних потоків 
розмивають існуючі соціально-нормативні підвалини життєдіяльності 
індивідуумів. Нормативні трансформації відбуваються на всіх рівнях 
суспільного життя та виходять на міжнародний рівень, що врешті-решт може 
негативно позначитися на соціальній активності людей в майбутньому, які 
ще й власноруч посилюють негативні тенденції за рахунок уникання 
справжньої реальності та занурення у реальність віртуальну.  

Висновки і подальші перспективи дослідження. Натепер відсутнє 
загальноприйнятне визначення як «норми» взагалі, так й «соціальної норми», 



 

81 

зокрема. Існує науковий плюралізм щодо розуміння нормативного, але він не 
перешкоджає функціонуванню систем із різним рівнем складності. Проблема 
полягає в тому, наскільки розуміння той або іншої норми спроможне 
типізувати певні стани або соціальні виміри, щоб забезпечити їхню відносну 
бездоганність. На наше переконання «норма», найбільш предметно може 
бути розглянута як оптимальний функціональний алгоритм, що 
унеможливлює перехід функціонування системи на патологічний рівень або 
взагалі її руйнування.  

Сучасна криза соціальної нормативності полягає у тому, що соціальні 
норми втрачають силу свого фактичного впливу, оскільки інформаційні 
потоки, що породжені розвитком інформаційних технологій, нівелюють 
можливість прогнозування та очікування соціальних дій партнерів по 
взаємодії на підставі їхньої попередньої соціально-нормативної визначеності. 
Надходження інформації безперервним потоком призводить до того, що 
індивідууми не поспівають її обробляти, що збільшує напругу відносно 
дійсної реальності та сприяє поглибленому зануренню у віртуальний світ. 
Віртуальність виявляється такою, що не вимагає від індивідуумів алгоритмів 
доброчесності, бажаності та соціальної схвальності, а пропонуючи бути 
анонімними, створює умови для руйнування існуючих соціально-
нормативних координат існування.  

Отже, потрібно артикулювати увагу на вивченні соціально-
нормативних аспектів спілкування індивідуумів у віртуальному просторі. 
Розробляти та пропонувати нормативні алгоритми, які спроможні 
забезпечити прояви доброчесності, бажаності та соціальної схвальності у 
віртуальній реальності, оскільки ігнорування останньої може призвести до 
руйнування всієї соціально-нормативної системи, яка поки що ґрунтується на 
повазі до людини.  
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Гарькавец С.А. Проблема нормы и кризис социальной 

нормативности. В статье рассматривается проблема социально-
нормативного существования индивидуума. Проанализированы понятия 
«норма» и «социальная норма», их проявления в реальной жизни людей. 
Установлено, что социальные нормы выступают функциональным 
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алгоритмом проявления добродетельного, желанного, социально-
одобряемого поведения индивидуумов. Определено, что социально-
нормативное существование личности является продуктом согласования 
действия социальных норм и ее внутренних интенций. Рассмотрены 
современные трансформации норм и их социально-психологические 
инсталляции, которые определяют кризис нормативности в 
информационном обществе. Предложены пути преодоления кризиса 
социальной нормативности и очерчены основные аспекты проведения 
последующих научных исследований.  

Ключевые слова: алгоритм функционирования, виртуальная 
реальность, информационное общество, норма, социальная норма, 
социальная ситуация, социально-нормативная активность.  

Harkavets S. The problem of norm and the crisis of social normativity. The 
article deals with the problem of individual socio-normative existence. The 
concepts «norm» and «social norm», their manifestations in the real life of people 
are analysed. It is established that social norms are a functional algorithm for 
manifesting the virtuous, desirable, socially-approved behaviour of individuals. It 
is determined that the socio-normative existence of the individual is the product of 
harmonizing the action of social norms and its internal intentions. Modern 
transformations of norms and their socio-psychological installations that 
determine the normative crisis in the information society are considered. The ways 
of overcoming the crisis of social normality are suggested and the main aspects of 
the subsequent scientific research are outlined.  

Keywords: algorithm of functioning, virtual reality, information society, 
norm, social norm, social situation, social and normative activity. 
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ЕМОЦІЙНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИКО- 
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Гуд Г.О. Емоційна сфера особистості: теоретико- методологічний 
аспект дослідження. У статті окреслено основні теорії та  наукові 
підходи зарубіжних і вітчизняних психологів, які розкривають 
феноменологію  емоцій. Предметом дискусій є  вплив емоцій  на становлення 
та розвиток особистості, забезпечення життєдіяльності та 
функціонування  у соціумі, через  переживання, відношення, відображення. У 
сучасних наукових інтерпретуваннях означені  терміни  особистості 
отримали дещо інші  акценти. Так, переживання розглядається як  
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універсальна психічна здатність психічно здорової людини, що супроводжує 
всі її  види діяльності та процеси  спілкування; відношення – активний, 
свідомий, інтегральний, вибірковий, заснований на досвіді зв’язок 
особистості з різними сторонами дійсності; відображення – властивість 
матерії, що полягає в здатності матеріальних об’єктів реагувати на дію, 
впливи. 

Основними теоретичними концептами емоцій визначено вчення 
К. Ізарда про психодинамічний, дименсійний, когнітивний, соціально-
когнітивний, когнітивно-фізіологічний підходи. В основу психодинамічного 
підходу вченим покладено психоаналітичну теорію афекта М. Клейна, 
З. Фройда, Г. Холла; когнітивного – М. Клейна; дименсійного – Г. Спенсера, 
Е. Даффі, Д. Ліндслі; нейрокультурного – П. Екмана, які  цілісно 
розкривають вчення про емоції та їх диференціацію. 

Особливий інтерес дослідження представляють  емоції, зумовлені 
комунікативною сферою. У процесі такої взаємодії відбувається активне 
пізнання дійсності, формування у суб’єкта емоційного відношення до цієї 
дійсності, до інших людей, до самого себе. Велику роль у передачі 
комунікативної інформації належить невербальним і вербальним засобом 
(міміка, пантоміміка, жести, інтонація голосу тощо). Саме вони 
характеризують інтенсивність виявлення переживань людини, розкривають 
здатність  пізнавати себе та світ довкілля. Вербальний опис експресії є 
зразком, що включає тільки ті ознаки, які усвідомлюються суб’єктом, є для 
нього деякими константами в упізнанні емоцій за виразом обличчя. 
Кількість його ознак, свідчить про пізнавальні можливості суб’єкта, про 
його уміння свідомо виокремлювати ознаки експресії та переживань.   

Ключові слова: емоції, переживання, відношення, відображення, 
емоційна сфера, комунікативна сфера, міміка, теорії емоцій. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. Проблема вивчення емоційних переживань та почуттів людини, 
які виражають її духовні потреби та устремління, ставлення до себе й до 
довкілля завжди привертали увагу  вчених. Предметом дискусійних 
обговорень учених  є  вплив емоційних форм  на становлення та розвиток 
особистості, забезпечення вільного функціонування та життєдіяльності у 
соціумі. Однак, аналіз наукової літератури свідчить про те, що сучасний стан 
досліджень емоційної сфери характеризується звуженням проблематики  в 
сенсі тлумачень емоційних переживань на рівні теоретико-методологічного 
вивчення, оскільки  у науковому обігу  відсутні єдині параметри щодо їх 
тлумачень. 

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття.Наукові положення про 
емоції та форми їх переживань  з’ясовували О. Винославська, О. Бреусенко-
Кузнєцов, В. Л. Зливков, особистісні утворення – І. Бех, В. Вілюнас, 
Б. Додонов, П. Симонов; розвиток в онтогенезі – Л. Божович, О. Запорожець, 
О. Кононко, А. Кошелєва, С. Кузікова;вид психічного відображення – 
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Ф. Василюк, Г. Костюк, К. Кутер, С. Максименко, Т. Яценко;зв’язок емоцій з 
іншими психічними процесами та станами – А. Бодальов, Б. Додонов, 
В. Лабунська, В. Мясищев, Я. Рейковський, К. Роджерс, Л. Фестінгер;  вікову 
диференціацію – О. Кононко), розвиток здатності  керувати  емоціями – 
К. Саарні,  формування емоційної культури – П. Єлисєєва, Л. Кондрашова, 
Л. Соколова, Л. Стрєлкова тощо. 

Формулювання цілей і постановка завдань 
статтіполягаєуокресленні наукових теорій та підходів, які визначають 
сутнісні характеристики  емоційної сфери особистості  

Виклад методики і результатівдосліджень.У психології понятійний 
апарат дефініцій «емоції», «почуття», «емоційні переживання», «емоційні 
стани» характеризується розходженням або ототожненням тощо (Б. Ананьєв, 
В. Вундт, Ж. Піаже, П. Якобсон). Чітку диференціацію емоцій  здійснено у 
працях П. Анохіна, В. Вілюнаса, К. Ізарда, П. Екмана, О. Леонтьєва, 
П. Сімонов та ін. Емоції тлумачаться  ними як : 

 властивості людини, у яких  виявляється позитивне або негативне 
ставлення індивіда до певних об’єктів, сфер діяльності, до інших 
людей, до самого себе [3];  

 відповідні реакції на зовнішні та внутрішні подразники, які 
проявляються у вигляді задоволення або незадоволення, радості, 
страху, гніву тощо; 

 особливийкласпсихічнихстанів, яківідображаютьставленнялюдини до 
навколишньогосвіту, до інших людей, до самої себе та до 
результатівсвоєїдіяльності; 

 психічні стани і процеси в живих істот, у яких реалізуються їх 
ситуативні переживання; 
Наведене  вище дає можливість  класифікувати  емоції  за  такими 

параметрами: переживання (Ф. Василюк, Г. Костюк, В. Лебединський, 
С. Рубінштейн, Г. Шингаров); відношення (В. Мясищев, П. Якобсон); 
відображення (В. Вілюнас, Л. Веккер, Г. Фортунатов). 

Переживання – узагальнене поняття для позначення безпосереднього  
психічного досвіду індивіда;  психофізіологічний стан, в якому виявляється 
зацікавлене ставлення людини до когось, до чогось. Переживання є 
універсальною психічною здатністю психічно здорової людини, яке 
супроводжує всі її  види діяльності та процеси її спілкування [2]. Ф. Василюк 
вказує на те, що переживання це  не тільки будь-який  емоційно забарвлений 
стан чи явище дійсності, котре безпосередньо представлене в його 
свідомості, а стан, який  відображає події його власного життя. 
Конкретизацію тези  Ф. Василюка віднаходимо у працях Г. Костюка, 
Л. Проколієнко. Вчені  доводять, що особливості прояву емоційних 
переживань зумовлені рівнем  розвитку особистості та його віковими 
особливостями [3]. Їх специфіка, стверджував С. Рубінштейн, полягає в 
переживанні явищ та відносин «…що якщо не кожна емоція являє собою 
переживання у специфічному значенні цього слова, то кожне переживання, 
тобто психічне явище з підкреслено особистісним характером, обов’язково 
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буде включено у емоційну сферу» [10]. Зауважимо, що термін  «відношення» 
бере початки від філософії античності, від  Аристотеля, який  слугував у 
якості ставлення людини до певного способу буття і пізнання людиною 
навколишньої дійсності й самого себе  [9]. 

У сучасних наукових інтерпретуваннях  відношення особистості 
отримало дещо інші  акценти й визначається  як активний, свідомий, 
інтегральний, вибірковий, заснований на досвіді зв’язок особистості з 
різними сторонами дійсності. В. Мясищєв виокремлює у структурі 
відношення «емоційний», «оцінювальний» (когнітивний), «конативний» 
(поведінковий) компоненти, кожний з яких визначається характером 
взаємодії особистості з навколишнім середовищем, де емоційний компонент 
визначається засобом любові, симпатії та протилежних почуттів, таких як  
антипатія, агресія, злість, ненависть тощо [1]. За доведеннями  П. Якобсона, 
людина  не тільки відображає об’єктивну дійсність, а й  активно взаємодіє з 
навколишнім середовищем, одночасно  переживаючи своє ставлення до 
предметів та явищ реального світу. Відображення за вченим, властивість 
матерії, яка полягає в здатності матеріальних об’єктів реагувати на дію, 
впливи [9]. Відображаючи предмети довкілля, у  суб’єкта  виникають емоції 
(почуття)  на основі взаємодії  з ними і залежать від особливостей дії та 
спонукань, які їх викликають.  Визначене вченим припущення є актуальним 
для розкриття сутнісних характеристик відображення особистістю 
навколишньої дійсності в сенсі оцінювальної функції людського пізнання. 
Л. Веккер розглядає такий взаємозв’язок як поєднання двох компонентів  
когнітивного та суб’єктивного в емоційному розвитку, де когнітивний – 
психічне відображення об’єкта емоцій, а суб’єктивний – відображення стану 
суб’єкта, носія психіки. Поділяючи погляди вчена та підкреслюючи роль 
когнітивного складника у структурі емоцій, В. Вілюнас визначає види 
емоційних переживань, серед яких домінувальну роль відіграють провідні, 
які  виступають у суб’єкта мотивами поведінки. Такими  мотивами є  
ставлення суб’єкта до умов, які виникають у процесі діяльності та 
відображають його ставлення до себе та довкілля [1].  Підтвердження такої 
взаємозалежності віднаходимо  у працях С. Рубінштейна. За вченим,  емоції – 
це суб’єктивна форма існування потреб (мотивації), що визначають 
значущість об’єкта й спрямовують на них діяльність [10]. 

 Аналізуючи емоції як категорію, О. Леонтьєв наголошує, що емоції не 
підпорядковують собі діяльність, а є їх результатом, механізмом руху. 
Особливістю емоцій є і те, що вони відображають стосунки між мотивами 
(потребами) та можливістю реалізації відповідної діяльності суб’єкта [4]. У 
своїх дослідженнях Т. Кириленко підтверджує висунуте припущення вченого  
і водночас виходить на  таку важливу особливість  емоційній переживань як 
форму контролю за сферами ( напрямами) діяльності, виділяючи з поміж  
них: явища, які оточують особистість, події, ситуації, інші суб’єкти, які є 
значущими для неї [5]. 

Як різновид процесів психологічної регуляції діяльності, складовими 
яких є емоційне збудження,  сила, тривалість  розглядає  польський психолог 
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Я. Рейковський. На основі емпіричних доведень, учений робить висновки про 
те, що емоційні процеси викликають різного характеру  зміни в перебігу 
інших психічних процесів та діяльності суб’єкта загалом; різняться за 
тривалістю – короткочасні (хвилювання, афект)  й більш тривалі, для 
прикладу – стійкі настрої [3]. 

У контексті досліджуваної нами проблематики цікавою є теорія вчення 
К. Ізарда, який виокремлює психодинамічний, дименсійний, когнітивний, 
соціально-когнітивний, когнітивно-фізіологічний підходи, які цілісно 
розкривають  вчення про емоції та їх диференціацію. Так, обґрунтовуючи  
психодинамічний підхід вчений бере за основу психоаналітичну теорію 
афекта, розкриту в працях М. Клейна, З. Фройда, Г. Холла. Услід за вченим, 
автор наголошує на різноманітній ролі емоцій, особливо негативних,  які 
виникають у результаті конфліктних потягів і мають вияв у афектах і 
визначаються трьома його аспектами: енергетичним компонентом 
інстинктивного потягу («заряд» афекту), процесом «розрядки» і сприйняття 
остаточної розрядки (відчуття, або переживання емоції). Когнітивна матриця 
афекту (М. Клейна)  є важливою частиною «рушійної сили», або мотивації, 
що лежить в основі поведінки. Розвиваючи теорію афекту та мотивації, 
К.Ізольд акцентує на важливості зовнішньої стимуляції та перцептивно-
когнітивних процесів, які визначив свого часу  Г. Холл,  [7]. 

Наукові погляди  Г. Спенсера, Е. Даффі, Д. Ліндслі та ін. складають 
основу дименсійного підходу й трактують емоції як нервові імпульси, 
фактично виключаючи їх з психологічного дослідження. Г. Спенсер 
наголошував на біологічному походженні емоцій людини від афективних та 
інстинктивних реакцій тварин. Е. Даффі зазначав, що термін «емоція» 
повинен визначати деякі специфічні форми поведінки, які не піддаються 
поясненню. Вчений пропонував відмовитись від дослідження емоцій,  
оскільки вони заважають процедурі проведення. Однак, із розвитком 
фізіології, особливо  електроенцефалографії, розсіяно твердження щодо 
бар’єрів  дослідження цього феномена. Більше того, виникло вчення  ще про 
один підхід розкриття емоційних станів – активаційний, визначений 
Д. Ліндслі  та Д. Хебб. Згідно з їхніми вченнями, емоційні стани 
визначаються впливом ретикулярної формації нижньої частини стовбура 
головного мозку, так званого  «комплексу активації». Він виникає при 
порушенні ретикулярної формації  і є фізіологічним вираженням емоцій, що 
знаходять відображення в електроенцефалограмі [4] 

Узагальнюючи вчення про підходи, що розкривають емоції, К. Ізард 
ідентифікує їх із теорією «Я» та теорією, в якій пізнання визначається як 
причина та компонент емоцій (когнітивно-фізіологічна та пізнавальна теорії).  

Для усіх теорій «Я» центральним поняттям є образ «Я» ( «Я»-
концепція) – інтегрований феномен, який визначає сприйняття та пізнання 
індивідом самого себе (К. Роджерс). Зв’язок пізнання з «Я»-концепцією 
безпосередньо впливає на емоції та почуття. Людина відчуває страх, коли 
«Я»-концепція піддається загрозі, тоді як підтвердження образу «Я» викликає 
радість. Пізнавальна теорія визначає провідною детермінантою інтуїтивну 
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оцінку об’єкта, після якої, як результат певної послідовності подій, 
виникають емоції (М. Арнольд). Ситуація, або подія, викликає фізіологічне 
збудження та когнітивну оцінку ситуації, після чого збудження 
кваліфікується як емоція. На думку С. Шехтера, емоції людини залежать не 
від відчуття, що виникає при фізіологічному збудженні, а від того, як індивід 
оцінює ситуацію [5]. 

Варто відмітити теорію когнітивного дисонансу Л. Фестінгера, згідно 
якої негативні емоції виникають тоді, коли є розбіжність між очікуваними і 
дійсними результатами діяльності (когнітивний дисонанс), тоді як очікування 
і результат збігаються (когнітивний консонанс), що призводить до появи 
позитивних емоцій. Виникаючі при дисонансі і консонансі емоції 
розглядаються в цій теорії як основні мотиви відповідної поведінки людини. 
Однак, існують й інші дослідження, котрі свідчать, що в деяких випадках і 
дисонанс може викликати позитивні емоції. Як зазначає Д. Хант, для 
виникнення позитивних емоцій необхідним є певний ступінь розбіжності між 
установками й сигналами, деякий «оптимум розбіжності» (новизни, 
незвичайності, невідповідності тощо). Якщо сигнал не відрізняється від 
попередніх, то його оцінюють як нецікавий; якщо ж він відрізняється занадто 
сильно, здасться небезпечним, неприємним, дражливим тощо [9]. 

Отже, когнітивна та емоційна сфери активно взаємодіють одна з 
одною, що призводить до досягнення кінцевої мети діяльності – задоволенні 
потреб. 

Чимало науковців у своїх дослідженнях підкреслює значущість емоцій 
у комунікативній сфері та виокремлює у спілкуванні емоційний компонент. 
Так, В. Мясіщев складовими спілкування є поведінковий компонент, 
соціальне відображення та емоційне відношення. А. Бодальов вказує на 
праксичний, гностичний та афективний компоненти, Б. Ломов – на 
регулятивний, інформаційний та афективний; Я. Коломинський – на 
поведінковий, когнітивний та афективний тощо. У своїх працях Б. Ананьєв 
наголошує, що в процесі взаємодії емоційної та комунікативної сфер 
відбувається активне пізнання дійсності, формування у суб’єкта емоційного 
відношення до цієї дійсності, до інших людей, до самого себе [1].  

В комунікаційному процесі науковці підкреслюють значущість 
невербальних засобів передання інформації (міміка, пантоміміка, жести, 
інтонація голосу тощо), які характеризують інтенсивність вияву переживань 
людини.  

Особливого значення прояви емоцій набувають у дослідженнях 
вербальних та невербальних засобах комунікації. Ще на початку ХХст. 
І. Уейнбаум, засновник судинної теорії емоцій визначив тісну взаємодію між 
м’язами обличчя та  кровообігом у мозку, висловивши припущення, що м’язи 
обличчя виступають механізмом зміни кровообігу. Впливаючи протилежно 
на вени і артерії, вони підсилюють приплив або відтік крові до мозку, що 
супроводжується зміною суб’єктивних переживань. Подальший розвиток ця 
теорія набула у дослідженнях С. Томпкінса,  К. Ізарда та Р. Заянцема. 
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На думку С. Томпкінса, пропріоцептивний  зворотний зв’язок від 
мімічних реакцій (тобто йде від пропріорецепторів до м’язів обличчя) 
трансформується в усвідомлену форму і породжує емоції. 
Диференційованість емоційних переживань учений пояснює можливістю 
тонкої диференціації рухів м’язів обличчя, а швидкість виникнення, 
протікання і згасання емоційної реакції – рухливістю м’язів обличчя [4].  

Визначальну роль у специфіці емоцій К. Ізард надає  мімічним 
комплексам і виокремлює три компоненти: активність мозку і центральної 
нервової системи; активність поперечної мускулатури, системи мімічної і 
пантомімічній експресії та зворотного зв’язку від неї в мозок; суб’єктивне 
переживання. 

У 1990-х рр. Р. Заянц модифікував судинну теорію емоційного 
вираження та на основі результатів дослідження зробив висновок про вплив 
температури мозку на знак пережитої емоції. Холодне повітря не залежно від 
запаху завжди оцінюється піддослідним як неприємне, а тепле – як приємне.  
Зміна температури мозку викликається через відтік венозної крові від м’язів 
обличчя за рахунок вивільнення або синтезу температурно-залежних 
пептидів. Таким чином, кровообіг м’язів обличчя впливає на температуру 
мозку та змінює емоційні переживання. 

Цьому сенсі заслуговує на увагу нейрокультурна теорія емоцій 
П. Екмана, згідно якої експресивні прояви основних (базових) емоцій (гніву, 
страху, печалі, подиву, відрази, щастя) універсальні і практично нечутливі до 
впливу навколишнього середовища. Кожна емоція пов’язана з генетично 
детермінованою програмою руху м’язів обличчя. Проте, прийняті в 
суспільстві норми соціального контролю визначають правила виявлення 
емоцій. Так, японці, зазвичай, маскують свої негативні емоційні 
переживання, демонструючи більш позитивне ставлення до подій, ніж це є в 
реальності. В процесі дослідження механізму соціального контролю проявів 
емоцій були виявлені так звані короткочасні вирази обличчя, які фіксувалися 
під час спеціальної кінозйомки та відображали реальне ставлення людини до 
ситуації, чергуючись з соціально нормативними виразами обличчя.  
Тривалість таких справжніх експресивних реакцій становила 300-500 мс [11].  

Важливим засобом для розпізнання емоційного стану людини є 
вербальна комунікація, мова та мовлення.  

Здатність до розпізнавання емоцій за мовленням залежить від 
особливостей особистості. Сенситивні, тривожні, легко вразливі, проникливі, 
обережні люди в контактах з іншими людьми краще розпізнають емоції в 
мовленні. На думку Т. Корнєвої й Є. Бажина, розбіжності в точності 
розпізнання емоцій за голосом пов’язані в основному з модальністю емоцій. 
В. Манеров у процесі дослідження ідентифікації емоцій за мовленням довів, 
що основною ознакою, яку людина використовує при слуховому сприйнятті 
емоційно зумовлених змін мовлення, є ступінь мовнорухового порушення. 
А. Борисова вивчала успішність впізнання емоційного стану людини за 
інтонаційним малюнком мовлення. 
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В. Лабунська присвятила своє дослідження вивченню індивідуальної 
вибірковості в описі ознак експресії різних за модальністю емоційних станів, 
а також виявленню типів «вербальних еталонів» експресії. Вербальний опис 
експресії є зразком, що включає тільки ті ознаки, які усвідомлюються 
суб’єктом, є для нього деякими константами в упізнанні емоцій за виразом 
обличчя. Якщо вербальний еталон містить в собі тільки ті ознаки, які 
усвідомлюються суб’єктом, то сам зміст еталона, кількість його ознак, 
свідчить про пізнавальні можливості суб’єкта, про його уміння свідомо 
виокремлювати ознаки експресії стану [6].  

Отримані дослідницею результати свідчать, що люди при впізнанні 
емоцій орієнтуються на обмежену кількість експресивних одиниць, серед 
яких виокремлюються найчастіше вживані. За даними В. Лабунської 
кількості ознак, які належать до міміки, у середньому відповідає 50% від 
загальної кількості названих елементів експресивної поведінки. В описах 
експресії подиву й страждання вони становлять основну частину – 70-77%. 
Ознаки, які стосуються пантоміміки, жестів людини, зафіксовано головним 
чином в описах радості, страху, гніву. «Комунікативні риси особистості» 
частіше включаються в описи презирства й страждання (15-18%). Інші 
елементи експресивного поводження фіксуються значно рідше [6]. 

Отже, розуміння емоцій визначається багатьма факторами, серед яких 
пріоритетним є  індивідуальні особливості та  оцінне ставлення до себе і 
довкілля. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Таким чином, аналіз 
наукової психологічної літератури дає підстави стверджувати, що, 
незважаючи на чисельні теорії, єдиної загальноприйнятої  теорії емоцій не 
існує. Кожна з теорій дозволяє зрозуміти лише деякі сторони 
психофізіологічних механізмів функціонування емоційно-потребової сфери 
людини. Понятійний апарат характеризується розходженням або 
ототжненням дефініцій «емоції», «почуття», «емоційні переживання», 
«емоційний стан», що свідчить про їх невпорядкованість  та узгодженість. 

Перспективами подальших досліджень є вивчення емоційних 
переживань  у дітей та їх виявлення в різних життєвих  ситуація. 
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Гуд А.А. Эмоциональная сфера личности: теоретико-

методологический аспект исследования. В статье рассмотрены основные 
теории и научные подходы зарубежных и отечественных психологов, 
которые раскрывают феноменологию эмоций. Предметом дискуссий 
является влияние эмоций на становление и развитие личности, обеспечение 
жизнедеятельности и функционирование в социуме через переживание, 
отношение, отображение. В современных научных интерпретациях данные 
термины личности получили несколько другие акценты. Так, переживание 
рассматривается как универсальная психическая способность психически 
здорового человека, сопровождающая все его виды деятельности и процессы 
общения; отношение – активная, сознательная, интегральная, выборочная, 
основанная на опыте связь личности с различными сторонами 
действительности; отображение – свойство материи, заключающееся в 
способности материальных объектов реагировать на действие, влияние. 

Основными теоретическими концептами эмоций определено учение 
К. Изарда про психодинамический, дименсиональный, когнитивный, 
социально-когнитивный, когнитивно-физиологический подходы. В основу 
психодинамического подхода ученым  была положена психоаналитическая 
теория афекта М. Клейна, З. Фройда, Г. Холла; когнитивного – М. Клейна; 
дименсионального – Г. Спенсера, Э.Даффи, Д. Линдси; нейрокультурного – 
П. Экмана, которые целостно раскрывают учение про эмоции и их 
дифференциацию. 

Особенный интерес представляют изучение эмоций, обусловленные 
коммуникативной сферой. В процессе такого взаимодействия происходит 
активное познание действительности, формирование в субъекте 
эмоционального отношения к этой действительности, к другим людям, к 
самому себе. Большая роль в передаче коммуникативной информации 
принадлежит невербальным и вербальным способам (мимика, пантомимика, 
жесты, интонация голоса). Именно они характеризируют интенсивность 
проявления переживаний человека, раскрывают способность познавать себя 
и окружающий мир. Вербальное описание экспрессии – это образец, 
включающий в себя только те признаки, которые осознаются субъектом, 
являются для него некоторыми константами в распознавании эмоций по 
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выражению лица. Количество признаков свидетельствует про 
познавательные возможности субъекта, его умение сознательно выделять 
признаки экспрессии и переживаний. 

Ключевые слова: эмоции, переживания, отношение, отображение, 
эмоциональная сфера, коммуникативная сфера, мимика, теорииэмоций. 

Gud, A. Emotional sphere of personality: theoretical and methodological 
aspect of research. The article outlines the main theories and scientific 
approaches of foreign and domestic psychologists, which reveal the 
phenomenology of emotions. The subject of discussions is the influence of emotions 
on the formation and development of the individual, providing life and functioning 
in society through emotional experience, attitude, reflection. In modern scientific 
interpretations the definite terms of the personality have received somewhat 
different accents. Thus, experience is considered as a universal psychic ability of a 
mentally healthy person which accompanies all of his activities and processes of 
communication; attitude - active, conscious, integral, selective, experience-based 
relationship of personality with different sides of reality; reflection - the property 
of matter, which consists in the ability of material objects to respond to actions, 
influences. The basic theoretical concepts of emotions are defined by K. Isard's 
doctrine of psychodynamic, dimensian, cognitive, socio-cognitive, cognitive-
physiological approaches. The psychodynamic theory of the effects of M. Klein, S. 
Freud, G. Hall was laid on the basis of the psychodynamic approach: cognitive - 
M. Klein; dimensian - G. Spencer, E. Duffy, D. Lindsley; neurocultural - P. 
Ekman, which entirely reveal the doctrine of emotions and their differentiation. Of 
particular interest is the research of emotion due to the communicative sphere. In 
the process of such interaction there is an active knowledge of reality, the 
formation of the subject's emotional attitude toward this reality, to other people, to 
himself. An important role in the transmission of communicative information 
belongs to non-verbal and verbal means (facial expressions, pantomime, gestures, 
voice intonation, etc.). It is they that characterize the intensity of identifying human 
emotional experiences, revealing the ability to recognize themselves and the world 
of the environment. A verbal description of an expression is an example, which 
includes only those features that are understood by the subject, there are some 
constants for it in recognizing emotions on the face. The number of his signs, 
testifies to the cognitive capabilities of the subject, of his ability to deliberately 
isolate the signs of expression and emotions. 

Keywords: emotions, emotional experience, relations, reflection, emotional 
sphere, communicative sphere, facial expressions, emotions theory 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕМПАТІЇ 

Демчук О.О., Дружиніна І.А. Термінологічні аспекти «емпатії». У 
статті пропонуються термінологічні аспекти «емпатії». Представлено 
аналіз провідних дослідницьких та психологічних підходів до визначення 
сутності даного поняття. Здійснено системне вивчення феномена 
емпатії. Саме емпатія як здатність людини до співпереживання є 
емоційною основою формування моральних якостей особистості.  

Емпатія розвивається одночасно з рівнем розвитку особистості, її 
здатності розуміти стан іншого. Водночас це явище пов’язане із 
психологічними новоутвореннями та соціогенними потребами людини. 
Традиційне трактування феномену емпатії як «розуміння внутрішнього 
світу іншої людини й емоційне залучення до її життя» дає змогу 
визначити емпатію не тільки як результат інтеграції елементів 
пізнавальних і емоційних процесів, але і як прояв ставлення до іншої людини 
як до найвищої цінності.  

Ключові слова: емпатія, емоційні процеси, цінність, пізнання 
внутрішній світ, соціальний розвиток, взаємовідносини. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. Сучасне суспільство відчуває гостру потребу в людях, 
здатних поділитися з оточенням своїм духовним багатством. Для цього 
необхідно розвивати такі духовні якості людини, як здатність до 
співпереживання, готовність до сприйняття інших. 

Поняття, трохи більше ста років тому введене в тезаурус науки, міцно 
закріпилося в ньому, а також увійшло в словники більшості європейських 
мов. Дослідження суті, механізмів, функцій, ролі емпатії в особистісному 
розвитку – складний і водночас цікавий та актуальний напрямок у 
психологічній науці.  

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття. Найпоширенішими є 
дослідження якісної природи емпатії, вивчення зв’язку структурних 
характеристик емпатії з різними психічними процесами і психологічними 
особливостями особистості; дослідження процесуального характеру 
емпатії. На формування рівня емпатії впливають різні чинники, зокрема 
соціальні умови, в яких перебуває особистість.  
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Аналіз літератури показав різноманітність поглядів дослідників 
стосовно форм та видів емпатії. Т.П. Гаврилова обмежується двома 
формами прояву емпатії: співпереживання та співчуття [3].  

Є.Ільїн у роботі «Емоції та почуття» висловлює іншу думку: 
виділяють три форми емпатії: емотивна, пізнавальна (предикативна) та 
поведінкова (діяльнісна) [5].  Потребу розглядати емпатію як моральне 
утворення, певний механізм спілкування, завдяки якому досягається 
співзвуччя переживань підкреслює Т.В.Власова [2].  

В.В.Бойко, аналізуючи структурні компоненти емпатії, вказує на їхні 
емоційні складові. У роботі «Методика діагностики рівня емпатичних 
здібностей» автор зазначає, що емоції людини можуть легко передаватись 
іншим людям за допомогою мовлення, інтонації; людина може розповідати 
про свої переживання і при цьому впливати на співрозмовника, 
викликаючи в нього певні емоції [1]. 

Ми вважаємо цю думку правильною, адже відомо, що емоційна 
розповідь може викликати такі ж сильні емоційні переживання у 
співрозмовника, як і в оповідача. Саме у цьому проявляється емоційна 
складова емпатії як здатності людини до співпереживання.  

Дослідниця Г.Крайг, розглядаючи емпатію як один з важливих 
засобів спілкування, вважає, що це складна за своєю структурою 
властивість особистості, яка поєднує в собі важливі цінності: 
відповідальність, активність, чуйність. Автор виділяє такі структурні 
компоненти емпатії: доброта, висока чуттєвість, душевність, співчуття, 
здатність до проникнення в глибокі переживання людини. Сформованість 
та виразність цих компонентів допомагає людині в будь-яких ситуаціях 
обрати правильну форму поведінки у взаємовідносинах з іншими [6].  

Формулювання цілей і постановка завдань статті. Метою даної 
статті є дослідження термінологічного аспекту «емпатія». 

Виклад методики і результатів досліджень. Психологічні 
особливості особистості залежать від умов життєдіяльності, мають різну 
форму, зміст, динаміку й механізми прояву. Їхній взаємозв’язок залежить 
від особливостей впливу індивідуальних та соціальних чинників.  

Незважаючи на те, що емпатія є насамперед внутрішньою 
властивістю особистості, одним із важливих факторів для її розвитку 
становлять соціальні умови.  

Розглянемо історію появи слова «емпатія»: «empathy» – переклад на 
англійську мову німецького «Einfuhlung», яке перекладається зазвичай як 
«вчування». Термін же «Einfuhlung» з’являється вперше у Р. Фішера в 
роботі «Оптичні почуття форми: вклад в естетику» в 1873 році. Відповідне 
дієслово «співпереживати (ся)» з’явився раніше: з другої половини XVIII 
століття німецькі романтики говорять про процес вчування в творах 
мистецтва і природи [4, с. 38].  

Саме в руслі романтизму широко поширюється уявлення про 
здатність людини «почувати себе в навколишніх об’єктах». Проблеми, які 
вирішуються за допомогою введення даного поняття в німецькій філософії, 
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пов’язані, головним чином, з питаннями саме пізнання, і можна говорити 
про гносеологічні аспекти значення поняття «вчування». Однак уже з 
самого початку мова йде про одушевлення навколишнього світу. 

Емоційна чуйність на переживання інших, звана в психології 
емпатією, відноситься до вищих моральним почуттям. Емпатія у формі 
співчуття або співпереживання (незалежно від того, радості чи смутку) 
пов'язана з умінням людини «проникати» у світ почуттів інших людей. У 
різноманітних життєвих ситуаціях емоційний відгук залежить від 
адекватності сприйняття переживань людей та емоцій тварин, а також від 
уявлення про викликали їх причинах. Така чуйність стає спонукальною 
силою, спрямованої на надання допомоги. 

Але найбільш важливе значення дослідники надають впливу роботи 
Е. Штайн, яка здійснила феноменологічний аналіз вчування [7, с. 76]. Е. 
Штайн зазначає, що всі концепції вчування виходять з імпліцитної 
переконаності, що почуття іншого суб'єкта, його досвід дано нам. Завдання 
феноменології полягає в тому, щоб пояснити, як саме вони дані, в чому 
саме полягає ця даність. Без прояснення цього питання неможливе 
вирішення завдань психології – дослідження того, яким чином, за рахунок 
дії яких механізмів формується мій досвід іншого. 

У 1909 році в світ виходить книга Е. Тітченера «Експериментальна 
психологія процесів мислення». У ній він пише: «Я не тільки бачу смуток 
або скромність, гордість, ввічливість або величавість, але я відчуваю їх або 
відіграю їх (act) своїм розумовим м'язом (mind's muscle). Це, я вважаю, 
простий випадок емпатії, якщо ми можемо сформулювати такий термін, як 
переклад слова Einfuhlung» [9, c. 21]. Таким чином, в психологію вводиться 
новий термін. 

У 1924 році Е. Тітченер відзначив, що слово утворено за аналогією зі 
словом «sympathy». Приділив значну увагу аналізу нюансів вживання 
понять «симпатія» і «емпатія» Л. Віпс підкреслює, що широко ерудований 
дослідник, знавець сучасних європейських і стародавніх мов, Е. Тітченер 
сконструював слово «емпатія» для передачі абсолютно конкретного 
значення, яке він і вказав, пославшись на слово «Einfuhlung». Для інших 
значень в його розпорядженні були свої поняття: в німецькій мові існують 
слова для вираження сенсу і симпатії, і ідентифікації, і вікарних 
(заміщаючих) почуттів [9, c. 106]. 

Емпатія є аргументом Е. Тітченера в дискусії з психологами 
Вюрцбургскої школи, які стверджували, що в мисленні беруть участь 
особливі утворення, які не мають сенсорної природи, – розумові образи і 
значення. Е. Тітченер з цим не згоден і докладає значних зусиль, щоб 
довести сенсорно-образну природу значень, висуває їх контекстну теорію. 

Наш досвід складається з безлічі психічних елементів. Серед них – 
неясні, смутні кінестетичні і органічні відчуття і образи. Вони суб’єктивно 
реальні як переживання, відіграються в уяві, і є справжніми сенсорними 
образами там, де Вюрцбурзька школа говорить про безобразне мислення, 
складають сенсорний контекст значень. Якщо людина не виявляє їх при 
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інтроспекції, вона просто погано тренований. Сам Е. Тітченер наводить 
багато прикладів своїх спроб візуалізації значень, в його роботах багато 
кінестетичних метафор, яскравих кінестетичних образів [9, с. 170]. Тому 
емпатія, заснована на внутрішній імітації, здійснювана «розумовим 
м’язом», постала в поглядах Е. Тітченера точно на своє місце. 

У 1915 році в «Психології для початківців» Е. Тітченер пише: «Нам 
притаманна природна тенденція відчувати себе в тому, що ми сприймаємо 
або уявляємо. Коли ми читаємо про ліс, ... ми відчуваємо себе серед його 
тіні, тиші і вологості. Коли нам кажуть про нещасний випадок, ми 
стискаємося і відчуваємо нудоту, уявляючи його. Нам кажуть про смачні 
фрукти, і наш рот наповнюється слиною, наче ми збираємося їх 
покуштувати. Така тенденція відчувати себе в ситуації називається 
емпатією. Емпатичні ідеї психологічно цікаві, тому що вони – зворотна 
сторона образів сприйняття, їх ядро образне, їх контекст створений 
відчуттями, кінестетичними і органічними відчуттями, які несуть 
емпатичні значення» [9, c. 22]. 

Таким чином, Е. Тітченер ввів поняття емпатії в психологію, але не 
зробив її предметом експериментального вивчення. Для нього за цим 
поняттям стоїть універсальний механізм, що пояснює роботу пізнавальних 
процесів. Його цікавить емпатія у вузькому значення вчування – 
відчування-себе-в предметах, ситуаціях і таке інше, в тому числі в 
почуттях, станах іншої людини, заснованому на внутрішній імітації. Таке 
значення емпатії «рятує» психологічні теорії свого часу – етапу психології 
свідомості, – дозволяючи пояснити перехід «внутрішнього у зовнішнє», 
наділення сенсом, безпосередній характер цих процесів. Але такий підхід 
також вказує на етичне значення емпатії – з її допомогою людина 
гуманізує, одушевляє навколишній світ. 

У другій чверті ХХ століття спостерігається занепад інтересу до 
емпатії / вчування в філософії. Проте в творчості окремих представників 
основних напрямів західної філософії середини ХХ століття 
(екзистенціалізм, феноменологія, герменевтика, Франкфуртська школа) 
«феномен емпатії розглядається в зв’язку з такими онтологічними, 
гносеологічними, методологічними, деонтологічними проблемами, як 
проблема безпосереднього і достовірного знання про існування 
зовнішнього світу і чужого духовного життя; ефективного способу 
розуміння змісту внутрішніх переживань інших людей і змісту 
соціокультурних текстів; етичних відносин людини до інших людей і 
природи; ефективного способу пізнання і культури з метою відновлення 
втраченої гармонії між людиною і світом, рефлексивним і дорефлексивним. 

Поняття емпатії починає активно проникати в поле психології. У 
Німеччині та Австрії як і раніше використовується термін «Einfuhlung». У 
Франції і в англомовних країнах часто застосовується поки ще більш 
звичне слово «симпатія». Але справа не просто в звичці – контекст 
обговорення проблем більш відповідає традиційному значенням терміну 
«симпатія». Якщо для емпатії / вчування основним був контекст пізнання, 
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то тут частіше як основний виникає контекст людських відносин, взаємодії, 
моралі, допомоги. 

Докладний аналіз проблематики симпатії в філософії і психології був 
проведений в дисертаційній роботі Т.П. Гаврилової [3]. Її цікавив в 
основному цей попередник емпатії, оскільки вона досліджувала емпатію 
саме як емоційну чуйність. Тому ми лише оглядово окреслимо основні 
тенденції вивчення даної проблематики в психології на даному 
історичному етапі. 

Тематика симпатії і її історична розгортка, як ми вже відзначали, 
були детально досліджені в дисертації Т.П. Гаврилової. Ми зупинимося на 
деяких ключових моментах для нашого аналізу. Саме з конкретно-
психологічних досліджень симпатії починається розвиток тієї галузі 
психології емпатії, яку ми позначили як дослідження емпатії як феномену 
відносин, її етичного аспекту. 

«В. Келер припустив, що емпатія – це більше розуміння почуттів 
іншого, ніж їх поділ» [8, с.47]. З ким він полемізував? Адже значення 
розуміння почуттів іншого було досить виразно виражена в концепції Т. 
Ліппса і Е. Тітченера, не кажучи вже про традиції В.Дільтея і К.Ясперса, з 
якої Келер не міг бути не знайомий. 

Отже, в даний період в зарубіжній психології все більш активно 
формується зона досліджень різних феноменів соціального життя, 
соціальності людини, у яку входять симпатія і вчування; в цій зоні 
виникають нові поняття, що описують близькі явища.  

У період 30-40-х років в психології відбувається дозрівання основних 
смислів поняття «емпатія» та оформлення різних аспектів його значення. 
Загального терміну і поняття поки в основному немає. Термін симпатія 
перестане бути робочим тільки до 60-70-х років. Можна припустити, що 
твердження терміну «емпатія» зумовлено не тільки його вдало, влучним 
попаданням в серцевину узагальненої проблематики.  

В останні роки феномен емпатії розглядають як важливий чинник 
професіоналізму особистості. Розрізняють емпатію когнітивну та емоційну.   

За досить тривалу історію свого дослідження емпатія привертала 
увагу вчених, що працювали в різних сферах гуманітарної науки – 
філософії, етиці, психології, соціології, теорії комунікації, культурології, 
антропології, медицині, педагогіці, риториці тощо, що свідчить про 
міждисциплінарність цієї категорії як об’єкта наукового пошуку. Однак, 
незважаючи на актуальність, емпатія як безпосередній емоційний відгук 
індивіда на переживання іншого наразі залишається не повністю 
зрозумілим феноменом. Вочевидь, це пояснюється не відсутністю 
дослідницького інтересу до неї, а самою природою її виникнення й 
функціонування. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. У більшості 
сучасних досліджень за поняттям «емпатія» стоїть дуже різний зміст, іноді 
навіть протилежний його первинному сенсу. Прагнення до більшої 
конкретизації, визначеності поняття, проведення сутнісних відмінностей 
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(особливо, коли це стосується специфічних умов життєдіяльності суб’єкта 
емпатійного переживання) змушує дослідити основні підходи щодо 
означеної психологічної дефініції. 

Зважаючи на складний стан політичної, економічної, соціальної 
сфери, низький рівень моральності нашого суспільства тощо, багато 
вчених, практиків в Україні звернули свою професійну увагу на емпатію як 
важливий показник професіоналізму сучасного фахівця. 
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Демчук Е.А., Дружинина И.А. Терминологические аспекты 

«эмпатии». В статье предлагаются терминологические аспекты 
«эмпатии». Представлен анализ ведущих исследовательских и 
психологических подходов к определению сущности данного понятия. 
Осуществлено системное изучение феномена эмпатии. Именно эмпатия как 
способность человека к сопереживанию является эмоциональной основой 
формирования нравственных качеств личности.  

Эмпатия развивается одновременно с уровнем развития личности, 
ее способности состояние другого. В то же время это явление связано с 
психологическими новообразованиями и социогенными потребностями 
человека. Традиционная трактовка феномена эмпатии как «понимание 
внутреннего мира другого человека и эмоциональное вовлечение в ее 
жизни» позволяет определить эмпатию не только как результат 
интеграции элементов познавательных и эмоциональных процессов, но и 
как проявление отношения к другому человеку как к высшей ценности. 

Ключевые слова: эмпатия, эмоциональные процессы, ценность, 
познания внутренний мир, социальное развитие, взаимоотношения. 

Demchuk O., Druzhynina I. Terminological aspects of «empathy». The 
article offers terminological aspects of «empathy».An analysis of leading research 
and psychological approaches to the definition of the essence of this concept is 
presented. A systemic study of the phenomenon of empathy has been carried out. It 
is empathy as the ability of man to empathy is the emotional basis of the formation 
of moral qualities of the individual. It develops simultaneously with the level of 
personality development, its ability to understand the state of another. At the same 
time, this phenomenon is associated with psychological neoplasms and sociogenic 
needs of a person. Traditional interpretation of the phenomenon of empathy as 
«understanding the inner world of another person and emotional involvement in 
her life» makes it possible to determine empathy not only as a result of the 
integration of elements of cognitive and emotional processes, but also as a 
manifestation of the attitude of another person as the highest value. 

In most modern studies, the concept of «social empathy» has a very 
different meaning, sometimes even the opposite of its original meaning. The 
desire for greater concretization, certainty of the concept, the occurrence of 
essential differences (especially when it concerns the specific conditions of life of 
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the subject of empathic experience) makes it necessary to investigate the main 
approaches to the identified psychological definition. 

Due to the complexity of the political, economic, social sphere, the low 
level of morality of our society, etc., many scholars and practitioners in Ukraine 
paid their professional attention to social empathy as an important means of 
self-actualization of student youth. 

Depending on temperament and personal psychological qualities, all 
people have a different tendency to empathy. The deepest sensation of empathy is 
experienced by introverted individuals, prone to melancholy. 

We believe that social empathy is an important means of self-realization. 
Self-realization of the personality is a multidimensional concept, which in 
psychological theories is considered as process, need, form, purpose and result. 
Under self-realization we mean active interaction with the surrounding socio-
cultural environment, as a result of which students develop intercultural 
communicative competence, social activity increases, professional self-
determination is actualized, potential opportunities in cognitive, value-
operational, emotional-volitional and communicative-behavioral spheres 
develop. Empathy is one of the important components of the cognitive, emotional 
and behavioral spheres of self-realization. It greatly facilitates the integration of 
students into the socio-cultural environment; therefore, the study of empathy, in 
our opinion, is important and relevant. 

Keywords: empathy, emotional processes, value, knowledge of the inner 
world, social development, relationship. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНИХ ІНСТАНЦІЙ 
ПІДЛІТКА В УМОВАХ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ 

ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ 

Демчук О.О., Лазарчук В.В. Психологічні особливості особистісних 
інстанцій підлітка в умовах школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківської опіки. У статті окреслено психологічні 
особливості особистісних інстанцій підлітка в умовах школи-інтернату для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Проблема 
особистісного зростання в умовах депривації соціальної взаємодії є однією з 
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актуальних в українському суспільстві. Традиційне психолого-педагогічне 
забезпечення установ закритого типу вичерпало свій ресурс, тому що не 
впливає позитивно на сферу свідомості неповнолітнього. Разом з тим, 
відсутня і система психолого-педагогічної підтримки таких неповнолітніх у 
соціальній інфраструктурі, відповідно, проблема «стигматизації» потребує 
ретельного аналізу у рамках різних наукових підходів. Проаналізовано 
провідні дослідницькі парадигми та психолого-педагогічні підходи до 
визначення сутності даної проблематики. Здійснено системне вивчення 
феномена нормативного особистісного розвитку у підлітковому віці. 

Ключові слова: підлітки, школа-інтернат, самоствердження, 
міжособистісні стосунки, агресивність, діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківської опіки, депривація. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. Права людини починаються з прав дитини. Конвенція про 
права дитини являється найбільш широко прийнятим договором про права 
людини в історії людства. Держави, що підписали Конвенцію 
зобов’язуються забезпечити дитині захист і турботу, необхідну для її 
благополуччя. Сьогодні положення в якому знаходяться діти майже у 
кожній державі світу може покращитись в результаті офіційного 
зобов’язання влади цих країн захищати дітей і слідкувати за тим, щоб їх 
права повністю виконувались.  

Дитинство назавжди залишається в пам’яті людини, дитячі 
переживання являються частиною життя. Письменники, художники, поети, 
музиканти та клоуни – майже всі творчі люди – черпають натхнення з 
дитинства. Але у дитинства є і інша сторона – біль, страх, тривожні згадки. 
Це не ті «прості» переживання, що пов’язані з проблемами дорослішання. 
На жаль, ми бачимо, як змушені страждати діти – сироти у далеко не 
ідеальному світі. 

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття. Перше науково 
обґрунтоване дослідження впливу умов виховання на розвиток і 
соціалізацію дитини-сироти в рамках традиційної моделі, що заміщує 
турботу – сирітський заклад – було проведено відомим американським 
вченим Дж. Боулбі в 1951 р. на замовлення всесвітньої організації охорони 
здоров’я. Результати цього дослідження виявили затримку емоційного, 
когнітивного та соціального розвитку дітей і не викликали сумнівів в плані 
необхідності відмови від сирітських закладів як моделі виховання. 

Дж. Боулбі прийшов до висновку, що проблема коріниться не в самій 
суті суспільного виховання, а у відсутності умов при яких дитина – сирота 
могла б встановити інтимні, емоційно насичені і стійкі відносини з 
об’єктом прив’язаності, що сприяють формуванню здорової, активної і 
соціально адаптованої особистості. Саме вивчення сирітських закладів і 
особливих порушень розвитку, що формуються в їх стінах, привели 
Дж. Боулбі до створення теорії прив’язаності [1]. 
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Згідно огляду Й. Лангмейера та З. Матейчика, у вихованців 
сирітських закладів при нормальному фізичному розвитку відмічається 
дефіцит мовного розвитку та соціалізації [3]. Разом з тим заради 
справедливості потрібно сказати, що більш позитивний розвиток дітей 
спостерігався у тих закладах, де проявлялось багато турботи на створення 
максимально сприятливого оточення, крім того, тяжкість наслідків 
інституційного виховання прямо залежала від індивідуальних особливостей 
конституції дитини. В деяких дослідженнях були отримані дані про те, що 
при наявності сприятливих умов когнітивний розвиток дитини у сирітських 
закладах (вивчались заклади в Ізраїлі, Югославії, Польщі, Австрії) не 
відрізнявся від такого у дітей, що виховуються в сім’ї. Різні дослідники 
показують, що діти в сирітських закладах мають в середньому більш 
низьку самооцінку в порівнянні з дітьми, що живуть в сім’ї, причому 
відмічається мінусова кореляція між рівнем самооцінки і тривалістю 
перебування в дитячому будинку (чим довше перебування, тим нижча 
самооцінка). 

Формулювання цілей і постановка завдань статті. 
1. Розглянути психологічні особливості особистісних інстанцій 

підлітка в умовах школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківської опіки. 

2. Викласти наукову новизну, теоретичне та практичне значення 
даної проблематики. 

Проблема особистісного зростання в умовах депривації соціальної 
взаємодії є однією з актуальних в українському суспільстві. Необхідність її 
вирішення продиктована низкою суспільних негараздів: зокрема, 
збільшенням кількості підлітків, які виховуються в інтернатних закладах 
для дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки; зростанням 
девіацій материнської поведінки; збільшенням кількості дітей – волоцюг. 
Звідси стає зрозуміло наскільки актуальне вирішення даної проблеми у всіх 
аспектах, в тому числі і в дослідницькому.  

Виклад методики і результатів досліджень. Виховання дітей в 
дитячому будинку будується без врахування адекватних психологічних 
умов, що забезпечують повноцінний розвиток дітей, і включає фактори, які 
заважають психічному розвитку. Автори цих досліджень виділяють такі 
негативні риси суспільного виховання: 

 неправильна організація спілкування дорослих з дітьми, 
неадекватність тих його форм, які домінують в сирітських закладах: 

 знижена інтимність та довірливість, емоційна сплощеність 
спілкування дорослих з дітьми; 

 дефіцит можливості встановлення міцних і довгих 
взаємовідносин дитини з певними дорослими; 

 висока частота змінності дорослих з не співпадаючими 
потребами до поведінки дітей; групова, а не індивідуальна, спрямованість 
виховательських дій; 
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 жорстка регламентація поведінки дітей, гіперопіка в діяльності – 
покрокове планування і санкціонування їх поведінки; це приводить до того, 
що позитивне відношення дорослого дитина повинна заслужити 
виконанням його наказів, слухняною поведінкою, хорошими оцінками; 

 недостатня психолого-педагогічна підготовка вихователів; 
 недоліки програми виховання і навчання, яка не компенсує 

дефекти розвитку, викликані відсутністю сім’ї; 
 бідність конкретно-чуттєвого досвіду дітей, обумовлена 

надмірною вузькістю оточуючого їх середовища: меншим числом і 
одноманітністю предметів, з якими вони діють; 

 постійне знаходження дітей в умовах колективу, неможливість 
побути одному [12]. 

Збіднення середовища, як показали результати дослідження, 
призводить до сенсорної депривації, зменшення комунікацій з оточуючими 
– до соціальної депривації; сплощеність емоційного тону при взаємодії з 
персоналом – до емоційної депривації, жорстка формальна організація 
середовища дитячого будинку – до когнітивної депривації. 

Тим не менш модель дитячих будинків має своїх прихильників серед 
управлінців, вихователів і навіть психологів. Окрім відомчої та економічної 
зацікавленості людей, які пов’язані з цим закладом і завдяки їх існуванню 
мають роботу і зарплатню, за цим стоїть стереотип віри в переваги 
колективного виховання. В якості аргументу приводиться можливість 
виправлення перечислених вище недоліків шляхом вдосконалення самої 
моделі дитячого будинку. 

У всіх вітчизняних дослідженнях описується особливий тип 
особистості, характерний для дитини з дитячого будинку. А. Прихожан та 
Н. Толстих вказують на недорозвиток внутрішніх механізмів активної, 
ініціативної та вільної поведінки, переважання залежної, реактивної 
поведінки у дітей із сирітських закладів. Недорозвиток механізмів 
саморегуляції компенсується формуванням різного роду «захисних 
реакцій». Так, замість творчого мислення розвивається шаблонне, замість 
становлення спонтанності поведінки – орієнтація на зовнішній контроль, 
замість вміння самому справлятися з важкою ситуацією – тенденція до 
надлишкового емоційного реагування, образи [8, с.346]. 

Для дітей із закритих закладів характерний особливий тип відносин 
як з дорослими, так і з однолітками. Залежність емоційного благополуччя 
дитини від відношення до нього дорослих визначає над цінність останнього 
і створює специфічний тип спілкування з дорослими, який, в свою чергу, 
впливає на відносини з однолітками. В. Мухіна, А. Прихожан, Ф. Райс 
виділяють два симптомокомплекси дітей, що виховуються у дитячих 
будинках, − «тривога по відношенню до дорослого» і «ворожість по 
відношенню до дорослого». У таких дітей спостерігається домінування 
захисних форм поведінки у конфліктних ситуаціях, нездатність 
продуктивного, конструктивного вирішення конфлікту, що проявляється в 
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агресії, невмінні визнати свою провину, бажання перекласти всю 
відповідальність на оточуючих [7, с. 126]. 

Дефіцит адекватного спілкування призводить до того, що у дитини 
закріплюється негативна агресивна позиція у відношенні до інших людей. 
Це стосується і рідних братів і сестер. Діти практично не мають родинної 
прив’язаності до власних братів і сестер та в процесі спілкування 
виявляється неможливим встановити конструктивні, емоційно адекватні 
відносини з іншими дітьми. 

Науковець постінтернатної адаптації С. Левін сформулював наступні 
риси особистості випускника інтернату: 

- відчуження від світу дорослих; 
- негативізм, сформований в ситуації психологічного насилля в 

навчанні; 
- нездатність до самоствердження у діяльності – звичка імітувати 

навчальну діяльність, нездатність робити зусилля, напружуватись у роботі; 
- нездатність до планування своєї роботи і життя в цілому; 
- інфантилізм і нерозвинута індивідуальна свідомість – байдужість 

до себе і своєї долі; 
- нерозвинений соціальний інтелект. 
В більшості автори розкривають особливості розвитку дітей – сиріт у 

порівнянні з тими дітьми, які виховувались в домашніх умовах. Відсутність 
матері розглядають як негативний фактор. І це цілком зрозуміло. Адже 
мова йде про такі явища, як зниження інтелекту, важка адаптація, 
агресивність. Дані останніх досліджень свідчать: дитина – сирота не просто 
відрізняється від дитини, яка виховувалась в сім’ї. ЇЇ розвиток «якісно 
інший»: специфіка поведінки визначається «пошуком об’єкта прив’язаності 
(мами)», «характеризується комбінацією з порушень і процесів спонтанної 
компенсації». В результаті дії компенсаторних механізмів формуються 
новоутворення, із яких центральне – «переорієнтація системи емоційної 
регуляції на групу однокласників (симбіотична, взаємокорисна 
прив’язаність до групи), тенденція до самоізоляції, посилена 
аутостимуляція, самомотивація» [5].  

Для підлітків характерне особливе психологічне утворення – 
інтернатське «ми». Згідно А. Прихожан і Н. Толстих, діти без «батьків» 
ділять світ на «своїх» і «чужих», на «ми» і «вони». Від чужих вони 
відсторонюються, ведуть себе з ними агресивно, готові використати в своїх 
цілях. Всередині своєї групи дітей, що живуть в інтернаті, також 
відсторонені, вони можуть проявляти жорстокість в поведінці зі своїми 
однолітками або дитиною молодшого віку. Психологічне відчуження від 
людей створює внутрішні умови, які з часом стають сприятливим ґрунтом 
для правопорушень. 

Необхідно підкреслити, що ця установка підкріплюється 
підозрілістю, а нерідко і відкритим негативним відношенням оточуючих, 
протиставленням дітей із дитячого будинку дітям, що живуть у сім’ях. 
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Суспільство для цих дітей виступає як відторгуюче, а вони для нього – як 
зло, якого не уникнути [2, с. 16]. 

В результаті виховання дітей – сиріт в умовах дитячого будинку, на 
думку А. Прихожан і Н. Толстих, спостерігається також специфічний 
розвиток інтелектуальної і афективно-потребової сфер, особливостей 
поведінки, які свідчать про якісно інший характер формування особистості. 
Ця специфіка у не сформованості внутрішнього, психічного плану дій, 
власної мотивації і переваженні орієнтацій на зовнішню ситуацію. Якісно 
іншу форму має і розвиток всіх аспектів «Я» (уявлення про себе, 
відношення до себе, образ «Я», самооцінка). Самооцінка – центральне 
особистісне утворення, важливий регулятор спілкування і діяльності. Дуже 
низька самооцінка, характерна для вихованців дитячих будинків, – основа 
особистісних відхилень і невротичних розладів. Наслідком депривації 
потреби дитини у батьківській любові є відсутність у неї відчуття 
впевненості у собі, яке з часом стає стійкою характеристикою особистості 
вихованців дитячого будинку. 

У закладі для сиріт у дитини інтенсивно формуються деякі 
принципово інші механізми, що дозволяють їй підлаштовуватись до життя 
в особливих умовах і тим самим ніби замінюють їй особистість. Важливим 
етапам у розвитку особистості  є етап формування ідентичності – системи 
уявлень про себе, про світ і про «себе у світі». Цей етап супроводжується 
оформленням системи цінностей – тих життєвих орієнтирів, які завдяки 
своїй значущості і емоційній насиченості створюють основу для моральних 
бар’єрів і границь, задають життєві смисли і цілі. Формування системи 
цінностей проходить в процесі емоційно насиченого змістовного 
спілкування із значущим для даної дитини дорослим. Відсутність постійної 
уважної значущої фігури, безумовного прийняття, необхідність постійно 
пристосовуватись і заслуговувати хороше відношення, призводять до 
зниження активного відношення до життя у вихованців сирітських закладів 
та не формуються власні цінності, принципи і орієнтири, натомість 
розвивається така стійка риса, як конформність, що робить цих дітей 
легкою здобиччю кримінальних структур [4]. 

Людина − істота соціальна. Вона не може розвиватися поза 
суспільством, коли не враховуються історичні, соціальні й культурні 
цінності, часовий фактор. Сучасний світ набирає усе більше обертів: 
здається, що колесо часу крутиться усе швидше і швидше. Темп, ритм, 
швидкість, чіткість – ось критерії нашого часу. Отже, нашим завданням є 
не тільки не нашкодити дитині, а й не втратити її по дорозі в доросле 
життя. За час шкільного життя дитина повинна стати в міру гнучкою, щоб 
зуміти вижити в цьому насиченому конфліктами світі. Розвиток 
особистості в дитинстві відбувається під впливом різних соціальних 
інститутів: сім’ї, школи, позашкільних установ, а також під впливом 
засобів масової інформації та живого, безпосереднього спілкування дитини 
з оточенням. Спілкування є для підлітків джерелом різноманітних 
переживань, це одна з головних потреб особистості. Але у спілкуванні з 
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людьми нерідко виникають непорозуміння, труднощі, що зумовлюють 
відчуття незадоволення один одним. У поведінці людини завжди є два 
аспекти: зовнішні, ті, що пов’язані із значенням поведінки, мотивацією, 
цілеспрямованістю. Без розуміння внутрішньої сторони ми не можемо 
адекватно інтерпретувати поведінку людини, її вчинки й дії [9]. 

Дитина, що зростає в умовах закладу інтернатного типу, як правило 
не засвоює навички продуктивного спілкування. Її контакти поверхневі, 
нервові і поспішні: вона одночасно домагається уваги і відторгає її, 
переходячи на агресію або пасивне відчуження. Потребуючи любові і 
уваги, вона не вміє вести себе таким чином, щоб з нею поводились 
відповідно до цієї потреби. Неправильно сформований досвід спілкування 
призводить до того, що дитина займає у відношенні до інших негативну 
позицію [10]. 

Особлива проблема – феномен «ми» в умовах дитячого будинку. 
Дослідниками було встановлено, що тут у дітей виникає своєрідна 
ідентифікація один з одним. У нормальній сім’ї завжди є родинне «ми» - 
почуття, що відображає приналежність саме до цієї сім’ї. Це дуже важлива 
сила, що емоційно і морально організовує, яка створює умови захищеності 
дитини.  

Кожна дитина, що живе в закладі інтернатного типу, вимушена 
адаптуватися до більшості своїх однолітків. Багаточисельність дітей і 
постійне перебування у їх колі створюють емоційну напругу, тривожність, 
що підсилюють агресію. У дитячих будинках і школах – інтернатах 
зустрічається онанізм, гомосексуалізм та інші сексуальні відхилення. Це у 
числі інших причин – деформовано компенсація недостатності любові, 
недостатності позитивних емоцій нормального людського спілкування [11]. 

Особлива психологічна проблема – відсутність вільного приміщення, 
у якому дитина могла б побути одна, відпочити від дорослих та інших 
дітей. Кожна людина в дитинстві потребує спілкування з іншими людьми, 
але одночасно і самотності, відсторонення від інших, так як саме в цьому 
стані проходить внутрішня робота, формується самосвідомість. Відсутність 
умов для внутрішнього зосередження стандартизує певний соціальний тип 
особистості. Нереалізована потреба у життєвому просторі для 
психологічного узагальнення призводить до того, що діти із закладів 
інтернатного типу у великих містах освоюють дахи будинків і підвали 
сусідніх кварталів. Однак це зовсім не те усамітнення, яке потрібно для 
індивідуального життя : тут діти знову разом, але без позитивного нагляду 
дорослих; тут вони невидимки і тому здатні на не розсудні і 
непередбачувані ними самими дії. 

У дітей, що живуть в умовах виховання в інтернаті на повному 
державному забезпеченні, з’являється утриманська позиція («нам винні», 
«дайте»), відсутні бережливість та відповідальність. 

Формальна дисципліна таких дітей несе в собі загрозу відчуження у 
взаємовідносинах дорослого і дитини. Ці діти потребують особливого 
гуманістичного і професіонального відношення до них. Дитині потрібен 
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друг, здатний до розуміння, − та людина, яка допоможе правильно 
орієнтуватись у житті [6]. 

Практично завжди ми сприймаємо й оцінюємо людей під впливом 
певної установки. Ця установка може бути постійною і мінливою, залежно 
від обставин і особливостей людей. Будучи стабільною й мало пов’язаною 
з особами оцінюваних людей, така установка може набувати форми 
упередження й породжувати необ’єктивне ставлення до людини. Ті, у свою 
чергу, справедливо вважають, що до них ставляться упереджено, 
відповідають тим самим. Так складаються важкі конфліктні відносини, з 
яких складно буває знайти вихід, оскільки сторони не вбачають у самих 
собі першоджерело конфліктної ситуації. 

Поряд з труднощами у спілкуванні підлітка турбують внутрішні 
конфлікти. Внутрішньоособистісний конфлікт можна розглядати як 
протиріччя, боротьбу між внутрішніми тенденціями особистості й 
можливостями їхнього задоволення. 

Підлітковий вік – дуже важливий період у розвитку ідеалів 
особистості. Якщо для молодших підлітків такими ідеалами виступають 
образи конкретних людей, то у старших підлітків вини набувають 
синтетичного характеру, базуючись на узагальненні уявлень про людей, 
якості яких їх імпонують. Ідеали стають взірцем для наслідування, 
правилом, згідно з яким намагаються діяти підлітки [2, с. 18]. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Система 
перевиховання неповнолітніх у виховних закладах закритого типу в 
сучасних умовах малоефективна також і з педагогічної точки зору, тому що 
достатньо великий процент неповнолітніх, які відбували покарання в 
місцях позбавлення волі, повторно здійснюють протизаконні дії. Зрозуміло, 
що дане явище, як правило, в першу чергу пояснюється соціально-
економічними факторами. 

Однак, можна припускати, що традиційне психолого-педагогічне 
забезпечення установ закритого типу вичерпало свій ресурс, тому що не 
впливає позитивно на сферу свідомості неповнолітнього. Разом з тим, 
відсутня і система психолого-педагогічної підтримки таких неповнолітніх у 
соціальній інфраструктурі. Проблема «стигматизації» потребує окремого 
обговорення. 

У дитячих будинках, школах-інтернатах і професійно 
спеціалізованих установах інтернатного типу досить чітко виражене 
протистояння полярних страт, однак це не знижує інтенсивності 
спілкування їхніх представників один з одним, тому що в закритих 
співтовариствах цього типу щоденний тісний, хоча нерідко і 
конфронтаційний за своїм характером контакт кожного з кожним є нормою 
внутрішньогрупового життя, що визначено феноменом постійної 
публічності. 

Однією з фундаментальних методологічних проблем з точки зору 
сьогодення можна вважати співвіднесення та взаємодії процесів стихійної 
соціалізації з одного боку, і послідовної раціональної діяльності 
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суспільства, його інституціолізованих форм − з іншого. Це породжує 
дослідницьку цікавість до питання про допустимі межі раціонального 
контролю суспільства за процесами соціалізації, тобто, наскільки можна 
вважати науково обґрунтованими, оптимальними, раціональними цілі та 
методи організованого зусилля в напрямку тотальної регламентації на фоні 
ігнорування іманентного характеру сугестивного впливу соціокультурної 
стихії. Численні невдачі соціального досвіду попереднього історичного 
періоду певною мірою обумовлені тотальною інституціалізацією, тобто 
регламентацією процесів соціалізації, відсутністю визначених меж 
державного регулювання становлення особистості [5]. 
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Демчук Е.А. Лазарчук В.В. Психологические особенности 
личностных инстанций подростка в условиях школы-интерната для 
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В статье 
обозначены психологические особенности личностных инстанций 
подростка в условиях школы-интерната для детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки. Проблема личностного роста в условиях 
депривации социального взаимодействия является одной из актуальных в 
украинском обществе. Традиционное психолого-педагогическое 
обеспечение учреждений закрытого типа исчерпало свой ресурс, так как 
не влияет положительно на сферу сознания несовершеннолетнего. Вместе 
с тем, отсутствует и система психолого-педагогической поддержки 
таких несовершеннолетних в социальной инфраструктуре, 
соответственно, проблема «стигматизации» требует тщательного 
анализа в рамках различных научных подходов. Проанализированы ведущие 
исследовательские парадигмы и психолого-педагогические подходы к 
определению сущности данной проблематике. Осуществлено системное 
изучение феномена нормативного личностного развития в подростковом 
возрасте. 

Ключевые слова: подростки, школа-интернат, самоутверждения, 
межличностные отношения, агрессивность, дети-сироты, дети, 
лишенные родительской опеки, депривация. 

Demchuk O., Lazarchuk V. Psychological peculiarities of the personality 
of the adolescent in the conditions of the boarding school for orphans and 
children deprived of parental care. The article outlines the psychological 
peculiarities of the personality of the adolescent in the conditions of a boarding 
school for orphans and children deprived of parental care. The problem of 
personal growth in terms of deprivation of social interaction is one of the most 
relevant in Ukrainian society. Traditional psychological and pedagogical support 
for closed institutions has exhausted its resource, since it does not positively affect 
the sphere of consciousness of a minor. However, there is no system of 
psychological and pedagogical support of such minors in social infrastructure, 
therefore, the problem of "stigmatization" requires careful analysis in the 
framework of various scientific approaches. The leading research paradigms and 
psychological and pedagogical approaches to the definition of the essence of this 
problem are analyzed. Systemic study of the phenomenon of normative personal 
development in adolescence is carried out. 

Keywords: teens, boarding school, self-affirmation, interpersonal 
relationships, aggressiveness, orphans, children deprived of parental care, 
deprivation. 
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
ФАСИЛІТАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПСИХОЛОГІЇ: 

РОЗВИТОК ІДЕЙ Г.О. БАЛЛА 
Завгородня О.В. Формування методологічних інструментів 

фасилітації інтеграційних процесів в психології: розвиток ідей Г.О. 
Балла. Доведено, що сформульована й розвинута Г.О. Баллом 
раціогуманістична орієнтація в методології людинознавства має значний 
потенціал з огляду на методологічні проблеми сучасної психології. В 
контексті творчих напрацювань вченого, зокрема, ідей, які ним були 
висловлені, проте не набули достатнього розвитку в його працях, нами 
запропоновано інтегративно-екзистенційний підхід, окреслено його 
принципи. Зазначений підхід, його методи, розширені і технологічно 
конкретизовані стосовно дослідження актуальних психологічних проблем, 
можуть бути продуктивними у формуванні стратегій фасилітації 
інтеграційних процесів в психології. 

Ключові слова: Г.О. Балл; раціогуманістична орієнтація, духовно-
екзистенційний вимір, особистість, інтегративно-екзистенційний підхід, 
аналітичні процедури, фасилітація інтеграційних процесів. 

Постановка проблеми. Сучасна пізнавальна ситуація може бути 
охарактеризована через такі тенденції: зростання когнітивної складності в 
різних сферах повсякденного життя, науки і культури; усвідомлення 
обмеженості механістичного світобачення; зростання між- та 
трансдисциплінарних досліджень; інтерес до маргінальних, менш 
опрацьованих в культурі тем; інтерес до латентних ліній пізнання, до різних 
інтелектуальних традицій; гуманітаризацію; розвиток гуманітарної 
методології; низку явищ, які отримали назву «turns» («повороти», «зсуви»); 
міждисциплінарної інтеграції знання, зростання ролі постнекласичного 
ідеалу раціональності, принципів мережі в організації знання, 
поліпарадігмальності тощо [9; 19 та ін.]. Зазначені тенденції в контексті 
людинознавства пов’язані з прагненням глибокого і цілісного осягнення 
людиною своєї природи та сутності, що виявляється, зокрема, в посиленні 
позицій не лише історико-культурних, а й екзистенційних тенденцій, а також 
у зростанні значущості діалогу, налаштованості на взаємодію та можливу 
інтеграцію різних напрямків та рівнів гуманітарних знань у смисловому полі 
психології.  

Виділення невирішених питань. Актуальність дослідження 
визначається особливостями сучасної пізнавальної ситуації, що передбачає 
розробку нових загальногуманітарних підходів до розуміння людини в 
динамічному сьогоденні, в умовах «плинної реальності» [6], а в контексті 
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розвитку психологічної науки – підходів, спрямованих на опрацювання 
стратегій інтеграції психологічного знання. 

Мета статті – висвітлення можливостей розвитку творчих 
напрацювань Г.О. Балла в розробці принципів та методів інтегративно-
экзистенційного підходу як потенційних інструментів фасилітації 
інтеграційних процесів в психології. Мету конкретизовано в таких завданнях: 
1) висвітлення евристичного потенціалу раціогуманістичної орієнтації як 
методологічної основи пошуку шляхів інтеграції психологічного знання, 2) 
обґрунтування доцільності розвитку творчих напрацювань Г.О. Балла в 
розробці інтегративно-экзистенційного підходу, спрямованого на 
формування стратегій фасилітації інтеграційних процесів в психології; 3) 
окреслення принципів та методів запропонованого нами інтегративно-
экзистенційного підходу. 

Виклад результатів досліджень Серед ознак проблемності 
методологічної ситуації, що склалася в сучасній психології, дослідники 
акцентують 1) розрив між теоретичними пошуками та психологічною 
практикою; 2) проблему синтезу, пошуку засад для інтеграції різноманітності 
психологічного знання, порушення спадкоємності пізнання, проблему 
наступності, поєднання здобутків минулого і сьогодення психології; 3) 
роздробленість психологічного знання, що стає перепоною для його 
подальшого розвитку та використання. Попри активне обговорення проблеми 
інтеграції психологічного знання, констатується брак наукових моделей її 
стихійного та цілеспрямованого здійснення [16; 18 та ін.].  

В цьому контексті значний інтерес науковців викликає розроблена Г.О. 
Баллом раціогуманістична світоглядна та методологічна орієнтація в 
людинознавстві. Окреслимо її зміст, звертаючись до праць вченого [1-5; 14], 
а також спираючись на розвідки його наукової творчості [8; 10; 11; 15 та ін.]. 

Раціогуманістична орієнтація передбачає визнання інтелектуальної 
культури (і науки як її головного осередку) одним з найважливіших 
здобутків людства та максимальне використання цього багатства, у його 
гармонійній взаємодії з іншими складниками культури, для розширення 
знань про людину та для їх гуманістично орієнтованого застосування у 
різних сферах соціального життя. Важливим для Г.О. Балла був акцент на 
тому, що гуманізм та раціоналізм тісно взаємопов’язані. Вчений зауважував, 
що якщо визнавати, що наявність розуму і опора на нього в різноманітних 
видах діяльності складають найбільш істотну визначну якість людини, то 
раціоналізм природньо виступає однією із сторін гуманізму [1]. Серед 
основних ознак раціогуманістичної орієнтації можна акцентувати, зокрема, 
такі: людинознавча, гуманістична, етична спрямованість, налаштованість на 
піднесення людини, розкриття її творчих можливостей (що є суголосним 
антропологічному повороту у новітній науці); орієнтація на гармонійний 
раціоналізм, який спирається на інтелектуальну культуру в її найширшому 
розумінні (а відтак передбачає діалогічну взаємодію логічно обґрунтованих 
та інтелектуально осягнутих позицій, розвиток потенціалу різних позицій 
через діалог); спирання на цінності добра, істини, гармонії, цілісності, 
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розуму, культури, свободи і водночас прагнення до раціогуманістичного 
перепрочитання та нового осмислення відповідних філософських та 
трансдисциплінарних категорій; зокрема, увага до ціннісного аспекту 
наукової діяльності; конструктивна ревізія трансдисциплінарних категорій, із 
категорією раціональності включно; орієнтація на забезпечення адекватності, 
змістовності, логічної чіткості, ясності моделей (зокрема, системних описів) 
досліджуваних процесів з урахуванням їхньої складності; побудова 
відповідного понятійного інструментарію. На думку М.С. Гусельцевої, 
характерною особливістю запропонованого Г.О. Баллом підходу є його 
гештальтність, здатність виступати теоретичною рамкою, що перетворює 
окремі психологічні категорії та концепції в єдину мережу психологічних 
знань, за необхідності звернену до оперативного розв’язання тих чи інших 
практичних проблем, зокрема гуманізації освіти. В основу категорійного 
ладу ученим покладено раціоналізацію системи психологічних понять, що 
дає змогу не просто організувати психологічне знання зсередини, але й 
сприяє продуктивній комунікації психології з суміжними галузями знань 
[10]. 

Розум людини в концепції Г.О. Балла постає гармонійним, творчим, 
здатним до розв'язання суперечностей, в ньому поєднується логічне та 
інтуїтивне, він є джерелом будь-якої моральної дії. Так званий технологічний 
розум є тільки одним з проявів інтелектуальної сфери людини. Проблеми, до 
яких він призводить, є результатом його відмежування від цілісного 
гармонійного розуму. Вчений вказує найістотніші властивості гармонійного 
інтелекту людини у його досить розвиненій формі. Зокрема, він не зводиться 
до відомих під назвою розсудку стандартизованих цивілізаційних варіантів, 
що легко піддаються формалізації, технологізації, автоматизації, а постає 
налаштованим на якнайповніше охоплення світу із доланням часових, 
просторових і змістових обмежень, спорідненим з давно відомим поняттям 
мудрості. Г.О. Балл зауважує: «Є дві стратегії подолання труднощів, що 
виникають: одна – вдосконалення пізнавального розуму, друга – «перехід від 
розуму, що пізнає, до розуму взаємопорозуміння». Я, як правило, керуюся 
першою стратегією, але, визнаючи значущість другої, намагаюся зробити 
свій скромний внесок у їхній діалог» [1, с. 15]. 

Вчений здійснював значну працю з упорядкування категорійно-
термінологічного апарату психології. Одним з провідних аспектів цієї роботи  
було уточнення статусу низки трансдисциплінарних категорій (істина, 
правда. добро, культура, гармонія, особистість, розум та ін.). Щодо багатьох з 
цих категорій Г.О. Балл вважав доцільним узагальнювальний підхід – 
якнайширше трактування, порівняно з розрізнювальним підходом. Зокрема, 
щодо категорії особистості Г.О. Балл обґрунтовував цей підхід так: 
«Ціннісним засадам гуманістично налаштованої психології відповідає 
якнайширше трактування поняття особистості (з одночасним виокремленням 
різних типів особистості, стадій її становлення та рівнів досягнутого 
розвитку); з цих позицій, люди не діляться на тих, хто є особистістю, і тих, 
хто не є нею, шлях до особистісного зростання (з урахуванням 
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індивідуальних особливостей і водночас з орієнтацією на особистісний ідеал, 
яскраво репрезентований у житті й діяльності багатьох видатних людей) 
визнається принципово відкритим для кожної людини, а надання допомоги у 
рухові цим шляхом – чи не головним обов’язком психолога» [3, с.32]. 

Г.О. Балл запропонував інтегративно-особистісний підхід до розуміння 
психічних феноменів. Інтегративний, оскільки усвідомлював, що 
розрізненість психологічного знання стає перепоною його розвитку. 
Особистісний, позаяк категорія особистості наразі висувається в ньому на 
перший план. Інтегративність учений трактував у двох основних аспектах. 
„По-перше, йдеться про аспект методологічний, або, можна сказати, 
гносеологічний, – тобто про інтеграцію конструктивних складових 
концепцій..., що відповідають різним варіантам розуміння та пізнання 
особистості. По-друге, береться до уваги онтологічний аспект 
інтегративності, тобто орієнтація на цілісного людського індивіда, на 
досягнення гармонійної єдності його соматичних, психічних і духовних 
властивостей” [3, с.26 ]. Г.О. Балл акцентував духовну складову особистості. 
Духовний вимір людини «не обов’язково втілюється в релігійну віру, проте 
присутній всюди, де людина керується смислами» [7, с.270]. Учений 
відзначав важливість вивчення зазначеного духовного виміру,  а психологічні 
концепції, які обмежуються соціальним та біологічним в розумінні психіки 
вважав збідненими [7].  

Пошук шляхів забезпечення інтеграції психологічного знання, 
запобігання подальшій його роздробленості та опрацювання варіантів його 
цілеспрямованої інтеграції Г.О. Балл вважав нагальним завданням 
сучасності. Водночас він усвідомлював труднощі цього проекту, зокрема 
зумовлені поліваріантністю пізнання предмету психологічного дослідження; 
роллю суб’єктивних преференцій дослідника; наявністю суб’єктних якостей 
у тих, кого досліджують; необхідністю узгодження результатів застосування 
дослідницьких методів різного ступеня об’єктивності. 

Звичайно, ми торкнулись лише деяких напрямків досліджень ученого. 
В наших попередніх дослідженнях наголошено на важливості осмислення і 
розвитку творчих напрацювань вченого як орієнтирів для бачення 
можливостей різних дослідницьких традицій та їх методологічного 
інструментарію, в подоланні роздробленості психологічного знання [11].  

В контексті ідей Г.О. Балла, які ним були висловлені, проте не набули 
достатнього розвитку (напр., про значущість духовного виміру особистості) 
нами було запропоновано інтегративно-екзистенційний підхід. Підхід 
налаштований на пошук інтегративних стратегій в пізнанні психічної 
реальності, а підкреслення духовно-екзистенційного аспекту пов’язано з 
прагненням глибокого і цілісного бачення психічної реальності, уникнення 
різних форм редукціонізму в її трактуванні. Насамперед, це стосується 
особистості, щодо осягнення якої інтегративно-екзистенційний підхід був 
застосований [12; 13; 14]. 

Окреслимо принципи і методи, що конкретизують інтегративно-
екзистенційний підхід. 



 

117 

Інтегративно-екзистенційний підхід базується на загально-наукових 
принципах цілісності, активності, розвитку та взаємодії. Ці принципи обрані 
як найбільш універсальні, такі, що сформувались в різних політичних 
просторах, пройшли перевірку часом та мають значущість незалежно від 
ідеологічних віянь. Також важливими для нас є принципи «ученого 
незнання», неостаточності теорії, її інструментального призначення, 
доповнювальності теорій, гнучкості методологічного бачення, рефлексивної 
«лінзокритики», спіралі розуміння, евристичного потенціалу осмисленої 
«присутності» автора теорії, врахування різних станів (застиглих, стійких, 
плинних, «летючих») психічної реальності та її антиномічності, 
транссистемності психічної реальності, потрійного конструювання моделі 
досліджуваної реальності, чутливості до потреб дослідницької практики. 
Засадничим для нашого підходу є принцип раціогуманізму, в його 
світоглядних та методологічних вимірах. 

Окреслимо методи інтегративно-екзистенційного підходу як конкретні 
інструменти дослідження актуальних психологічних проблем, що можуть 
бути використані в контексті фасилітації інтеграційних процесів в психології. 
Мова йде про особливим чином спрямовані аналітичні процедури та 
моделювання. 

Запропоновано до апробації такі аналітичні процедури – системно-
поліконцептуальний аналіз; транзитивний аналіз; поліфокусований 
рефлексивний аналіз, а також порівняльне поліконцептуальне моделювання. 

Системно-поліконцептуальний аналіз полягає у визначенні діапазону 
придатності та дослідницьких переваг тої чи іншої концепції (підходу), 
перепрочитанні давніх концепцій в контексті сучасної ситуації та конкретної 
проблеми; поєднанні та гнучкому використанні пізнавально-
інструментальних можливостей різних концепцій щодо конкретної проблеми 
для розв’язання таких питань (з позиції підходу a, підходу b,… підходу n):  

 які метафоричні конструкти найкраще репрезентують 
досліджувану реальність (ДР);  

 які факти (або мережа фактів) акцентується в ній;  
 які має ДР особливі властивості (атрибутивний аналіз);  
 які сфери чи аспекти можна виокремити в ДР;  
 які компоненти складають ДР;  
 в чому полягають функції та дисфункції ДР;  
 як компоненти поєднані в одне ціле (структурний аналіз);  
 якими є генетичні аспекти ДР, висвітлення її історії розвитку 

(генетичний аналіз).  
Транзитивний аналіз – гнучкий аналіз досліджуваної реальності в 

контексті її станів – стійких («твердих»), плинних, «летючих». 
Поліфокусований рефлексивний аналіз досліджуваної реальності в 

просторі її пізнання полягає в різнорівневій рефлексії, зокрема, 
суб’єктивності дослідницької позиції, виявлення її переваг і недоліків, ролі 
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психологічних захистів суб’єкта дослідження (дефензивно-психологічний 
аналіз), культурального контексту тощо.  

Порівняльне поліконцептуальне моделювання – створення та 
співставлення кількох моделей ДР зі спиранням на різні підходи до її 
пізнання. 

Ми виходимо з такого трактування моделювання. Модель – об’єкт-
замінник, який за певних умов може замінювати об’єкт-оригінал, 
відтворюючи ті властивості та характеристики, що цікавлять дослідника. 
Відтворення може здійснюватись в предметній (макет, пристрій), знаковій 
(графік, схема, програма, теорія) та образно-символічній (метафора, художній 
образ) та змішаних формах.  

Модель – будь-яка система, що несе інформацію, яка може бути 
використана, про іншу/модельовану/ систему. Модельне відношення є 
тернарним, тобто пов’язує три системи; модель, активну систему (зокрема, 
суб’єкта) та модельовану систему [1]. Модель має відповідати проблемі, бути 
практичною, гнучкою, придатною в роботі з фактами. Вона має гіпотетичний 
характер, відображає варіативність спроб вивчення об’єкта та прогнозування 
його змін (активності, розвитку, згасання), може стати його оригінальним 
поясненням, інструментом знаходження нових властивостей, осередком як 
визнаних, так і нових дискусійних ідей. Моделі в одних випадках можуть 
бути термінологічно витримані, побудовані переважно на основі логічного 
підходу, відрізнятись упорядкованістю та завершеністю, а в других - можуть 
бути побудовані переважно на основі інтуїтивного підходу, відкритості, 
опори на вчування та емпатію, мати вербально-образну та образно-
символічну форму[17].  

На основі принципів «вченого незнання» та потрійного конструювання 
моделі досліджуваної реальності ми виокремлюємо: 1) сферу проясненого, 
ясного бачення (мережа видимих та пояснюваних фактів), 2) сферу 
проблемного, мінливого або тьмяного бачення (мережа частково видимих, 
але недостатньо пояснюваних фактів), 3) сферу потенційного знання, 
невидимого, невідомого, але передбачуваного.  

Застосування логічних конструктів є доцільним переважно щодо сфери 
ясного бачення (мережа видимих та пояснюваних фактів), а застосування 
метафорично-гіпотетичних конструктів може бути продуктивним щодо 
другої і третьої сфер, особливо в зоні «мінливої і недостатньої видимості». 

Різні методичні стратегії в практиці перетинаються, поєднуються, 
виступають як провідні в різних сферах дослідження, доповнюють і 
посилюють одна одну. Така різнобічність процедур аналізу і синтезу створює 
основу для 1) співставлення концептуальних підходів до зазначеної 
проблеми, 2) створення ампліфікованої моделі ДР. 

Висновки і подальші перспективи досліджень 
Творча спадщина Г.О. Балла має значний потенціал з огляду на сучасні 

виклики психології, роздробленість психологічного знання, актуальність 
пошуку шляхів інтеграції. В контексті творчих напрацювань вченого, ідей, 
які ним були висловлені, проте не набули достатнього розвитку в його 
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працях, нами запропоновано інтегративно-екзистенційний підхід. Зазначений 
підхід, його принципи і методи, розширені і технологічно конкретизовані 
стосовно дослідження актуальних психологічних проблем, можуть бути 
продуктивними у формуванні стратегій фасилітації інтеграційних процесів в 
психології. 
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Завгородняя Е.В. Формирование методологических инструментов 
фасилитации интеграционных процессов в психології: развитие идей Г.А. 
Балла. Доказано, что предложенная Г.А. Баллом рациогуманистическая 
мировоззренческая и методологическая ориентация имеет значительный 
научный потенциал ввиду методологических проблем современной 
психологии. В контексте творческого наследия ученого, в частности, идей, 
которые им были высказаны, но не получили достаточного развития в его 
трудах, нами разрабатывается интегративно-экзистенциальный подход, 
очерчены принципы подхода. интегративно-экзистенциальный подход, его 
методы, расширенные и технологически конкретизированные 
применительно к исследованию актуальных психологических проблем, могут 
быть действенными в формировании стратегий фасилитации 
интеграционных процессов в психологии. 

Ключевые слова. Г.А. Балл, рациогуманистическая ориентация, 
духовно-экзистенциальное измерение, личность, интегративно-
экзистенциальный подход, аналитические процедуры, фасилитация 
интеграционных процессов. 

Zavhorodnya O. The methodological instruments of the facilitation the 
integration processes in psychology formation: Georgy Ball's ideas development. 
It is shown that the ratio-humanistic orientation in the methodology of human 
studies  proposed by Georgy Ball has a significant scientific potential  in view of 
the methodological problems of modern psychology. In the context of  Ball's 
creative heritage, in particular, the ideas that he expressed, but which were not 
sufficiently developed in his writings, we proposed an integrative-existential 
approach. The principles of integrative-existential approach are outlined. 
Integrative-existential approach, its methods, expanded and technologically 
specified in relation to the study of actual psychological problems, can be effective 
in the formation of strategies for the facilitation of integration processes in 
psychology. 

Keywords: Georgy Ball,  ratio-humanistic methodological orientation, 
personality, spiritual-existential dimension, existential-integrative approach, 
analytical procedures, facilitation of integration processes. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ ПІСЛЯПРАВДИ 

Зливков В.Л. Психологічні аспекти феномену післяправди. Дану 
статтю присвячено феномену післяправди, що означає формування 
суспільних настроїв у вигляді поширення інформації, що оперує не фактами, 
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а емоціями людини, яка знайомиться з нею. Актуальність даного концепту 
зумовлена тим, що джерела інформації – об'єктивні факти менш важливі, 
ніж звернення до емоцій і особистих переконань її одержувачів. 
Проаналізовано поняття «політика післяправди» як тип політичної 
культури, в якій дискурс в основному формується через звернення до емоцій і 
особистих переконань аудиторії. Встановлено, що на пострадянських 
теренах дане поняття має виключно негативний, здебільшого політичний 
контекст, тоді як у зарубіжній практиці, більше стосується епохи 
постмодернізму або так званої «ери післяправди» в межах якої формуються 
новітні освітні та психологічні практики. Визначено, що в епоху післяправди 
практично усі наукові галузі стають міждисциплінарними, дискусія між 
ними заохочується, а освітній процес і психологічна допомога 
спрямовуються на становлення вільного, незалежного, критично 
налаштованого, мислячого і відповідального, соціально активного 
громадянина. 

Ключові слова: постмодернізм, післяправда, ідентичність, дискурс, 
освітні практики, міждисциплінарні дослідження. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями.  У 2016 році укладачі Оксфордського словника обрали в якості 
слова року термін post-truth (постправда, післяправда). Цей неологізм 
позначає соціально-психологічний феномен суспільної свідомості, а саме, 
формування суспільних настроїв у вигляді поширення інформації, що оперує 
не фактами, а емоціями людини, яка її отримує. Філологи пояснили вибір 
«післяправди» в якості «слова року», а також його механізм тим, що джерелу 
інформації об'єктивні факти менш важливі, ніж звернення до емоцій і 
особистих переконанням її одержувачів. На пострадянських теренах дане 
поняття більше стосується політичного дискурсу, натомість у зарубіжній 
спільноті поширене в багатьох галузях, зокрема й в освіті. Зважаючи на 
новизну поняття післяправди, перспективність проникнення у різні сфери 
суспільного життя, особливої актуальності набуває визначення його 
психологічних складових. 

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття. Насамперед 
проаналізуємо феномен політичної післяправди, оскільки нині українські 
ЗМІ акцентують свою увагу саме на ньому. Політика післяправди – це тип 
політичної культури, в якій дискурс в основному формується через звернення 
до емоцій і особистих переконанням аудиторії (при цьому подробиці 
політичної реальності залишаються без уваги), повторення однієї і тієї ж 
аргументації і завзяте ігнорування об'єктивних фактів, що суперечать заданій 
концепції. Визначальною рисою політики післяправди є те, що учасники 
кампанії продовжують повторювати свої тези, навіть якщо ті були 
спростовані у ЗМІ чи незалежними експертами [13]. Це відбувається через те, 
що роздробленість джерел новин створює ситуацію, в якій брехня, плітки і 
чутки поширюються із надзвичайною швидкістю. Брехня, яку поширюють 
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політики або їх прихильники в інтернеті через мережу користувачів, може 
дуже швидко підміняти правду. Сьогодні можна виділити два типи 
післяправди: у першому випадку політики говорять одне, а роблять 
протилежне, а в іншому – будь-які докази просто ігноруються [10]. 
Походження терміну приписується блогеру Д. Робертсу, який 
використовував його в 2010 р. у своїй колонці для інтернет-видання Grist, де 
термін був визначений як політична культура, в якій публічний зміст 
політики (громадська думка і зміст новин) майже не стосується суті 
законодавства. Насправді вперше поняття «післяправда» використане в 
такому значенні в 1992 р. сербсько-американським драматургом С. Тесічем в 
його есе про конфлікт у Перській затоці. У 2004 р. американський 
письменник Р. Кійс  ввів термін «ера післяправди», який використовував в 
однойменній книзі. У тому ж році американський журналіст Е. Альтерман 
висловився про «політичне середовище постправди» і використовував термін 
«президентство післяравди» в своєму аналізі дезорієнтуючих заяв, зроблених 
адміністрацією Дж. Буша після подій 11 вересня 2001 року. У своїй книзі 
2004 р. К.Крауч використовував фразу «постдемократія», під якою мав на 
увазі модель політики, в якій вибори дійсно існують і можуть змінити уряд, 
але «публічні передвиборні дебати є жорстко контрольованою виставою під 
керуванням протиборчих команд експертів з техніки переконання, що 
розглядає лише вузький спектр проблем, обраних самими ж командами [5]. У 
політичному дискурсі феномен післяправди широко використовується у 
різних країнах, так в США «політика постправди» вживалася англомовними 
журналістами, коли вони писали про президентські вибори, передвиборчу 
кампанію Д.Трампа зокрема, який вважається головним політиком 
післяправди оскільки опирається на «нібито правдиві» заяви, які, однак, не 
мають під собою жодної фактичної бази. У Великій Британії перша згадка 
терміна «післяправда» датується березнем 2012 р., коли Я. Грей, член 
шотландської лейбористської партії, гостро критикувала Шотландську 
національну партію за те, що її заяви суперечили офіційній статистиці, у 2016 
р. дане поняття стало більш популярним в зв'язку із проведенням 
референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу, особливо стосовно 
кампанії Vote Leave. В Німеччині більш поширеним є поняття «постфакти» і 
«постдемократія», які з 2015  р. стали предметом багатьох соціологічних і 
соціально-психологічних досліджень.  

Хоча феномен «післяправди» (або «постістини») зовсім нещодавно 
потрапив в центр уваги дослідників наук про суспільство, він може бути 
виявлений вже в далекій давнині, зокрема його можна порівняти з 
відмінністю «риторики» і «філософії» в рамках давньогрецької політичної 
філософії. Якщо в контексті давньогрецької політичної філософії існувало 
уявлення про перевагу «філософії» (або «істини») над «риторикою» (або 
«післяправдой»), то нині посилюється розуміння важливості «риторики» і 
навіть переваги її над «істиною» [9]. 

«Післяправда» розкриває себе в механізмах набуття сенсу і формує 
світогляд за допомогою ідеології, релігії і науки. Набуття сенсу в мові 
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відбувається через «правдоподібне», яке знаходить «реальне» за допомогою 
внутрішніх психічних механізмів. Ж. Лакан розкриваючи цей механізм 
вказував, що відчуття реальності є наслідком роботи пам'яті і полягає в тому, 
що якийсь спогад або враження організовується в історичну послідовність 
[1]. Виведені на передній план фігури віри і емоцій, дезавуюють категорію 
«об'єктивність» (що з’явилася в епоху Просвітництва) синонімічні із 
загальною політико-філософською парадигмою сучасності – 
постмодернізмом, чия позиція демонструє недвозначний скептицизм по 
відношенню до того спільного розуміння людини і суспільства , яке стало 
наслідком прагнення епохи Просвітництва трактувати дійсність на основі 
об'єктивності (або системної суб'єктивності), розумності та універсальності 
[3]. У цьому протиріччі віри і раціональності / емоцій і об'єктивності лежить 
головний конфлікт між ідеологіями модерну, його раціоналістичними і 
об'єктивними установками і постмодерністською парадигмою. 

Звідси, очевидним стає відверто негативне ставлення сучасної 
російської науки до концепту «післяправди», який асоціюється у російських 
дослідників виключно із пропагандою та популізмом. Натомість у зарубіжній 
науці, де постмодернізм набув більшої популярності, дане поняття 
аналізується у різноманітних, далеко не політичних ракурсах.  

Доречно у зв'язку з цим згадати критичні ремарки Н. Лумана з приводу 
специфіки комунікативного процесу в сучасному інформаційному 
середовищі, де «системи свідомості» наявні в «мільярдах одиниць» і 
функціонують одночасно. У таких комунікативних реаліях вимога 
«істинності» стосовно когнітивної та символічної продукції будь-якої 
комунікативної системи (правової, політичної, системі мас-медіа тощо), 
зокрема, до новин та коментарів політичного характеру в ЗМІ, стає вельми 
проблематичною і стимулює спрощені уявлення про сенс подібних 
комунікацій. Так, на думу Н.Лумана, повідомлення мас-медіа визначаються 
не стільки кодом «справжнє / помилкове», а кодом «інформація / 
неінформація» і залежать від процедур відбору цих повідомлень на основі 
специфічних комунікативних кодів, сформованих в рамках цієї комунікацій, 
що знаходиться в складних відносинах із іншими комунікативними 
вимірами. Така пов’язаність символічних кодів і ідентичностей в реаліях 
множення учасників комунікативного процесу і диференціації сфер 
комунікації стає все більш проблематичною. Відповідно, на першому плані 
все частіше з’являються  комунікативні стратегії, які орієнтують учасників 
комунікацій на когнітивні схеми повсякденності і антропологічні моделі 
солідарності, тісно пов'язані із базовими, часто міфічними в своєму підґрунті, 
способами кодування та ідентифікації [2]. 

Отже, як нами з’ясовано, феномен післяправди загальновживаний у 
політичному і, подекуди, у соціальному дискурсі, однак практично не 
аналізується психологічними дослідженнями та в контексті освітньої 
практики. 



 

126 

Формулювання цілей і постановка завдань статті. Метою даної 
статті є визначення психологічних аспектів поняття «післяправди» та 
можливостями його використання в освітньому контексті. 

Виклад методики і результатів досліджень. Насамперед 
проаналізуємо значення післяправди у соціальних науках, адже як відомо, 
розвиток неможливий без появи суперечностей і незгоди. Люди, як і 
суспільства, постійно змінюються, під впливом обставин переконання та 
настановлення втрачають своє значення, поступаючись новим, раніше 
абсолютно неприйнятним і незрозумілим. Це стосується й правди (у 
традиційному розумінні – істини), яка не може лишатися незмінною 
протягом багатьох років, її переосмислення дає ресурс для розвитку як 
конкретної особистості, так і науки в цілому. Останнім часом все більшої 
популярності (зокрема й у контексті післяправди) набуває поняття 
«демократизація знань» (D. P. Wallace, C.Van Fleet) – набуття і поширення 
знань серед простих людей, а не лише привілейованих еліт, таких як 
духовенство та науковці. Бібліотеки, зокрема публічні бібліотеки та сучасні 
цифрові технології, такі як Інтернет, відіграють у цьому ключову роль, 
оскільки вони надають масам відкритий доступ до інформації [14]. Подібне 
відбувається й в освіті, традиційні знання перестають бути догмами, а 
вчитель – єдиним джерелом єдино правильних знань, після отримання 
інформації на уроці, кожен учень може її перевірити, розширити і 
проаналізувати завдяки доступу до різних джерел інформації, при цьому 
знання, отримані під час уроку, стають емоційно забарвленими, критично 
опрацьованими, а відтак такими, що краще застосовуватимуться на практиці, 
у повсякденному житті. Однак демократизація знань вимагає від педагога і, 
зрештою, від учнів, вміння вести діалог, приходити до спільного розуміння, 
що неможливо без взаємної поваги, навичок ведення дискусії і 
обґрунтування власної позиції із врахуванням думки іншого [9]. На понятті 
демократизації знань базується й публічна соціологія (public sociology) – це 
підхід до соціології, який намагається вивести її за академічні межі і 
залучити до соціології широку аудиторію. Дану галузь не можна визначити 
як конкретний науковий метод, теорію або набір політичних цінностей, 
натомість – це певний стиль, спосіб викладу і форма інтелектуальної 
діяльності. Її засновник М. Буравой протиставляє публічну соціологію 
професійній, академічній, соціології, адресованій лише професійним 
соціологам тим самим, роблячи соціологічні знання доступними до більш 
широкої аудиторії [4]. Подібне спостерігається й у психології, де, однак, так 
звана популярна (не плутати із публічною) психологія вже зараз становить 
вагому конкуренцію психології академічній, однак на відміну від соціології, 
невміле, популяризаторське використання психологічних практик завдає 
чималої шкоди її користувачам, тим самим нівелюючи здобутки наукових 
психологічних шкіл. Втім, базуючись на концептах післяправди та 
демократизації знань, популярна психологія все має право на діалог із 
психологією академічною. Ми підкреслюємо нетотожність популярної 
психології і публічної. По суті, публічна психологія є рефлексією психології 
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наукової, базуючись на академічних знаннях, вона апелює до актуальних 
проблем сьогодення, дає можливість складному й незрозумілому стати 
доступним для багатьох людей, й, відповідно, без великих фінансових 
витрат, отримати якісну психологічну допомогу. Таким чином, можна 
виділити основні принципи публічної психології: суспільна орієнтованість 
(спрямованість на суспільні потреби), актуальність (в центрі уваги актуальні 
проблеми особистості та міжособистісних стосунків), демократичність 
(доступність психологічних знань не когорті академічних і практичних 
психологів, а й широкій громадськості), діалогічність (спрямованість на 
діалог із академічною і популярною психологією), відкритість (відкритість до 
нових знань, отриманих не лише із психологічних джерел, а й із суміжних 
дисциплін).  

Проаналізуємо й інші аспекти, де використовується поняття 
післяправди. Зокрема це популярна нині в Німеччині концепція незалежності 
освіти. Так, на думку J. Giesinger, ліберально-демократична освіта базується 
на принципах післяправди, оскільки, по-перше, вона базується на принципах 
чесності і правдивості (не брехати учням, не маніпулювати ними, не 
дискримінувати за будь-якою ознакою), по-друге, вчителі орієнтують учнів 
на самостійний пошук «істини» і дискурсивних аргументів (розвивають так 
зване критичне мислення дітей), по-третє, учні самостійно визначають, що 
для них є «правдою» (істиною) і можуть змінювати свої переконання під 
впливом суспільних чи особистісних змін [6]. 

Це означає, що, з одного боку, вчителі повинні розповідати учням 
правду, або принаймні те, що вони вважають правдою, не застосовуючи при 
цьому методів маніпуляції для переконання учнів у неоспірності певних 
знань, то того ж вони мають поважати дітей, бачити в них особистостей, 
здатних здобути нові знання й критично їх переосмислити. Крім того, вчителі 
можуть не завжди знати, що таке «правда» (істина), але здатні підтримувати 
учнів у розробці раціональних компетенцій, необхідних для критичного 
вивчення того, що їм подається як «факт». Особливо даний постулат 
стосується формування релігійних і політичних переконань та є основою 
подальшої незалежної та компетентної демократичної участі громадян у 
житті суспільства. Прихильність до правди, яка формується в результаті 
ліберально-демократичного навчання, сприяє тому, що учні стають 
відповідальними у прийнятті будь-яких рішень, можуть раціонально 
обґрунтовувати свої вчинки та змінювати свої погляди, якщо не змогли 
надати достовірних доказів на їх підтримку [11]. 

З’ясуємо, у чому ж відмінність ліберально-демократичної від 
авторитарної і демократичної освіти в контексті післяправди. Так, 
авторитарний вчитель відносну (сумнівну) істину насильно нав’язує як єдино 
правильну учням, демократичні лише дозволяють учням мати власну думку 
(власні уявлення про істину), однак все ж схилять останніх до так званих 
«загальновідомих» істин. Сучасна українська школа здебільшого оминає 
обговорення політичних і релігійних питань, наявність в шкільному розкладі 
предмету «Християнська етика» унеможливлює дискусії з приводу 



 

128 

релігійності у межах школи, а політика єдиної правлячої партії, не дозволяє 
«інаковірним» учням висловлювати свої політичні уподобання, раціонально 
обґрунтовуючи їх. За умов ліберально-демократичної освіти фальшиві заяви, 
зроблені президентом чи партійним лідером, будуть критично 
обговорюватися в класі, а недуховна поведінка очільника церкви чи 
релігійної громади не сприйматиметься як прояв чесноти і моральності, при 
цьому останнє слово в дискусіях далеко не завжди буде за вчителем. Однак є 
й питання, які попри свою неоднозначність, все ж можуть завдати шкоди 
учасникам дискусії (наприклад, расиські чи сексиські заяви), в тих випадках 
вчитель повинен обґрунтувати свою позицію, знайти аргументи, які 
переконають учнів в пріоритеті толерантності. Те саме стосується й 
помилкових заяв відомих політиків, які педагог критично аналізує й у своїх 
поясненнях учням оперує лише наявними фактами, а не чутками і плітками. 

Отже, необхідність впровадження незалежної освіти, базованої на 
феномені післяправди, можна обґрунтувати наступним: з одного боку, діючи 
самостійно, вчителі захищають і стабілізують ліберально-демократичний лад 
в контексті авторитарних загроз. У цьому сенсі система освіти має певну 
політичну функцію, подібну до функції судової системи, або ЗМІ. З іншого 
боку, незалежність вчителів також може бути виправдана, в аспекті їх 
відповідальності за своїх учнів: у захисті власної незалежності вчителі 
захищають учнів від маніпуляцій та інструментальної діяльності політичної 
влади. Вони гарантують, що ці учні навчаться думати про себе і стануть 
незалежними громадянами, які можуть грамотно і відповідально брати 
участь у прийнятті політичних та суспільних рішень. 

На захист концепту післяправди в освіті можна навести й аргумент 
зменшення частки правди у сучасні науці, те, що раніше вважалося істиною, 
сьогодні вже нею не є, а неможливість пристосування до нових реалій 
зумовлює ригідні настановлення та психологічний дисбаланс. Натепер даний 
феномен розглядається в контексті техно-когнітивного підходу, згідно з яким 
точно визначити правдивість чи хибність інформації можна лише за 
допомогою комп’ютерних програм, які дають відсоток точності на даний 
конкретний момент, але через декілька днів чи навіть годин цей відсоток 
точності може змінитися; часто дезінформація позитивніше сприймається 
людьми, а відтак і краще запам’ятовується ними, на відміну від сухих 
конкретних фактів; враження від інформації завжди базуються на феномені 
післяправди, на власній рефлексії завчених «істин» [8].  

Окремої уваги потребує й аналіз перспектив розвитку психологічної 
умови в епоху післяправди. Як зазначає V. P. Glăveanu [7], має змінитися 
характер психологічної експертизи, яка раніше була єдино правильною 
істиною, то нині через свою суб’єктивність й залежність результатів від 
кваліфікації та налаштованості експерта до досліджуваного, втратить свою 
актуальність й нечасто застосовуватиметься у психологічній практиці. 
Психологічні дослідження стануть міждисциплінарними, до того ж 
з’являться нові канали поширення психологічної інформації. Власне 
теоретичні розвідки поступляться дотичним до практики, таким, що 
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безпосередньо впливатимуть на благополуччя людей. В епоху післяправди 
актуальною буде психологічна наука, спрямована на зміцнення основ 
відкритого та толерантного суспільства, заснована на ідеалах соціальної 
справедливості. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Отже, поняття 
післяправди означає формування суспільних настроїв у вигляді поширення 
інформації, що оперує не фактами, а емоціями людини, яка знайомиться з 
нею. Особливо широке поширення механізм формування післяправди 
отримав в галузі масової інформації. При цьому на пострадянських теренах 
дане поняття має виключно негативний, здебільшого політичний контекст, 
тоді як у зарубіжній практиці, більше стосується конкретної епохи 
постмодернізму або так званої «ери післяправди» в межах якої формуються 
освітні та психологічні практики. Визначається, що практичні усі наукові 
галузі стають міждисциплінарними, дискусія між ними заохочується, а 
освітній процес і психологічна допомога спрямовуються на становлення 
вільного, незалежного, критично налаштованого, мислячого і 
відповідального, соціально активного громадянина. 
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Зливков В.Л. Психологические аспекты феномена постправды. 

Статья посвящена феномену постправды, означающего формирование 
общественных настроений в виде распространения информации, 
оперирующей  не фактами, а эмоциями человека, знакомящегося с ней. 
Актуальность данного концепта обусловлена тем, что источники 
информации - объективные факты менее важны, чем обращение к эмоциям 
и личным убеждениям ее получателей. Проанализировано понятие 
«политика постправды» как тип политической культуры, в которой дискурс 
в основном формируется через обращение к эмоциям и личным убеждениям 
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аудитории. Установлено, что на постсоветском пространстве это 
понятие имеет исключительно негативный, в основном политический 
контекст, тогда как в зарубежной практике, больше касается эпохи 
постмодернизма или так называемой «эры постправды» в рамках которой 
формируются новые образовательные и психологические практики. 
Определено, что в эпоху постправды практически все научные отрасли 
становятся междисциплинарными, дискуссия между ними поощряется, а 
образовательный процесс и психологическая помощь направлены на 
становление свободного, независимого, критически настроенного, 
мыслящего и ответственного, социально активного гражданина. 

Ключевые слова: постмодернизм, постправда, идентичность, 
дискурс, образовательные практики, междисциплинарные исследования. 

Zlivkov V. Psychological features of the post-truth concept.  This article is 
devoted to the phenomenon of post-truth, which means the formation of social 
mood in the form of dissemination of information, which operates not facts, but the 
emotions of the person who is acquainted with it. Post-truth is a political culture in 
which debate is framed largely by appeals to emotion disconnected from the 
details of policy, and by the repeated assertion of talking points to which factual 
rebuttals are ignored. Post-truth differs from traditional contesting and falsifying 
of facts by relegating facts and expert opinions to be of secondary importance 
relative to appeal to emotion. While this has been described as a contemporary 
problem, some observers have described it as a long-standing part of political life 
that was less notable before the advent of the Internet and related social changes. 
Commonly proposed explanations for post‐truth include changes in political 
culture, in the structure of information in the digital age and universal cognitive 
weaknesses that limit people's capacity for critical thought. While all these are 
likely important factors, they do not account for the role of culture in creating and 
sustaining post‐truth. In fact, it is likely that culture, especially in the form of 
metacognition, or thought about thought, plays an important role by providing 
knowledge practices, techniques for allocating attention, and especially competing 
theories of truth. It is established that the post-Soviet area this concept is extremely 
negative, mostly political context, while foreign practice, is more about the era of 
postmodernism or the so-called "era post-truth" within which shaped modern 
educational and psychological practice. It is determined that in the post-truth 
period, practically all scientific fields become interdisciplinary, the discussion 
between them is encouraged, and the educational process and psychological 
assistance are aimed at the formation of a free, independent, critical-minded, 
thinking and responsible, socially active citizen. 

Keywords: postmodernism, post-truth, identity, discourse, educational 
practices, interdisciplinary research 

.



132 
 

159.9.075 

ZLYVKOV. V. 
PhD in Psychological sciences, Associate Professor, Head of Laboratory of methodology and 
theory of psychology Institute of Psychology NAPS, Kyiv. 

DYKHOVYCHNYI. O. 
PhD in Physico-mathematical sciences, Associate Professor National Technical University 
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv. 

KRUGLOVA. N. 
PhD in Physico-mathematical sciences, senior lecturer National Technical University “Igor 
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv 

LUKOMSKA. S. 
PhD in Psychological sciences, senior researcher of Laboratory of methodology and theory of 
psychology Institute of Psychology NAPS, Kyiv. 

KOTUKH. O. 
junior researcher of Laboratory of methodology and theory of psychology Institute of 
Psychology NAPS, Kyiv. 

USING THE MULTIDIMENSIONAL MODELS TO THE TEACHER’S 
AUTHENTICITY SCALE ADAPTATION 

Zlyvkov V., Dykhovychnyi O., Kruglova N., Lukomska S., Kotukh O. 
Using the multidimensional models to the teacher’s Authenticity scale 
adaptation. Authenticity is an important quality of the English language teachers 
who, along with identity, forms the basis of their professional competence. 
However, in Ukraine there are no adapted diagnostic methods for personality 
authenticity study. This article deals with the peculiarities of the use of 
multidimensional models for adaptation of foreign psychological questionnaires 
are considered. The concept of teacher’s authenticity is analyzed, in particular in 
the context of professional identity and emotional well-being. The modern item 
response theory is described as due to the focus of the theory on the item, as 
opposed to the test-level focus of classical test theory. Thus IRT models the 
response of each examinee of a given ability to each item in the test. According to 
the results of the reliability check of Authenticity Scale  in the Ukrainian 
translation, this methodology is a reliable tool for authenticity research (α = 0.93). 
The multidimensional models are used for tasks that allow a step-by-step 
interpretation, namely this method is the Authenticity Scale (A.M. Wood, P.A. 
Linley). It is concluded that teachers are characterized by an average level of 
authenticity, which testifies to the understanding of the teachers of their true self, 
but the impossibility of its best to show, due to certain requirements for 
professional pedagogical activities. 

Keywords: item response theory, multidimensional models, teacher’s 
authenticity, psychological well-being, pedagogical measurements. 

Introduction. The new Ukrainian school is in its consolidation phase. 
Modern reforms are intended to optimize teachers and students interaction, 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/phase
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therefore the problem of the teacher's authenticity development becomes relevant. 
Authenticity is an important quality of the teachers who, along with identity, forms 
the basis of their professional competence. However, in Ukraine there are no 
adapted diagnostic methods for personality authenticity study. In such 
circumstances, adaptation to the Ukrainian sample of Authenticity Scale (A.M. 
Wood, P.A. Linley, 2007) is very relevant.  

Analysis of literature data and problem definition. The term 
"authenticity" became widespread in psychology in the second half of the twentieth 
century in connection with the development of humanistic and transpersonal 
psychology. By this period he was not actually used to be replaced by the terms 
"self", "identity of the individual", "I", "identification", "identity" and studied in 
the context of the problems of personality self-consciousness. According to 
S.Freud a person becomes a social subject through identification (the earliest 
manifestation of an emotional connection with another person, imitation and 
likeness to his parents). Authenticity is correlated with the archetype of the 
Shadow, as well as with the notion of personalization. Personalization is the 
process of person's evolution and, consequently, the personality’s shadows, which 
is at the same time the process of involution of its image. The need for 
personalization is the need to be someone, to be a person; at the same time, as a 
result of the process of personalization, a person becomes: more closed, more 
separated from other people; less capable of empathy, empathy in relationships 
with other people; less prone to self-expression, revealing others to their own 
psychological problems, less congruent. Unlike personalization, personification 
does not manifest itself in an effort to be a person, but to try to be yourself. The 
process of personification is characterized by the refusal of the individual from the 
"masks," increasing the integrity of the individual, increasing the level of 
congruence and empathy, increasing the overall authenticity. Hence, the 
"personification syndrome" forms: positive insignificance, empathy and 
congruence. In Bugental’s theory the notion of "subjectivity", under which, in 
essence, is understood the inner human nature [3].  

The introduction of the term "identity" into social analysis and its widespread  
in social sciences occurred in the United States in the 1960s. The term of 
identification was drawn from the original, specific psychoanalytic context and 
correlated with the ethnic belonging, where tolerance, in particular ethnic, is seen 
as a manifestation of the formed positive identity (the condition of which is the 
social interdependence), and with theories of sociological role and group standard 
[7]. The group to which the individual belongs directly or indirectly forces him to 
follow  such a style of behavior that  considered to be characteristic of group 
members and to avoid the non-peculiar group behavioural styles. R. A. Sherman 
considered identity in the context of interpersonal competencies, which primarily 
relate to the ability of an individual to perform various social roles [6]. 

Authenticity is a variant of moral identity that is determined either by socio-
cultural norms, or a source of self-realization. We pay special attention to the 
notion of personal authenticity, emphasizing that it is manifested predominantly in 
problem situations, when it is necessary to make own choices, focusing on 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/therefore
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/becomes+relevant
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http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/be+yourself
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human’s own priorities and values [3]. It is not necessary to idealize the authentic 
existence: the presence of "masks" in communication allows maintaining 
interpersonal relationships with significant internal resource savings. 

Despite the numerous studies of authenticity, there was no clearly defined 
functional link between authenticity and personal identity, under such conditions a 
detailed study of various aspects of their use. 

The humanistic model of authenticity, proposed by G. Barrett-Lennard 
considers authenticity as a sequence between three levels: the primary human 
experience, a symbolic understanding of this experience and behavior, directed 
from the outside and communications. At the interface between these three levels, 
the main elements of authenticity are defined: self-alienation (discrepancy between 
cognitive understanding and the actual experience of the individual); authentic life 
(a correspondence between the conscious perception of their own characteristics 
and emotional reactions of the individual), the tendency to external influences 
(acceptance of representations of others and the adoption of external influence) [5].  

Item Response Theory is a set of methods that allows us to assess the 
probability of the correct answer of the subjects being studied for problems of 
varying complexity. It is used to get rid of non-informative questions in the survey 
and leave questions with adequate scores based on their complexity. IRT models 
can be categorized by the number and form of responses received. The simplest 
model is G. Ras's model with a dichotomous answer ("yes" or "no"). In the case of 
even four or five variants, as before, only one answer option can be considered 
correct, and the rest is incorrect. Another class of models applies to political 
outcomes, where each answer has a different value. The multilevel task can be 
considered as a multi-step, for which the respondent can receive from 0 to m 
points. In order to reach the higher category m, the respondent must consistently 
overcome m steps, for the correct performance of each of which he receives a 
certain score. The difficulty of each step in the general case is different and does 
not depend on the complexity of the implementation of other steps. A typical 
instrument of political polling results is widely used in psychology Lykerta scale, 
where variants of responses are estimated, for example, from 1 to 5 [1]. Polytomic 
models are often used in psychological and pedagogical testing. In particular, they 
are used for tasks that require a sequence of steps in execution (tasks that allow 
step-by-step interpretation) [6]. In such models, a probabilistic hierarchy is used. 
For example, an investigated with a higher level of readiness (latent variable) with 
a higher probability will give correct answers to all test tasks (indicator variables), 
compared with the subjects with lower level of preparedness. Conversely, the 
probability of a correct answer to a lighter test task is higher than the probability of 
a correct answer to a more difficult task for each subject. IRT models built on 
probabilistic judgments provide wider possibilities for analyzing test data. Such 
models allow more precisely to separate both the subjects being studied and to give 
a more accurate assessment of the test indicators. Due to the relatively simple 
structure of the models, there are effective computational procedures to check the 
adequacy of the model: for the entire set of test results, for each subject, for each 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/at+the+interface+between
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/are+defined
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task and for each specific answer. According to O. Kardanova, the very model of 
IRT is most suitable for constructing the test as a measuring instrument [2]. 

For a long time, authenticity or authentic personality was discussed in the 
psychological literature through the lack of authenticity or false behavior, which 
relates to the hiding of one's actual thoughts, making individuals say what others 
want to hear instead of what they truly think [3]. Today the concept is related to the 
thoughts, emotions, needs, desires, preferences, and beliefs about themselves, 
which results in actions consistent with these experiences.  

The purpose and objectives of research. There is a need to analyze the 
problem of Ukrainian’s teacher’s authenticity. 

Main material and research results. Participants were 220 teachers (115 
women and 105 men) with an average age of 39,5 years (SD = 2,4). This research 
was conducted during 2016, the data were collected in writing, each respondent 
marked the answers on the form using the evaluation scales. 

Measures. 
Authenticity. The Authenticity Scale [7]. The scale is a self-report questionnaire 

which is relatively short and designed for use in counseling psychology settings. 
Twelve questions are included in the questionnaire; four questions to assess each 
of the three components of authenticity with participants expressing agreement on 
a 1 (does not describe me at all) to 7 (describes me very well) scale. Questions 
from the Authenticity Scale (A.Wood, et al., 2008) include: Self-alienation, 
Authentic living, Accepting external influence.  

Well-being. The scales of psychological well-being [3]. Self-report scale 
designed to measure psychological well-being. The 84-item instrument consists of 
six subscales: Autonomy, Environmental mastery, Personal growth, Positive 
relationships with others, Purpose in life, and Self-acceptance. Each subscale 
consists of 14 items divided approximately equally between positive and negative 
items. Participants respond on a 6-point scale that ranges from “strongly disagree” 
(1) to “strongly disagree” (6). Certain items are reverse coded. Scores are summed 
and subscale scores are obtained. The total score is the sum of the 84 items. Higher 
scores indicate higher psychological well-being within the respective dimension.  

In order to assess and verify the factor structure of the questionnaire 
еxploratory and confirmatory factor analysis (EFA, CFA) were used. For the 
analysis of scales, descriptive statistics, frequency analysis, correlation relations 
analysis using the Spirman correlation coefficient rank were used. The reliability 
assessment is based on the determination of the internal consistency of the method, 
its parts and individual scales (coefficient alpha (α) Kronbach). Mathematical data 
processing was performed using SPSS V. 21. 

Results of research and their discussion. The application Barlett's Test of 
sphericity for the Authenticity Scale (Wood, Linley) showed the possibility of 
using EFA: χ² (66) = 28915,21, p <0,001, and according to the Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy the sample size is adequate (0,86). 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/research
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Figure 1. Exploitation factor analysis for the Authenticity Scale 

All  points of the questionnaire are one factor - that is, it completely 
authenticates the concept of authenticity. The following three factors were obtained 
for three factors: 4.92, 1.62 and 1.51. Such results were detected in 77,10 % of all 
respondents. That is, in this method it is possible to allocate three subscales (as in 
the original version of the questionnaire). "Self-alienation" correlates with 
"Authentic living" (0,52) and "Accepting external influence"  (0,54), "Accepting 
external influence" positively correlates with "Authentic living" (0.45). 

The most reliable were Self-alienation" (α = 0.95) and "Accepting external 
influence" (α = 0.93), and the high level of reliability (α = 0.87) was also found on 
the subscale "Authentic living". Consequently, according to the results of an 
examination of the reliability of the questionnaire of authenticity in the Ukrainian 
translation, it has been established that this technique is a reliable tool for the study 
of authenticity, and the subscales of the questionnaire are consistent with each 
other. 

Using the three-component model of authenticity (similar to the A.M. Wood, 
P.A. Linley questionnaire), the three factors have a dispersion of 29.60%, 33.42%, 
and 34.67%, respectively, with each subscale consisting of a variety of allegations 
- from 6 to 17. When applying the three-factor model, the first and second factors 
consist mainly of assertions concerning self-awareness and behavior, and the third 
factor is the objective perception of the surrounding reality. When applying the 
four-factor model, the first factor relates above all to the sphere of relations, the 
second factor - mainly behavioral aspects, the third factor - self-awareness and the 
fourth - an objective assessment of the surrounding reality. 

Table 1 
Factor load for the questionnaire of Authenticity Scale (Wood & Linley, 2007) 

Items 

Knowledge 
and 

acceptance 
of yourself 

Non-
limitation 
of others 

Authentic  
self-

expression 
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1. I think it is better to be yourself, than 
to be popular -0,08 0,07 0,55* 

2. I don’t know how I really feel inside     0,78*  0,01 -0,01 
3. I'm worried about the opinions of 
myself about other people  0,09  0,68* 0,12 

4. I usually do what other people tell me 
to do  0,31  0,73* 0,04 

5. I feel pressured to behave in certain 
way  0,11 0,76* -0,03 

6. I'm dependent on the thoughts of 
other people -0,06 0,89* -0,01 

7. I feel as if I don’t know myself very 
well    0,88* -0,01 0,01 

8. I always stand by what I believe in -0,08 0,02 0,79* 
9. I make my own choices in life  0,08  0,01 0,71* 
10. I feel out of touch with the “real me”     0,81* -0,02 0,01 
11. I live in accordance with my values 
and beliefs  0,11 -0,04 0,78* 

12. I feel alienated from myself     0,84*  0,03 -0,05 
 
According to the results of the factor analysis, the subscales "knowledge and 

acceptance of yourself" include the following statements: 2, 7, 10, 12; to subscales 
"non-limitation of others" - 3, 4, 5, 6, and to the subclass, "authentic self-
expression" - 1, 8, 9, 11. All points of the method are calculated by the direct key 
(only positive factor loadings are detected according to the statements). The factor 
loading of the subscale statements is quite high (from 0.55 to 0.89). In our study, 
three polytomic IRT models were applied: Graded response model ('graded'); 
Generalized partial credit model ('gpcm') and Graded ratings scale model ('grsm') 
[1]. These models measured latent parameters - the level of authenticity of the 
respondents, as well as parameters of sub-levels of the indicators of authenticity 
(test questions) and their differentiation ability. For all three models, there are 
defined: authenticity parameters, sub-parameters of the indicators of authenticity, 
least and the highest value of the parameters of authenticity, the corresponding 
mean and variance, the verification of the parameter of authenticity for normality 
by the Kolmogorov-Smirnov criterion has been performed. The results are 
presented in Table 2. 

Table 2 
The value of the authenticity parameters 

Authenticity  
parameters 

Models 

‘graded’ ‘gpcm’ ‘grsm’ 

Min  -3,16409 -2,65395 -2,84885 

Max  2,416554 2,473187 2,39694 
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Mean -0,0008742234 0,003850627 -0.0012141 

SD 0,9184080206 0,905582385 0,89411312 

p-value 0,5298 0,5688 0,7443 

Based on the calculation and analysis of latent parameters, we can draw the 
following conclusions. 

1. The parameters calculated for the three models are close, so the classification 
of respondents in the level of authenticity for the three models is approximately the 
same. 

2. Parameters are similar in value to selective characteristics. 
3. Distributions of parameters are close to normal with similar parameters. The 

similarity of latent parameters for different models indicates the reliability of the 
results of the survey. 

4. Analysis of the relevant indicators showed that in indicators with numbers 
4,12 certain sublevels are not selected by any respondent. In the indicator 4 - it is 7 
sublevels, and 12 - 6th. 

5. The parameters of sublayers of indicators sufficiently evenly cover the 
interval from -5 to +5 logits and have high differentiating ability. 

6. Analysis of the ensembles of the characteristic curves of the sub-levels of the 
indicators of authenticity, which represent the graphs of the dependence of the 
probability of selecting the appropriate sub-level of the indicator from the level of 
the respondent's authenticity, showed the similarity of the ensembles of the 
characteristic curves for all three models. 

The results of correlation analysis of authentication questionnaires have shown 
the existence of significant positive relationships between these techniques, which 
proves their ability to apply in the comprehensive study of the authenticity of the 
individual. 

Modern descriptions of authenticity or authentic functioning often depict a 
construct composed of many elements including autonomy, self-awareness, 
unbiased examination, social embeddedness and behavior congruent with values 
and beliefs. Being authentic means acting according to oneself in various activity 
contexts, which leads to the healthy development of individuals, groups, and 
institutions. 

Teachers characterized by a relative balance of all aspects of psychological 
well-being, but above all a pronounced indicator of " Environmental mastery ". In 
addition, high rates on "positive relationships", "personal growth", " Purpose in life 
", while low scores were found on the scale of "autonomy". 

Conclusions. As a result of our research, we assume that the Authentication 
Scale may be refined by inputting for the --- inverse key statements, thus 
respondents will better understand the issue and, accordingly, the results of the 
diagnosis will be more accurate. The use of polytomical models has shown that the 
answer "difficult to answer" does not work effectively in determining the level of 
authenticity and authenticity of respondents. Accordingly, the scale of responses 
should be shortened: in the original from 1 to 7, instead it is better to use a scale 
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from 0 to 3, where 3 means full consent, 2 - weak consent (that is, consent is 
relative), 1 will express a weak discrepancy and 0 - a complete disagreement. In 
addition, the use of political models allowed to more accurately classify the level 
of authenticity of each subject, as well as to quantify the quantitative 
characteristics of the indicators (questions) of the questionnaire. Thus, we can 
conclude that the use of political models allowed us to evaluate and adjust the 
statements of the Authenticity Scale and consider it a valid and reliable instrument 
of psychological diagnosis. To sum up, translated and adapted Ukrainian versions 
of the Authenticity Scale  can be considered as reliable tools for studying various 
aspects of the personality's authenticity. 
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Зливков В.Л., Диховичний О.О., Круглова Н.В., Лукомська С.О., 

Котух О.В. Автентичність педагогів: результати валідизації 
опитувальника автентичності з використанням політомічних моделей.  
У статті на основі аналізу основних понять сучасної теорії тестування, 
розглянуто особливості використання політомічних моделей для адаптації 
зарубіжних психодіагностичних опитувальників. Окреслено поняття 
автентичності педагогів, зокрема у його зв’язку із професійною 
ідентичністю і емоційним благополуччям. Охарактеризовано сучасну теорію 
тестування як набір методів, що дозволяє оцінити ймовірність правильної 
відповіді досліджуваних на завдання різної складності; її основне 
призначення полягає в тому аби позбутися неінформативних питань в 
опитуванні та залишити питання з адекватними балами на основі їх 
складності, що актуально в процесі адаптації зарубіжних психолого-
педагогічних методик. На підставі узагальнення і систематизації 
теоретико-емпіричних даних зроблено наступні висновки: 1) політомічні 
моделі застосовуються для завдань, що допускають покрокову 
інтерпретацію, саме такою методикою є Шкала автентичності A.M. Wood, 
P.A. Linley; 2) для адаптації іншомовних опитувальників політомічні моделі 
використовуються разом із таким методами математичної статистики як 
експлораторний факторний аналіз (ЕФА), критерій сферичності Барлетта 
та критерій Кайзера-Майєра-Олкіна; 3) застосування політомічних моделей 
дозволяє точніше класифікувати рівень автентичності кожного 
досліджуваного, а також обчислити кількісні характеристики індикаторів 
(питань)  опитувальника. 

Ключові слова: автентичність педагогів, політомічні моделі, сучасна 
теорія тестування, психологічна діагностика в освіті, педагогічні 
вимірювання. 

Зливков В.Л., Дыховичный А.А., Круглова Н.В., Лукомская С.А., Котух 
Е.В. Использование политомических моделей для адаптации опросника 
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аутентичности педагогов. В статье на основании анализа основных 
понятий теории тестирования, рассмотрено особенности использования 
политомических моделей для адаптации зарубежных психодиагностических 
опросников. Проанализировано понятие аутентичности педагогов, в 
частности в контексте профессиональной идентичности и эмоционального 
благополучия. Характеризировано современную теорию тестирования как 
набор методов, позволяющих оценить вероятность правильного ответа 
испытуемых на задания разной сложности; ее основное предназначение 
состоит в том, чтоб избавиться от неинформативных вопросов и 
оставить вопросы с адекватными баллами на основании их сложности, что 
особенно актуально в процессе адаптации зарубежных психолого-
педагогических методик. На основе обобщения и систематизации 
теоретико-эмпирических данных сделано следующие выводы: 1) 
политомические модели используются для заданий, допускающих пошаговую 
интерпретацию, а именно такой методикой является Шкала 
аутентичности A.M. Wood, P.A. Linley; 2) для адаптации иноязычных 
опросников политомические модели используются вместе з такими 
методами математической статистики как эксплораторный факторный 
анализ (ЭФА), критерий сферичности Барлетта и критерий Кайзера-
Майера-Олкина; 3) использование политомических моделей позволяет 
точнее классифицировать уровень аутентичности каждого испытуемого, а 
также вычислить количественные характеристики индикаторов (вопросов) 
методики. 

Ключевые слова: аутентичность педагогов, политомические модели, 
современная теория тестирования, психологическая диагностика в 
образовании, педагогические измерения. 
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SOCIAL INTELLIGENCE OF TEACHERS AS A COMPLEX 
PERSONALITY NEOPLASM 

Ivashkevych E.Z. Social intelligence of teachers as a complex personality 
neoplasm.The author of the research worked out the structure of the teacher’s 
social intelligence, identified and substantiated psychological determinants for the 
development of personal qualities of teachers, the peculiarities of using by the 
teachers cognitive styles of the activities which would determine the high level of 
the development of social intelligence. 

We mean that a social intelligence of a teacher is a complex personality 
neoplasm, which contains cognitive, systemic and integral substructures. Systemic 
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substructures are communicative and prognostic competence, which in turn 
contain integral components, in particular, mechanisms of anticipation, 
decentralization, intellectual initiation, decision-making, planning, control and 
self-control, reflection, and etc. At the same time, the communicative competence 
and the ability of a teacher that are a part of a substructure of cognitive 
competence of a specialist (the ability to understand and to predict the effects of 
the behavior of people, the ability to summarize logically important features and 
various nonverbal reactions of a person; the ability to understand changes in 
verbal reactions of a person depending on the context of a social situation, which 
caused them; the ability to understand the logic of the development of the situation 
of interpersonal interaction, the importance of the behavior of different people in 
these situations, and also a personal and intellectual reflection) are presented, first 
of all, on the micro-level of social intelligence, prognostic competence and 
empathy – on the meso-level, whereas the mechanisms of anticipation, 
decentralization, intellectual initiation, decision-making, planning, control and 
self-control, reflection, etc., ensuring the functioning of social intelligence, there 
are on the macro-level. 

Keywords: the social intelligence, the artistic intelligence, the information 
intelligence, micro-, meso- and macro-levels of social intelligence, communicative 
competence, prognostic competence, empathy, reflection, cognitive, mnemonic and 
empathic aspects of social intelligence, psychological types of the person. 

Problem statement and its connection with important practical tasks. 
The problem of social intelligence of specialists and, in particular, of teachers, is 
very important nowadays because of such moments. First of all, its relevance is 
determined by the social situation of this difficult period for Ukraine, which is 
characterized by a fundamental conflict between the understanding of the role of 
social intelligence in the structure of intelligence of the person and the importance 
of social intelligence in the professional activities of the teacher. In a relatively 
stable situation, the teacher did not have such a distant past that it was not 
necessary to actualize the main functions of social intelligence, since in fact each 
expert used the acquired knowledge, skills and abilities in his/her professional 
activities. If this resource was not enough, its replenishment could be postponed 
for the future, and social intelligence in general remained unclaimed. 

Recent researches and publications, the allocation of unresolved issues 
of the general problem the article deals with. In most psychological researchers, 
the interest for social intelligence arosed, as a rule, in connection with the 
construction of a new conceptual apparatus for the intellectual processes of the 
person. At the same time, the term “social intelligence” was used more often 
contextually, and not in the sense of a separate subject of the research. So today, 
quite theoretical and experimental psychological researchers on the problem of 
social intelligence have been implemented. It is worth noting just that the 
researchers of V.A. Genkina [1], M.A. Lukichova [2] and S.V. Rudenko [3] had a 
deal with the contemporary studies of social intelligence as a factor of the success 
of pedagogical activity. However, the structure of the social intelligence of the 
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teacher still remains beyond the attention of researchers. It’s necessary to pay 
attention to the functions of social intelligence of the specialist of pedagogical 
sphere of the activity, the features of the relationship of social intelligence with the 
personal characteristics of the teacher and also the success of pedagogical 
activities. 

Thus, a scientific problem was identified; it was important in the theoretical 
and methodological terms and actual in practical ones. This problem is to build the 
structure of the social intelligence of the teacher and test it empirically. Further 
improvement of research methods that could be used to study the components and 
mechanisms of functioning of the teacher’s social intelligence at the micro-, meso- 
and macro-levels is necessary. The psychological mechanisms, factors and 
conditions for the development of personal qualities of teachers should be 
distinguished and substantiated, and the use of cognitive styles by the teachers for 
the implementation of activities that will actualize (and to a certain extent – 
facilitate) the development of their social intelligence. The latter will allow to 
determine the influence of the success of the professional activity of teachers on 
the development of abilities in the structure of social intelligence. 

Objectives and tasks of the article. In this article we’ve to show the 
author’s conception of social intelligence, to present the descriptions of cognitive, 
mnemonic and emphatic structures of social intelligence. We’ll describe and 
analyze empirical research of 395 teachers of schools and eight directors of these 
school from different regions of Ukraine (to analyze the level of their social 
intelligence). 

Materials and methods, the results of the research. The first phase of the 
experiment was carried out during 2005. The method of the research at this stage 
was the observation of teachers of preschool establishments, the selection of 
methodical tools for empirical research. The second, empirical stage of our study 
was carried out during 2006–2008. The following methods were used in the 
research: 1) general scientific methods (analysis, comparison, generalization); 2) 
the psychodiagnostic method, which was provided using the test of J.Gilford and 
M.O’Sullivan “Research of Social Intelligence”, verbal and figurative subtest 
“Methods of studying divergent thinking” by P.Torrens, J.Gilford (in the 
modification of O.E.Tunik); associative experiment (using the method of 
B.V.Zeygarnik “Understanding the portable value of proverbs and metaphors”; 3) 
mathematical and statistical methods (statistical estimations of distribution 
parameters, x-Pearson criterion, checking of statistical hypotheses by means of 
parametric t-Student’s criteria and the non-parametric U-criterion Manna-Whitney, 
the r-Spearman correlation coefficient). 

Also, to determine the psychological type of the teacher’s person we used: 
a questionnaire by V.M. Minyarov; typographic questionnaire MBTI; personal 
questionnaire of CPI; a questionnaire for evaluation of personal and business 
professional-important qualities of the person (T.Yu. Bazarov); a questionnaire for 
evaluation of interpersonal admissibility (N.V. Baharev); a questionnaire for 
evaluation of assessing the complex of productivity in managerial situations (R. 
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Scock); the questionnaire proposed by us for the purpose of diagnosing difficulties 
of interaction of teachers with other people. 

We mean that social intelligence is the ability to get along well with others, 
and to get them to cooperate with you. Sometimes referred to simplistically as 
“people skills”, social intellect includes an awareness of situations and the social 
dynamics that govern them, and knowledge of interaction styles and strategies that 
can help a person achieve his or her objectives in dealing with others. It also 
involves a certain amount of self-insight and a consciousness of one’s own 
perceptions and reaction patterns. 

The author’s conception of social intellect shows us that this intellect 
includes cognitive, mnemonic and emphatic structures. 

Based on the model of intelligence of G. Gardner [5] and N. Kentor [4], the 
structure of the social intelligence of the teacher was shown (Fig. 1). It was noted 
that the social intelligence of the teacher was a complex of personal entity that 
contained cognitive, systemic and integral structures. The system structures are 
communicative and predictive competencies, which include integral components, 
in particular, mechanisms of anticipation, decentralization, intellectual initiation, 
decision-making, planning, control and self-control, reflection, etc. At the same 
time, the communicative competence and the ability of the teacher that are parts of 
the structure of the cognitive competence of a specialist (the ability to understand 
and to predict the effects of human behavior, the ability to summarize logically 
important features and various nonverbal reactions of a person; the ability to 
understand the changes according to different verbal reactions of a person 
depending on the context of the social situation, which caused them; the ability to 
understand the logic of the development of the situation of interpersonal 
interaction, the value of the behavior of different people in these situations), are 
presented, first of all, at the micro-level of social intelligence, prognostic 
competence and empathy are on the meso-level, while the mechanisms of 
anticipation, decentralization, intellectual initiation, decision-making, planning, 
control and self-control, reflection, etc., which ensure the functioning of social 
intelligence, are at the macro-level. 
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Fig. 1. The structure of the social intelligence of the teacher 

Cognitive aspect of social intelligence involves a set of fairly stable 
knowledge, assessment, rules of interpretation of events, human behavior, their 
relationships, etc. Social intelligence is based on the existing system of 
interpretation on micro-structural and macro-structural levels. The microstructure 
of cognitive aspect of social intelligence is determined by the features of the latter, 
namely cognitive evaluation, which determines the competent processing and 
evaluating the information that the subject perceives, his/her prediction, based on 
planning and forecasting of interpersonal interactions, communication, providing 
proper performance of the process of communication (this function is associated 
with an adequate perception and understanding of the process of communication of 
the partner). It is based on the mechanism of reflection which is reflected directly 
in self-knowledge. In turn, the macrostructure of cognitive aspect of social 
intelligence manifests itself in the attitude of the person to himself/herself as a 
value, in the valuable semantic position in interpersonal relationships, as well as 
the updating of motivation and value orientation of the man with the purpose to 
reach axiological attitude in professional and other activities. 

The source of social intelligence on micro-level is the continuous updating of 
functions noted by us. The results of integration can be considered a set of 
subjective scales which enable the subject to focus on the features of interpersonal 
interactions, identify and adequately evaluate the behavior of other persons. One of 
the main results of social intelligence is the presence of a high level of individual 
statistics with different modalities. They are some space of psycho-semantic 
subjective scales, symbols of nonverbal behavior, norms of language products, etc. 

The task of social intelligence on macro-structural level is to provide 
opportunities to partners of social interaction to evaluate themselves and others as 
individuals. In this case, the value orientation of the person does not necessarily 
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reflect generally accepted social norms and even enter in conflict with them. But 
there is always a particular society and its representatives, where individual vision 
of the world has personal values and meanings for people. 

Mnemonic aspect of social intelligence of the person describes the presence 
of the ability to interpret events, life events, behavior of others and their own as the 
subject of these events. Mnemonic aspect is based on the personal experience of 
the subject, where subjective statistics constitute personal interpretive complex. 
Polimodality in this case means that a person has different interpretative systems 
according to various aspects of life of a man/woman. So, they may conflict with 
each other, but psychologically they consist of internal structures, providing based 
unity of mnemonic aspect and a social intelligence. 

Mnemonic aspect has its own set of interpretations: I – other people – the 
world. Each of these levels of interpretation is represented at the level of 
mnemonic aspect in the form of its specific dependent substructures. The core of 
personal interpretations in the complex is the cumulative set of the person 
estimated himself/herself. This process of evaluative attitude is always subjectively 
unfinished, open. Analyzing the features of the interaction of the person with the 
society, the man can be shown as an integral characteristic of the person’s 
experience (self-respect of the person, the concept of subjective value). Personal 
interpretive complex is characterized by the ability of the person to do 
interpretations of others, their behavior and actions. These interpretations allow 
their participants to expand continuously and adjust stock their interpretative 
personal experience, provide such kind of compatibility and similarity of different 
interpretational systems. 

In a space of the relations of the person there is a need to evaluate constantly 
other people, their behavior and actions, gradually produced a different strategies 
estimated the criterion of compatibility of people’s perception of the world and 
their perceptions by others. In turn, these strategies form the appropriate 
assessments and personal interpretive complex in the interpersonal sphere, which 
presents the dominant level of mnemonic component of social intelligence. 

Emphatic aspect of social intelligence is largely dependent on what shape of 
the behavior the person chooses as a priority that he/she expects his/her business 
associated with the complex of interpretative value in relation to the world of the 
person. 

Thus, we assume the main results of the integration of the functions of social 
intelligence are the presence of individual statistics with different modalities. The 
first result is a space of psycho-semantic subjective scales, symbols and principles 
of nonverbal behavior and different norms of speech production. A list of these 
modalities can be complement, implying that statistics actually reflect various 
aspects of life because they are so different, based on depth, length, 
representativeness and others. At the same time statistics can be the units of social 
intelligence, their structure, functions and genesis which are deep enough from one 
side, and so different from social stereotypes – from the other. If the stereotype is a 
stable structure, a fixed-level of mnemonic aspect of social intelligence, is 
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invariant in relations to various life situations, their statistics. Statistics and 
stereotypes can facilitate future organization of social intelligence of each person. 

From the standpoint of interpersonal skills, Karl Albrecht classifies 
behavior toward others as falling somewhere on a spectrum between “toxic” effect 
and “nourishing” effect. Toxic behavior makes people feel devalued, angry, 
frustrated, guilty or otherwise inadequate. Nourishing behavior makes people feel 
valued, respected, affirmed, encouraged or competent. A continued pattern of toxic 
behavior indicates a low level of social intellect – the inability to connect with 
people and influence them effectively. A continued pattern of nourishing behavior 
tends to make a person much more effective in dealing with others; nourishing 
behaviors are the indicators of high social intelligence. 

The old idea that a person’s potential in life can be measured and predicted 
by a single number – his or her “IQ” score – has lost a great deal of credibility 
during the last decade or so. Many researchers now accept Gardner’s proposition 
that intellect is multidimensional, and many believe that each of the key 
dimensions of intellect can continue to increase throughout one’s life, given the 
appropriate experiences, challenges and growth opportunities. 

Social intelligence can be measured. Measuring social intelligence involves 
identifying key interaction skills and then assessing them behaviorally. All human 
interaction takes place with some context or other, and effectiveness involves 
mastering the contexts within which one is called upon to interact. So, according to 
this reasoning, social intelligence means understanding contexts, knowing how to 
navigate within and between various contexts, and knowing how to behave in 
various contexts so as to achieve one’s objectives. In other words, social 
intelligence is inferred from behavior, so we use various observable behaviors as 
indicators of social intelligence. 

So, social intelligence can be developed. By first understanding social 
intelligence, as a combination of skills expressed through learned behavior, and 
then assessing the impact of one’s behavior on others – the degree to which one is 
successful in dealing with others – one can experiment with new behaviors and 
new interaction strategies. I the simplest terms, this is the ability to “get along with 
people”, which – it is a assumed – people learn as they grow up, mature, and gain 
experience in dealing with others. Unfortunately, many people do not continue to 
learn and grow as they age, and many people never acquire the awareness and 
skills they need to succeed in social, business or professional situations. It is quite 
clear that adults who lack insight and competence in dealing with others can make 
significant improvements in their social intelligence status as a result of 
understanding the basic concepts and assessing themselves against a 
comprehensive model of interpersonal effectiveness. 

According to our research, the ability to solve practical terms 
communicative tasks, analyze and implement appropriate feedback (for example, 
to provide a kind of “talented communication”), is related to paradigms of social 
intelligence. Therefore, the structure of social intelligence, which is obvious from 
our empiric results, includes distinguish the following five basic components: 1) 
the ability to perceive the person in the most thoroughly and adequate way (to 
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demonstrate observation, to be ready to quick orientation in situations of social 
interaction, etc.); 2) the ability to understand deeply the internal properties and 
characteristics of the person (we mean penetration of the spirit world, intuition); 3) 
the ability for empathy (empathy, compassion, kindness, respect for willingness to 
help); 4) the ability to analyze the behavior of the other person (to reflect); 5) the 
ability to manage yourself and the process of subject-subject communication (to 
self-control). 

So, we are sure, that social intelligence also includes such phenomena as 
communicative competence, competence in a sphere of anticipation and reflection 
(the latter are considered as structural components of social intellect). But this 
point of view must be tested in our empiric researchers, which we’ll described in 
consequent articles. 

According to the criterion of a high level of the development of social 
intelligence, the teacher was successfully solved by a specialist of social (including 
original, non-standard) tasks, as well as the achievement of success in the 
professional activities by the teacher. 

At this stage there were participated 395 teachers of secondary schools of 
different regions of Ukraine and 8 directors of these schools (school № 5, № 15 of 
Rivne, Shpanivskyi school-garden of Rivne district, Kotovska secondary school of 
I-III degrees of Rivne district), Kvasilivska secondary school “School-Lyceum” of 
Rivne district, Zdolbunivka secondary school № 5 of Rivne region, secondary 
schools №45, 96 of Odessa). At the beginning of the research, we proposed the 
hypotheses that the level of the development of the social intelligence of the 
teachers would be depended on the category (which he/she had), the discipline 
having been read by that teacher (to which cycle of disciplines that subject 
belonged), as well as the psychological type of the person and gender specifics of 
the teacher had been. Distribution of groups and micro-groups was done using the 
method of randomization (technology of pair design), which allowed us to equalize 
the number of men and women in each micro-group (except for these micro-
groups, which included elementary school teachers, because there were no men 
among this category of teachers). 

It was established that the level of social intelligence of primary school 
teachers was quite high (from 0.68 to 0.73 points according to the results of factor 
analyses). Such results are explained, first of all, by the development of the 
communicative competence of the respondents, the ability to plan the course of 
professional activity and to predict their consequences and results, intellectual and 
personal reflection, also as well as empathy. 

Teachers of the natural sciences and humanities have received results that 
indicate the average level of the development of social intelligence (from 0.40 to 
0.51 points). The rates of women in all groups were slightly higher than of men. 
On the whole, the research suggests that teachers of the natural sciences and 
humanities have a higher level of empathy than men, and they are able to exhibit 
considerable flexibility in the emerging professional situations. 

In all groups of men, which included teachers of the physical and 
mathematical subjects, as well as in the group of male directors of schools, high 
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results of social intelligence were diagnosed according to all subtests we proposed 
(from 0.69 to 0.73 points), whereas the results of women of the respective groups 
are quite mediocre, such as men and female teachers of the disciplines of the 
natural sciences and humanities. High results of men who are the teachers of 
physics and mathematics and directors of schools are explained, first of all, by high 
data on communicative and prognostic competencies. 

The results by the levels of the development of social intelligence of 
teachers indicate that the level of the development of social intelligence does not 
depend on the level of teachers’ qualification, that is, the length of work at school, 
the teacher’s age, etc. It has been established that the social intelligence of a 
teacher depends on the gender characteristics of respondents, from the subject area 
of their professional activity, which the teacher deals with after their graduation, as 
well as from the psychological type of his/her person. Thus, the highest level of 
social intelligence have teachers of harmonious, conformal and dominant types of 
the person, the lowest – infantile and disturbing. Sufficient level of the 
development of social intelligence (middle level and the level high than middle 
one) was diagnosed according to the teachers of sensitive, introverted and 
extroverted types of the person. The psycho-type of the individual, in turn, was 
predetermined by the choice of the respondent in one or another sphere of the 
professional activity (for example, natural sciences, humanities or physics and 
mathematics, the profession of the teacher of primary school, etc.). 

Conclusions and further perspectives of the research. Consequently, it 
was proved that: 

1. Social intelligence and divergent thinking of the teacher of pre-school 
educational institutions form a unified system of the ability of the subject in 
understanding social situations, attitudes and interactions. Social intelligence 
provides the understanding of typical social meanings, divergent thinking – the 
understanding of “others” in individual meanings and different meanings, which 
allow the teacher to perceive the professional situation creatively and 
holistically, to understand the situations of interpersonal interaction on the basis 
of the enrichment of typical social meanings by the variety of his/her individual 
meanings. 

2. Abilities of social intelligence (ability to understand typical social 
meanings of situations, values of nonverbal expressions, meaning of the 
statement according to the intonation, understanding of the situation in the 
dynamics) and the quality of divergent thinking of the teacher of preschool 
educational institutions (extrapolation of subjective representations in predicting 
the integral meaning of the situation, generalization of semantic units, 
actualization of associations, transformation of uncertain material into the 
existing system of representations of the subject) are interrelated functionally for 
the prince the complementary of teachers’ mental structures in understanding the 
social situation of interaction. 

3. It has been established that social intelligence and divergent thinking 
of the teacher of schools form a unified system of abilities of the subject in the 
understanding of social situations, attitudes and interactions. Social intelligence 
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provides the understanding of social situations, divergent thinking – the 
understanding of “Other person” in individual meanings, which allow the 
teacher to perceive the professional situation (the situations of interpersonal 
interaction) creatively and holistically, based on the enrichment of typical social 
meanings by the variety of individual values and personal meanings. 

4. It has been proved that the particularities of social intelligence of 
teachers of schools are largely determined by individual personal qualities, 
empathic abilities, semantic life orientations, psycho-types of their personality, 
professional achievement of a specialist. The level of the development of social 
intelligence of teachers is also conditioned by the gender characteristics of 
teachers, in particular, the gender identity of the person; social intelligence of 
teachers is determined by the gender motivational-behavioral characteristics, in 
particular, the motivation of achievement, personal orientation, affiliation, style 
of behavior in a conflict situation, a cognitive style of the professional activity, 
etc. 

5. The psychological features of the development of social intelligence 
of the teacher were established: 

- the composite assessment of the teacher’s social intelligence positively 
correlates with the communicative and predictive competence, reflexive and 
empathic abilities of the person; 

- the social intelligence of the teacher largely depends on the creation of 
positive conditions for the implementation of the activity of a specialist, his/her 
creative activities that would actualize the development of divergent abilities of 
the teacher, would allow him/her to perceive creatively and holistically in the 
professional situations, the situations of interpersonal interaction on the basis of 
enrichment of typical social meanings by the diversity of individual values and 
personality senses; 

- the high level of the development of the social intelligence of the 
teacher is determined by the type of gender identity, individual personal 
qualities, in particular, the harmonious, conformal and dominant psycho-types of 
their personality, the acceptance of the nonlinear and (or) non-dependent style of 
their professional activity as personally significant style. 

The connection between the professional achievement of the teacher and 
the level of his/her social intelligence was revealed. 

In other our researches we’ll study the connection between a cognitive 
style of the professional activity of teachers and their level of social intelligence. 
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Івашкевич Е.З. Соціальний інтелект педагога як складне 
особистісне утворення. У статті описано структуру соціального 
інтелекту педагога, виділено та обґрунтовано психологічні детермінанти 
розвитку індивідуальних особистісних якостей педагогів, особливості 
використання педагогами когнітивних стилів виконання діяльності, які 
визначатимуть високий рівень розвитку соціального інтелекту. 

Під соціальним інтелектом педагога розуміється складне 
особистісне новоутворення, яке складається з когнітивних, системних і 
інтегральних структур. Системними структурами вважаються 
комунікативна і прогностична компетентності, що, в свою чергу, містять 
інтегральні складові, зокрема, механізми антиципації, децентрації, 
інтелектуальної ініціації, прийняття рішень, планування, контролю та 
самоконтролю, рефлексії. При цьому, комунікативна компетентність і 
здібності педагога, які входять до структури когнітивної компетентності 
фахівця (здатність розуміти і передбачати наслідки поведінки людей, 
здатність до логічного узагальнення важливих ознак і різних невербальних 
реакцій людини; здатність розуміти зміни значення подібних вербальних 
реакцій людини залежно від контексту соціальної ситуації, якої вони 
викликані; здатність розуміти логіку розвитку ситуацій міжособистісної 
взаємодії, значення поведінки різних людей в цих ситуаціях, а також 
особистісна та інтелектуальна рефлексія), представлені, перш за все, на 
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мікрорівні соціального інтелекту, прогностична компетентність і емпатія 
– на мезорівні, тоді як механізми антиципації, децентрації, інтелектуальної 
ініціації, прийняття рішень, планування, контролю та самоконтролю, 
рефлексії і т.д., що забезпечують функціонування соціального інтелекту – 
на макрорівні. 

Ключові слова: соціальний інтелект, художній інтелект, 
інформаційний інтелект, мікро-, мезо- і макрорівні соціального інтелекту, 
комунікативна компетентність, прогностична компетентність, емпатія, 
рефлексія, когнітивний, мнемічний і емпатійний аспекти соціального 
інтелекту, психологічні типи особистості педагога. 

Ивашкевич Э.З. Социальный интеллект педагога как сложное 
личностное образование. В статье описана структура социального 
интеллекта педагога, выделены и обоснованы психологические 
детерминанты развития индивидуальных личностных качеств педагогов, 
особенности использования педагогами когнитивных стилей исполнения 
деятельности, которые будут определять высокий уровень развития 
социального интеллекта. 

Под социальным интеллектом педагога понимается сложное 
личностное новообразование, которое состоит из когнитивных, системных 
и интегральных структур. Системными структурами считаются 
коммуникативная и прогностическая компетентности, что, в свою очередь, 
содержат интегральные составляющие, в частности, механизмы 
антиципации, децентрации, интеллектуальной инициации, принятия 
решений, планирования, контроля и самоконтроля, рефлексии. При этом, 
коммуникативная компетентность и способности педагога, которые 
входят в структуру когнитивной компетентности специалиста 
(способность понимать и предвидеть последствия поведения людей, 
способность к логическому обобщению важных признаков и различных 
невербальных реакций человека; способность понимать изменения значения 
подобных вербальных реакций человека в зависимости от контекста 
социальной ситуации, которой они вызваны; способность понимать логику 
развития ситуаций межличностного взаимодействия, значение поведения 
разных людей в этих ситуациях, а также личностная и интеллектуальная 
рефлексия), представлены, прежде всего, на микроуровне социального 
интеллекта, прогностическая компетентность и эмпатия – на мезоуровне, 
тогда как механизмы антиципации, децентрации, интеллектуальной 
инициации, принятия решений, планирования, контроля и самоконтроля, 
рефлексии и т.д., обеспечивающие функционирование социального 
интеллекта – на макроуровне. 

Ключевые слова: социальный интеллект, художественный 
интеллект, информационный интеллект, микро-, мезо- и макроуровни 
социального интеллекта, коммуникативная компетентность, 
прогностическая компетентность, эмпатия, рефлексия, когнитивный, 
мнемический и эмпатийный аспекты социального интеллекта, 
психологические типы личности педагога 
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теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ. 

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАТЕГОРІЇ КУЛЬТУРИ 
У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 

Копилов С.О. Інтеграційний потенціал категорії культури у 
сучасній психології. Наріжною методологічною проблемою сучасного 
психологічного знання є його інтеграція, загальна логіка якої не може 
полягати ані в уніфікації радикально відмінних і водночас рівною мірою 
значущих підходів, ані в їх формально-еклектичному поєднанні. Відтак 
адекватною формою інтегративних стосунків різних орієнтацій, концепцій 
тощо є їх діалогічно-творче спілкування на засадничому рівні. Це вимагає 
передусім окреслення спільного предмета та способу його розгляду, тобто 
визначення онтологічних та гносеологічних універсалій сучасної доби 
(сутнісних атрибутів людського буття й пізнання) як орієнтирів 
людинознавства. Останні, виступаючи підґрунтям певних психологічних 
напрямів, суперечать один одному й водночас є потенційно 
взаємодоповняльними. Відправною універсальною категорією для побудови 
логічної моделі цих складних зв’язків може бути поняття культури, одне з 
найпродуктивніших трактувань якого містить філософська концепція В.С. 
Біблера. У статті на основі цієї концепції культури (як діалогу культур, 
форми самодетермінації індивіда, покладання «світу вперше» та царини 
творів) намічено визначення психічного життя та низки провідних 
категорій психології, яке може стати предметом інтеграційного діалогу. 
Висунуто припущення, що логіка такого діалогу («діалогіка» психологічного 
дослідження та взаємодії різних підходів) має розбудовуватися також як 
логіка трансдукції (граничного переходу) різних трактувань, логіка  їх 
взаємообгрунтування та логіка парадоксу. 

Ключові слова: логічна модель, інтеграційний діалог, культура, твір, 
особистість, загально-психологічні здібності.   

Постановка проблеми. Розбіжність «багатьох психологій» 
(Ф.Брентано) окреслилася фактично від початку існування науково-
психологічного знання, і відтоді ж тривають спроби подолати її. При цьому 
останніми десятиліттями на зміну інтенсивній динаміці почергового 
панування однієї з течій або їх запеклого сперечання, конкуренції (період 
відкритої кризи) переважно прийшло так зване «ледачо»-толерантне, а часом 
і просто аутичне співіснування напрямів та концепцій, кількість яких і надалі 
навально зростає. Відтак найнагальнішим завданням є, за виразом В.А. 
Мазілова, подолання "взаємного нерозуміння... а також відсутності 
змістовної конструктивної комунікації" [9, 38]. 
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Останні дослідження і публікації. За цих умов загалом вірним є 
емпіричне спостереження О.Г. Асмолова, що сучасний дослідник опиняється 
в ситуації «вибору між різними психологіями» [1, 7]. Але це становище аж 
ніяк не є задовільним; у підсумку, як слушно завважує А.А. Алексєєв, 
орієнтиром для науки має бути «інтеграція систем, а не простий, нехай і 
поінформований, вибір ніж альтернативами, що розглядаються» [12, 13]. 
Утім, навіть віддання переваги певній орієнтації дійсно має бути 
«поінформованим» (термін Н.Сміта [Там само, 16]), тобто вимагає від 
дослідника не просто «ознайомитися» з рештою підходів, але й зважувати на 
їхню наукову значущість, тобто бодай часткову слушність, брати їх до уваги 
у свій праці. У будь-якому разі нині є очевидною безпорадність і логічна 
безвідповідальність нерефлексивного еклектизму - суто позірного й 
формального (так би мовити, через сполучник «і») «поєднання» будь-яких 
теорій, положень, методик тощо. Між тим стихійний потяг до інтеграції 
часто призводить саме до таких буцімто міжпарадигмальних, а насправді 
кентавричних утворень, позбавлених логічно-змістового підґрунтя.  
Водночас анахронічною, утопічною є і позірна альтернатива еклектиці - 
«абстрактно стверджуваний монізм» (Ф. Т. Михайлов [8, 36]), спроби так чи 
інакше «розчинити» чи поглинути різні методології та концепції в одній 
всеохопній «єдино вірній» теорії. Будь-яке моністичне бачення внутрішнього 
життя людини, як слушно зазначає О.В.Завгородня, нині постає формою 
редукціонізму [7], подолати який можна лише на шляху сполучення різних 
парадигм та концепцій.  

Відтак у центрі уваги епістемологів, методологів дедалі частіше 
опиняється самé поняття інтеграції – питання про те, на якому підґрунті та 
через які механізми має здійснюватися гадана єдність, цілісність  
психологічного (і, ширше – антропологічного) знання. Отже, на перший план 
висуваються загально-епістемологічні, а надто загально-логічні проблеми 
узгодження величезного масиву знань (точніше, «даних» - тобто інформації, 
власне знаннєвий статус якої не визначений доти, доки вона не витлумачена 
цілісно з певних принципових теоретико-методологічних позицій). Зокрема, 
зрозуміло, що їх логічне впорядкування, узагальнення може бути лише 
змістовим, а не про формальним: адже останнє є вочевидь неможливим щодо 
різних універсальних категорій та постулатів, різних всезагальних «ідей 
людини», від яких, як завважив ще Л.С. Виготський, відправляються провідні 
парадигми новітньої психології. Оскільки ж, як писав ще століття тому 
М.Шелер, «єдиної ідеї людини ми не маємо», [13, 146] то можна  казати лише 
про відшукування (чи, власне, розбудову) логіки продуктивних стосунків між 
цими ідеями і, відповідно, між «психологіями». Звідси – надзвичайна 
поширеність ідеї (чи, радше, гасла) діалогу або діалогічної взаємодії різних 
орієнтацій. 

Але, на жаль, ця регулятивна ідея (як, утім, і заклики інтеграції) часто 
виголошується без «логічної відповідальності за поняття» (вираз В.С. 
Біблера), залишається неконкретизованою, а відтак і нездійсненною. Бракує 
логічної моделі діалогічних стосунків, які, за думкою Г.О. Балла, забезпечили 
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б медіацію, а у підсумку й «синтез» знань [14, 14]. Утім, поняття синтезу теж 
тлумачиться по-різному - або як певне «зняття», нівелювання цілісних 
альтернативних бачень, або ж, навпаки, як така взаємодія, завдяки якій вони 
зберігають свою автономію та унікальність, «ущільнюються» й 
розвиваються. В останньому випадку, очевидно, поняття синтезу і діалогу 
зближуються, причому діалогічні стосунки виступають не засобом, шляхом 
досягнення певної уніфікації (яка недоцільна та, зрештою, і неможлива), а 
безпосредньою змістовою формою існування й інтеграції (цілісності) 
наукового знання. Ця цілісність за такого трактування є не чим іншим, як 
єдністю самої події спілкування або ж «ланцюга» невід’ємно пов’язаних 
комунікативних актів. І логіка сучасного психологічного дослідження має 
бути логікою такого спілкування суттєво відмінних підходів – зовнішнього 
та інтеріоризованого, мисленнєвого.  

Суголосною цьому уявленню й надзвичайно плідною видається думка 
С.О. Мусатова про те, що «психологічним каноном ХХІ ст.» може стати 
«єднання людей як своєрідний вчинок духовного рівня, що не заперечує їх 
неповторної індивідуальності, а взаємно збагачує цю їх якість на базі 
колективної творчості…» [11, 187]. Як слушно зазначає Балл, перспективним 
є поширення цього ціннісного настановлення на стосунки між різними 
орієнтаціями у психології, однак належить уточнити, яким чином єднання в 
особистому, духовному плані може забезпечити «логіко-змістову 
інтеграцію» (Г.О. Балл [14, 22]. Окрім того, важливо конкретизувати засади, 
шляхи організації та форми вищезгаданої «колективної творчості» - творчої 
взаємодії загалу науковців, про яку наразі важко казати. 

При цьому, на нашу думку, одна з головних труднощів полягає в тому, 
що діалог вимагає спільного логічного «простору» – спільності (принаймні 
інтенційної, суб’єктивної) предмета пізнавального інтересу та певної 
«згоди» щодо способу його розгляду. Між тим деякі напрями психології 
фактично взагалі заперечують існування феномена психічного як особливого, 
окремого предмета наукового дослідження. Ще гострішим (хоча часом 
перебільшеним і недостатньо коректним) є протиставлення методів – 
наприклад, природничо-наукової та гуманітарної стратегій вивчення людини, 
«теоретичних» та «прикладних» методологій та методик тощо. Чи ж 
можливо за такої ситуації відшукати «останні» онтологічні та гносеологічні 
універсалії, що визначили б єдиний (хай і по-різному витлумачений) предмет 
та метод людинознавства й, зокрема, науково-психологічних досліджень?  

Принаймні очевидно, що ці універсалії (всезагальні онтологічні та 
гносеологічні категорії мають задовольняти доволі суперечливим вимогам: 1) 
мати об’єктивний характер, тобто втілювати реалії й тенденції буття сучасної 
людини, і водночас відповідати суб’єктивним індивідуальним науково-
пізнавальним інтересам, настановленням; утім, слід сподіватися, що ці 
останні узгоджуються (бодай інтуїтивно) з вищезгаданими реаліями; 2) бути 
чітко визначеними, «однозначними» і, однак, якимось чином містити в собі,  
уможливлювати множину різних, часом логічно протилежних, але 
взаємозумовлених тлумачень. Тобто, ці категорії мають виступати не 
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підставою уніфікації, а предметно-змістовим осередком спілкування (а отже, 
не лише згоди, а й спору) різних людинознавчих і, зокрема, психологічних 
підходів. Це,на наш погляд, означає, що ці категорії мають виконувати не 
лише предметну, а й методологічну функцію - передвизначати (спершу - у 
всезагально-логічному плані) форми вищезгаданого спілкування, 
взаємовизначення, взаємопереходу різних – часом взаємовиключних - 
загальних трактувань людського буття, які явно чи імпліцитно відбилися в 
засадничих категоріях та постулатах основних психологічних парадигм. При 
цьому кожна з цих універсалій  - атрибутивних ознак людини і водночас 
орієнтирів її пізнання - має бути докладно витлумачена (і надалі досліджена 
власне психологічно) як така, що "втягує" й "перевизначає" інші атрибути. 
Але ці останні так само мають "розгортати" свою всезагальність, постаючи, у 
свою чергу, смисловими "воронками" (В.С.Біблер), в яких породжуються 
щоразу нові бачення («проекти») людської психології та окремих її понять – 
бачення відмінні, автономні й водночас пов'язані логічними 
взаємопереходами, доповняльні, "несамодостатні" одне без одного.  

З огляду на вищесказане великого значення набуває вибір онтологічної  
універсалії, з якої доцільно розпочати вищезгаданий змістово-логічний рух. 
На наш погляд, одним з перспективніших у плані актуальності, змістового 
багатства та «всепов’язувальних» змістових та методологічних потенцій, про 
які щойно йшлося, є поняття культури, вага якого в людинознавстві 
невпинно зростає протягом ХХ - початку ХХІ ст. "Визначення людини у 
термінах людської культури" (Е.Кассірер [14, 143]) стає за Новітньої доби як 
ніколи нагальним. І те, що зараз його актуальність, можливо, переживається 
нашою свідомістю не так гостро, як у першій половині ХХ ст., не зменшує 
потенціалу цієї регулятивної ідеї. На думку численних мислителів та 
науковців-гуманітаріїв, саме "зсування культури в епіцентр буття" (В.С. 
Біблер [6, 220 - 221]) та, відповідно, формування настановлення сучасного 
розуму на осягнення людини та світу через призму ідеї культури позначає 
межу між класичною й так званою некласичною (а відтак і постнекласичною) 
раціональністю. 

Цю ключову роль категорії культури в людинознавстві, а надто в 
психології ХХ ст. слушно наголошує, зокрема, Д.О. Леонтьєв; суть 
некласичного вектору у психології, на його думку, полягає у "розгляді... 
культурного контексту, розгляді людини не як речі з-поміж речей, а як 
укоріненої в світі культури, з яким вона взаємодіє та з якого себе будує. 
Гуманітарна, або некласична психологія розглядає особистість не як 
природний об'єкт, а як культурний, штучний об'єкт.., як витвір" [8,  24]. 

Формулювання цілей і постановка завдань статті. Однак, на наш 
погляд, ця думка про сформованість некласичної культуроорієнтованої 
психологічної парадигми є дещо випереджальною. Насправді здійснено 
низку потужних спроб її створення; зокрема, виразно 
«культуроорієнтованими» є традиція «розуміючої» (герменевтичної) 
психології, що йде від В.Дільтея, концепція Л.С. Виготського, екзистенційно-
феноменологічна та гуманістична парадигма, почасти аналітична психологія 
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К.Г. Юнга, традиція крос-культурних досліджень тощо. При цьому більшість 
течій новітньої психології так чи інакше визначалися щодо ідеї культури 
(часом відштовхуючись від неї на користь природоорієнтованої онтології та 
методології), але це самовизначення не завжди є достатньо чітким і 
усвідомленим. Відтак, орієнтація на культуру як «регулятивну ідею» донині 
не становить цілісного й достатньо впливового вектору, - сказати б, тренду, - 
до якого б тяжіли інші науково-психологічні напрями. Для того, щоб 
стимулювати оформлення культурооорієнтованої парадигми, актуалізувати 
необхідне для цього «діалогічне тло» самовизначення психології в цілому 
щодо цієї орієнтації, окреслити й реалізувати її інтеграційний потенціал, слід 
відправлятися від певного конкретного і водночас достатньо широкого 
поняття культури (Г.О.Балл [3]). Дана стаття має на меті намітити таке 
трактування культури й, відповідно, визначення предмета психології та 
деяких її провідних категорій, які могли б стати осередком інтеграційного 
діалогу.  

Виклад методики і результатів досліджень. Природно, останнє 
передбачає осмислення великої кількості трактувань цього поняття, які, не 
піддаючись формальному узагальненню, перебувають одне з одним у тих 
складних відносинах взаємозаперечення й взаємопокладання, про які йшлося 
дещо вище. Тож необхідно (хоча і вельми складно) виокремити найбільш 
актуальні смислові моменти ідеї культури, які відбиваються плідно 
"працюють" в уже існуючих психологічних (і, ширше, соціально-
гуманітарних) концепціях і водночас окреслюють перспективи подальших 
досліджень. І це вихідне трактування культури має – за всієї своєї 
«щільності» - уможливлювати, попередньо моделювати своєю змістовою 
будовою продуктивне діалогічне сполучення різних визначень. Тобто, ідея 
діалогу має від початку входити в це визначення культури, суттєво 
визначати його зміст і форму.  

На наш погляд, одним з тлумачень ідеї культури, що великою мірою 
задовольняє вищезгаданим логіко-методологічним вимогам, є філософська 
логіка культури В.С. Біблера. А саме, у цій концепції культура постає 
передусім «формою одночасного буття і спілкування людей різних — 
минулих, теперішніх і майбутніх — культур, форма діалогу та 
взаємопородження цих культур... » [6, 227 - 228]. Це визначення фіксує не 
так зміст поняття культури в її всезагальному та особливих модусах (не 
лише названих тут історичних, а й етнічних, професійних тощо), як спосіб 
виникнення й існування цього феномену. При цьому застосування кола у 
дефініції (забороненого формальною логікою) є тут принциповим, 
наголошуючи на самовідтворювальному характері феномену й розкриваючи 
механізм цього самопородження загальнолюдської культури через 
«взаємопородження культур» (кожна з яких, у свою чергу, існує лише у 
спілкувані, співбутті з іншими та з собою).  

Звідси постає ще одне визначення культури: « …Це форма 
самодетермінації індивіда у горизонті особистості, форма самодетермінації 
нашого життя, свідомості, мислення; тобто культура — це форма вільного 
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рішення і перевирішення власної долі в усвідомленні її історичної та 
всезагальної відповідальності" [6, 230]. Цю визначальну роль «буття у 
культурі» Біблер конкретизує через метафору «призми», завдяки якій 
потужні зовнішні чи підсвідомі сили впливу на індивіда «заломлюються», 
обертаються на засоби й форми його самовизначення, самодетермінації. 
Індивід як агент культури постає «причиною себе» (causa sui), тобто 
суб’єктом у класичному філософському розумінні. Водночас це збігається з 
загальнокультурним інтуїтивним розумінням категорії особистості. У 
культурі, за думкою Біблера, індивід «у горизонті особистості» покладає, 
заново породжує своє існування (порівняймо давню філософську метафору 
необхідності «другого народження» особи – вже не як особини біологічного 
роду «людина», але як унікального носія ціннісно-смислових, духовних - 
власне, культурних – якостей). 

Ідеться, таким чином, про здобуття (вироблення, осягнення тощо) 
власного бачення світу, власного способу життєдіяльності. І це відображено 
у ще одному визначенні культури в філософській концепції Біблера: 
«Культура у своїх творах дозволяє нам, авторові та читачеві, ніби знову 
породжувати світ, буття предметів, людей, своє власне буття з плоскості 
полотна, хаосу барв, ритмів вірша, філософських начал, миттєвостей 
моральнісного катарсису. Разом із цим у творах культури цей світ, що 
вперше твориться, з особливою безсумнівністю сприймається в його 
одвічній, незалежній від мене, абсолютній самобуттєвості, що лише 
схоплюється, важко вгадується, зупиняється на моєму полотні, у барві, в 
ритмі, в думці." [6, 231]. Таким чином, культура - це двоєдиний акт 
особистого творення власного та всезагального буття та активного 
відтворення (творчого розуміння) Всесвіту як «одвічно-нескінченного», 
завжди присутнього. Тобто, узагальнюючи, ідеться про співтворення й 
водночас ненастанне перетворення наявного буття – «так, ніби воно було 
твором культури» (В.С. Біблер [6, 278].  

Тут доречно згадати трактування культури Г.О. Баллом, багато в чому 
суголосне й водночас доповняльне щодо визначень Біблера, здатне розкрити 
їх нові змістові грані. Балл стисло визначає культуру як «соціальну творчість 
і соціальну пам’ять» [4, 125] і, в ході подальшої конкретизації цього 
визначення усуваючи його формальну «подвійність», вводить саме категорію 
перетворення. Остання, за його тлумаченням, об’єднує (як граничні ідеальні 
випадки) «чисте» творення  - так би мовити, з нічого – та достеменне 
репродукування без змін.  

Водночас культура трактується в працях Г.О. Балла як царина 
моделювання та сукупність моделей – первинних (що слугують прообразами 
інших систем) та вторинних (відображень інших систем). Науковець 
наголошує, що загальнолюдська культура, власне, складається з моделей, які 
з загального погляду постають одночасно вторинними та первинними [4]. 
Таким чином, в поняттях перетворення та моделі (останнє вельми близьке до 
вищезгаданої біблерівської категорії твору культури, яку буде докладніше 
розглянуто далі) Г.О. Балл акцентує єдність, цілісність культурного акту, 
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який являє собою взаємовизначення, взаємоперехід творення та репродукції 
(«психологізованою» мовою -  мислення й продуктивної уяви, з одного боку, 
та сприйняття, пам’яті – з іншого). А отже, психічне життя, свідомість  
індивіда як агента культури постають цариною взаємодії, внутрішнього 
діалогу творчих та репродуктивних інтенцій і водночас – різних загально-
психологічних здібностей.  

Нарешті, всі три визначення культури в концепції Біблера, за його 
виразом, «збігаються у фокусі твору. Твір — ось відповідь на питання: «Що 
означає бути в культурі, спілкуватися в культурі, самодетермінувати власну 
долю в напруженнях культури, породжувати в культурі світ уперше?»" [6, 
231]. Отже, культура - сфера творів, і це визначає сутність "розуму 
культури": "...Нескінченне, вічне буття розуміється так, "ніби" воно було... 
витвором культури". [6, 278]. Ідеться про те, що породження й сприйняття  
реальних творів – мистецьких, філософських, наукових, релігійних тощо - 
стає у Новітню добу всезагально-значущою регулятивною ідеєю, 
парадигмою всього людського існування та світорозуміння.  

Відтак важливо уточнити трактування поняття твору у філософській 
логіці культури. По-перше, воно з необхідністю передбачає наявність автора 
та адресованість його творчої інтенції іншому – реципієнту. Саме їхні 
стосунки, що розгортаються у зовнішньому та внутрішньому планах, слід 
вважати змістовою формою культури як діалогу культур. За Біблером, 
«конкретна форма… спілкування,.. спів-буття (і взаємопородження) 
минулих, теперішніх і майбутніх культур — це форма (подія) твору; твір — 
форма спілкування індивідів у горизонті спілкування особистостей, форма 
спілкування особистостей як (потенційно) різних [рос. "раз-личных". - С.К.] 
культур" [6, 227]. Тут суттєво, що твір виступає осередком зв’язку  між 
всезагальним та особливим планами існування культури, з одного боку, і 
культурою індивіда «в горизонті особистості» - автора, через якого, власне, і 
реалізуються ці «загальники» , - з іншого. Тут доречно згадати, що Г.О. Балл 
вводить поняття «індивідуальний модус культури» [4, 127], якому, на його 
думку, приділяється недостатньо уваги у психологічних дослідженнях 
порівняно з особливими культурами – етнічними, професійними тощо. При 
цьому особистість він визначає саме як індивідуальний модус культури, що 
близько відповідає ідеям Біблера.   

Стисло окреслене тут трактування культури у концепції В.С. Біблера,  
встановлюючи сутнісний, взаємовизначальний зв’язок з загальновизнаними 
універсаліями сучасного буття й антропологічного знання (діалог, 
особистість, творчість, самовизначення (свобода) тощо), відтак дозволяє, 
на нашу думку, намітити такі «багатовимірні» визначення предмета 
психології та її провідних категорій, які можуть стати осередками 
інтеграційного діалогу різних науково-психологічних культур. А саме, 
передусім у цьому контексті можна визначити психічне життя індивіда як 
ідеальний (внутрішній) план буття в культурі. Логічне розгортання, 
обґрунтування й операціоналізація цього формального визначення, власне, і 
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означатиме послідовну розбудову культуроорієнтованої парадигми у 
психології. 

Далі, завважимо, що намічене дещо вище трактування твору намічає 
визначення особистості як такого модусу буття індивіда, в якому 
здійснюється зовнішнє та внутрішнє спілкування «автор – реципієнт» (на 
нашу думку, логічно й феноменологічно необхідним учасником діалогу, що 
відбувається в осередку твору, є також його герой; але будова цих стосунків 
вимагає докладного дослідження, що виходить за межі завдання цієї статті). 
Водночас, нагадаємо, у наведеному дещо раніше біблерівському висловленні 
категорія особистості втілює настановлення й здатність індивіда до 
самодетермінації, його суб’єктність. Таке трактування, очевидно, відповідає 
основним тенденціям соціально-гуманітарного знання; зокрема, воно 
послідовно розвивалося в гуманістичній та екзистенційній психології. При 
цьому суттєво, що особистість розглядається Біблером не як певний 
досягнений стан («рівень»), а як «регулятивна ідея», орієнтир розвитку. 
Відтак слід припустити, що психічне життя індивіда «організовується», 
конституюється його спрямованістю на буття особистістю, що у даному 
контексті рівнозначне прагненню до автентичності (свободи, «справжності», 
«буття самим собою» - у термінах екзистенційно-гуманістичної психології). І 
це означає бути суб’єктом культури (варто згадати, що на розумінні 
особистості як суб’єкта культури ґрунтується і психологічна концепція Г.О. 
Балла).  

Також суттєво новим для психології змістовим моментом у розумінні 
особистості як «інстанції» самодетермінації є твердження Біблера про те, що 
вона є точкою (внутрішнім «форпостом») самовідсторонення, бачення себе 
«розумовими очима» іншого. Це відсторонення (пор. парадоксальний 
бахтінський вираз «суто внутрішнє позаперебування» [5, 138]) він вважає 
функцією мислення. Останнє, у тлумаченні В.С. Біблера, «проблематизує», 
ставить під сумнів зміст свідомості як носія усталених уявлень про власне 
«Я» та про світ, прагне знайти-обґрунтувати нову можливість цього буття,  
зосереджуючись на граничних питаннях (пор. «світ уперше»). Мислення, 
таким чином вступає в сперечання зі свідомістю, здійснює її 
«деконструкцію» і водночас –  цілісно споглядаючи «ззовні» все буття й 
світобачення особи – тим самим конструює цей світ свідомості. Однак ця 
активність мислення передбачає наявність свого предмету – вищезгаданих 
усталених «концептів» власного «Я» та світу; у цьому сенсі свідомість є 
підґрунтям мислення. Отже, мислення та свідомість у концепції В.С. Біблера 
пов’язані стосунками взаємопородження й протистояння, які, на наш погляд, 
слід вважати стрижнем внутрішнього життя індивіда у модусі особистості.  

Стисло описане тут трактування особистості, а також свідомості та 
мислення у їх нерозривному взаємозв’язку дозволяє, на нашу  думку, 
намітити певне розуміння загально-психологічних здібностей, або вищих 
психічних функцій, які свого часу Л.С. Виготський визначав як «культурні». 
Його концепція формування цих здібностей у ході активно-творчих 
соціальних стосунків, як відомо, багато в чому передвизначила пошуки 
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сучасної науки і має суттєві точки перетину з діалого-культурологічним 
підходом. Зокрема, Виготський, долаючи традиційний функціоналізм, одним 
з перших зосередився на міжфункціональних взаємодіях, що утворюють 
цілісність свідомості. Концепція ж В.С. Біблера намічає в загальних рисах 
механізми формування цілісного уявлення індивіда про власне життя від 
його початку до кінця; це передбачає, зокрема, сполучення активності 
пам’яті та продуктивної уяви, а також різних модусів чуттєвого сприйняття 
(зорового, слухового тощо). Але це сполучення вже неминуче має 
надчуттєвий, тобто інтелектуальний характер, а отже, у ньому 
взаємовизначальні стосунки різних здібностей свідомості постають діалогом 
агентів мислення. Це один з вимірів внутрішнього діалогу, в якому – 
звичайно, мірою його інтенсивності та змістового багатства - психологічні 
здібності «культивуються», постають унікально-відмінними й водночас 
взаємно необхідними внутрішніми культурами, «сутнісними силами» 
самовизначення, самотворення особистості. У цьому мисленнєвому плані 
діалог «психологічних культур» зосереджується як діалог логік [4]. 

Уявлення про взаємодію різних психологічних інтенцій, здібностей 
тощо як про внутрішній план буття в культурі (діалогу культур) має бути 
розгорнуте ще в одному аспекті. А саме, оскільки твір культури є,як 
зазначалося вище, адресованим висловленням – тобто явищем мовним у 
широкому, семіотичному розумінні, - то внутрішнє життя (у його 
спрямованості на породження й сприйняття творів) є сферою замислювання, 
формування власних зовнішніх висловлень і розуміння чужих. Тобто 
психічне життя може бути витлумачене як царина постійного «зустрічного 
руху», взаємопереходу, взаємного відображення зовнішнього та 
внутрішнього мовлення. Це й становить фундаментальний механізм 
сполучення, взаємопокладання зовнішнього та внутрішнього плану 
діалогічних стосунків індивіда з собою та з іншими. Зокрема, віддавна 
встановлено, що ключовим моментом психогенезу, формування  особистості 
є саме утворення відносно автономного плану внутрішнього мовлення. У 
контексті діалого-культурологічного підходу це пояснюється тим, що саме у 
внутрішньо-мовленнєвих процесах інтеріоризація зовнішніх висловлень  - 
їхнє розуміння, «переклад» мовлення у думку - сполучається з їх 
породженням – зі звершенням думки у слові, якщо згадати відомий вислів 
Виготського. Тобто, з одного боку, діє і здійснюється те двоєдине 
настановлення на породження та сприйняття твору, про яке йшлося вище; з 
іншого ж боку, це процес взаємопокладання мовлення і мислення (і водночас, 
природно, - їх «боріння», за виразом В.С. Біблера [4, 315]).  

Відтак не лише висловлення природною мовою, але й будь-яка 
зовнішня дія індивіда може постати для нього самого і для інших осіб як 
комунікативний акт втілення й трансляції унікального бачення світу, 
власного способу буття та мислення – індивідуальної культури буття, яка в 
такій взаємодії набуває загальнолюдського значення. Саме у цій двоєдиній 
інтенції на культуру та на діалог найінтенсивніше й найповніше здійснюється 
психічне життя індивіда як ідеальний, засадничий план його самовизначення 



 

162 

й самоздійснення. Однак при цьому вирішальне значення має те, якою мірою 
і в який спосіб ця об’єктивна буттєва спрямованість сучасної людини, по-
перше, рефлексується і свідомо, цілеспрямовано розвивається конкретною 
особою, по-друге ж – стає орієнтиром суспільного життя. Зокрема, 
формування сучасної особистості в її вищеокресленому розумінні суттєво 
залежить від того, наскільки суспільні (зокрема, освітньо-виховні) впливи, 
всі форми міжіндивідуального спілкування здійснюватимуться у «режимі» 
діалогу культур. Отже, завданням психологічної науки є не лише побудова 
діалого-культурологічної моделі психічного життя, але й розбудова на її 
основі цілісних стратегій та практик сприяння особистісному розвиткові. На 
нашу думку, сучасна психологічна (зокрема психотерапевтична) та 
психолого-педагогічна практика загалом стихійно рухається саме в цьому 
напрямку.  

Висновки. У підсумку наголосимо  на інтеграційному потенціалі 
діалого-культурологічного підходу не лише в змістово-проблемному, а й у 
логіко-методологічному аспекті. А саме, діалог  культур як діалог різних 
логік розуміння людського буття має, за думкою В.С. Біблера, декілька 
логічних вимірів: логіка цього діалогу («діалогіка») є водночас 1) логікою 
трансдукції (граничного переходу) цих логік; 2) логікою їх початку (само-та 
взаємопокладання, обґрунтування заново); 3) логікою парадоксу 
(взаємовиведення протилежних тверджень) [4, 430 - 435]. На наше 
переконання, ця «група логічних перетворень» може бути продуктивною 
моделлю осмислення й цілеспрямованої розбудови інтеграційних стосунків 
між різними психологічними парадигмами та концепціями. 
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Копылов С.О. Интеграционный потенциал категории культуры в 

современной психологи. Ключевая методологическая проблема  
современного психологического знания – его интеграция, общая логика 
которой не может заключаться ни в унификации радикально различных и в 
то же время одинаково значимых подходов, ни в их формально-
эклектическом соединении. Таким образом, адекватной формой 
интеграционных отношений разных ориентаций, концепций т.д. является их 
диалогическое творческое общение на уровне оснований. Это требует 
прежде всего очерчивания общего предмета и способа его рассмотрения, 
т.е. выделения онтологических и гносеологических универсалий 
современности (сущностных атрибутов человеческого бытия и познания) 
как ориентиров человековедения. Эти последние, выступая основаниями 
существующих психологических подходов, противоречат друг другу и в то 
же время являются потенциально взаимодополнительными. Исходной 
универсальной категорией для построения логической модели этих сложных 
связей может стать понятие культуры, одна из наиболее продуктивныъ 
трактовок которого дана в философской концепции В.С. Библера. В статье 
на основе этой концепции культуры (как диалога культур, формы 
самодетерминации индивида, полагания «мира впервые» и сферы 
произведений) намечено определение психической жизни и ряда ведущих 
категорий психологи, которое может стать предметом интеграционного 
диалога. Выдвинуто предположение, что логика этого диалога («диалогика» 
психологического исследования и взаимодействия разных подходов) должна 
разрабатываться также и как логика их трансдукции (предельногоо 
перехода), логика их взаимообоснования и логика парадокса.  

Ключевые слова: логическая модель, интеграционный диалог, 
культура, произведение, личность, общие психологические способности. 
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Kopylov S.O. Integrating potential of culture΄s concept in modern 
psychology. A leading methodological task of modern psychological knowledge is 
it᾿s integration that᾿s logic can᾿t consist in the unification of different approaches 
those are equally important not any in it᾿s formal eclectic connection. Therefore, 
the dialogic creative communication on the level of grounds is an adequate form of 
integrating relations between diverse orientations, conceptions and so on. That᾿s 
need first of all to outline a common subject and a mode of it᾿s analysis that is to 
say to define universal ontological and cognizing ideas of today (essential 
characteristics of human being and knowledge) as landmarks of humanities. These 
ideas, being the ground of diversе psychological approachs, object one to another 
but at the same time are mutually supplemental in the potentiality. It is possible to 
take as a starting-point to construct a logical model of these complex relations the 
concept of culture. Very efficient interpretation of this concept is the philosophical 
conception of V.Bibler. On the base of this conception of culture (as dialogue of 
cultures, as mode of human᾿s autodetermination, as apprehension of world “for a 
first time”, as sphere of works) an article outline definitions of psychics and 
certain leading psychological categories that᾿s can be a subject of integrating 
dialogue. The author suppose the logic of this dialogue (“dialogic” of 
psychological research and of divers approach᾿s interaction) have to elaborate at 
the same time as logic of it᾿s “trans-duction” (utmost transition), logic of it᾿s 
mutuel substantiation and logic of paradox.  

Keywords: integrating dialogue, logic model, culture, work, personality, 
universal psychological abilities. 

УДК 159.9 
КОТУХ О.В. 
молодший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ. 

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
СТАНОВЛЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

Котух О.В. Інтегративний підхід до дослідження особливостей 
становлення автентичності майбутніх психологів. У статті 
розглядається різні підходи до дослідження поняття «автентичність». 
Висвітлено результаті емпіричного дослідження автентичності та само 
актуалізації особистості студентів психологів 1-5 курсів. Подано данні 
щодо рівнів автентичності особистості студентів ВНЗ. Наведено середні 
значення за параметрами самоактуалізації по п’яти групах досліджуваних, 
визначено статистично значущі розрізнення між групами за параметрами 
компетентності у часі, підтримки, ціннісних орієнтацій, гнучкості 
поведінки, самоповаги, самоприйняття, прийняття агресії, контактності, 
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креативності. Констатовано доцільність сприяння розвитку 
автентичності студентів закладів вищої освіти. 

Ключеві слова: автентичність, майбутній спеціаліст, психолог, 
самоактуалізація, параметри само актуалізації особистості, особистість, 
автентична особистість. 

Постановка проблеми. Актуальність статті зумовлена необхідністю 
вирішення задач, пов’язаних із становленням особистості молодої людини в 
під час навчання у вузі. Проблема розвитку автентичності майбутнього 
спеціаліста залежить насамперед від прагнення людини, до, як якомога 
повнішого розвитку і виявлення своїх особистісних можливостей. 
Автентична особистість, це як правило адекватна людина яка легко 
адаптуються у будь-яких умовах, вона приймає себе і весь оточуючий світ 
такими як вони є. При цьому це люди природні, тобто при контакті з 
навколишнім світом не одягають маску, не ховають своє єство, 
сконцентровані на задачі, а не на собі. Таким людям властиві не тільки 
відкритість по відношенню до інших але й прагнення до власної автономії та 
незалежності від навколишнього середовища і культури. 

Автентична особистість прагне до самоактуалізації, де в свою чергу 
самоактуалізація виявляється у таких аспектах: мотиваційному як 
актуалізація потреби збереження і розвитку себе та максимального виявлення 
кращих якостей своєї особистості; процесуально-динамічному – як 
безперервний саморозвиток особистості та опановування всіх вироблених 
способів перетворення навколишнього світу, а також розкриття всіх нових 
можливостей; результативному – як успішність процесу самоактуалізації у 
цілому. В той же час існує значна площина своєрідної «терра інкогніта» 
проблем автентичності які ще не стали предметом усесторонніх досліджень. 

В сучасному суспільстві структура «Я» його індивідів найбільшої 
когнітивної складності порівняно з будь-якою історичною епохою. 
Відповідно, питання становлення автентичності та можливі шляхи подолання 
її кризи також набувають значної складності. 

Пізнання світу,  що оточує сучасного індивіда та усвідомлення ним 
свого місця в ньому, може відбуватись лише із визначенням значної кількості 
Я-позицій, що об’єднується суб’єктом пізнання в єдине ціле. 

Основні дослідження і публікації. Сучасна українська психологія має 
в своєму арсеналі значну кількість наукових праць, присвячених різним 
аспектам особистісного розвитку студентів, зокрема дослідженням 
самоактуалізації та автентичності особистості студента (Г.О. Балл, І.Д. Бех, 
О.Ф. Бондарчук, Л. Божович, І.С. Булах, О.А. Донченко, Л.М. Карамушка, 
З.С. Карпенко, Г.С. Костюк, О.М. Кочубейник, С.Б. Кузікова, Г.В. Ложкін, 
С.Д. Максименко, Н.В. Чепелєва та ін.), проблема автентичності була 
позначена і в американській та західноєвропейській екзистенціальній 
психології (Д. Бьюдженталя, А. Ленгле), гуманістичній психології (К. 
Роджерс, С. Мадді, А. Маслоу, та ін.). 
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Використання поняття «автентичність» відображає кілька тенденцій 
сучасної психології: 1) прагнення вивчати інтегративні якості 
індивідуальності; 2) увагу до позитивного змісту особистості; 3) пошук 
екологічних неінвазивних способів саморегуляції, самопідтримки і 
саморозвитку, які можуть бути виявлені тільки через відкриття глибоко 
індивідуалізованих особистісних ресурсів.  

Автентичність особистості починається з осмислення власних почуттів 
як такого собі «об'єктивного». Але для того щоб стати вільним по 
відношенню до даних почуттям і знайти відповідальність за них, людині 
необхідно навчитися довіряти самому собі, приймати себе таким як є, 
досягти внутрішньої гармонії зі своїми почуттями. Необхідно повірити, що 
власний духовний світ доставляє їй більш справжні почуття, ніж зовнішні 
авторитети. Проблема автентичності – це проблема з'ясування, що є 
справжнім, а що - несправжнім, підробкою, псевдосправжнім.  

Одним з чільних місць в розвитку автентичності майбутнього фахівця є 
його самоактуалізація, тому він має усвідомлювати всі перспективи і 
недоліки свого особистісного та професійного розвитку, бути відкритими для 
нових знань, бути готовим до різноманітних змін, тим паче якщо вони не 
передбачувані, характеризуватися максимальною самореалізацією, здатністю 
до самонавчання, вибудовувати особистісні пріоритети і стратегію власного 
життя, самоорганізовуватися, ставити перед собою важливі цілі та досягати 
їх, власними силами визначати і розширювати власний внутрішній потенціал 
особистісного зростання, а також бути автором свого життя.  

Надаючи досягненню автентичності величезне значення, А. Ленгле 
зазначає, що відсутність можливості бути самим собою активізує захисні 
реакції психіки (заперечення, розщеплення, агресія, різні фобії) і навіть може 
призвести до виникнення психічних розладів (істерія, параноя, дисоціації) 
[5]. 

Очевидно, що теорія автентичності А. Ленгле багато в чому 
перетинається з теорією Дж. Бьюдженталя. Наприклад, концепти «внутрішнє 
усвідомлення» і «присутність» Дж. Бьюдженталя фактично відповідають 
змісту другої фундаментальної мотивації А. Ленгле, при якій людина 
починає уважно спостерігати і приймати свої спонтанні відчуття, почуття, 
імпульси, думки і т.п. Однак А. Ленгле не обмежується розглядом лише 
ірраціональних чинників формування автентичності і додає третій 
рефлексивний рівень самосвідомості (третя фундаментальна мотивація), на 
якому людина знаходить самоцінність через відсторонення (трансценденцію) 
від власних почуттів і імпульсивних спонукань і займає свою особисту 
позицію по відношенню до них. Представники гуманістичної психології та 
трансперсональної психології дотримувалися тези про те, що «переживання» 
життєвого досвіду є «переживання Я», тобто, повернення людини до її 
автентичності. Цей процес веде до особистісного росту, якщо індивід стане, 
«прислухаючись до себе», довіряти своїм почуттям і досвіду, прийме 
глибинні зміни своєї самості [ 5 ].  
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Велике значення поняттю «автентичність» надавав К. Роджерс, він 
розкриває цей термін  через поняття «конгруентність», позначаючи їм «збіг 
переживання, свідомості і спілкування» [3]. Конгруентність, тобто, 
відповідність між «Я» і досвідом, підтримують захисні механізми. При їх 
неефективній роботі цілісність «Я-структури» руйнується переживанням 
неконгруентності, що призводить до стану дезорганізації, аж до 
психотичного зсуву, тобто до кризи автентичності, «виходом» з якого є 
усвідомлення і прийняття всіх почуттів і переживань. 

На думку С. Мадді, автентичність, або індивідуалізм, є стилем життя, 
так званим «Стилем Прометея». Він характеризується такими рисами: 1) 
поглядом на суспільство як людське творіння; 2) сприйняттям зв'язку життя і 
спрямованого перетворення, поновлення і нерозривності в часі; 3) впоратись 
зі змінами шляхом перетворення їх в можливості і вчинення рішучих дій; 4) 
витонченістю, смаком, інтимністю і любов'ю як здібностями особистості; 5) 
створенням власного сенсу, який супроводжує онтологічна тривога; 6) 
зведеним до мінімуму почуттям онтологічної провини (або втрачену 
можливість); 7) сприйняттям дослідів невдач як природних, що дають 
можливість чогось навчитися; 8) визнанням позитивності життєвого досвіду; 
9) постійним вибором [ 6 ]. 

Поняття «автентичність» вживається у теорії А. Маслоу, по суті, як 
синонім термінам: самоактуалізація, ідентичність, психологічне здоров'я, 
самореалізація, емоційна зрілість, індивідуація, повноцінна людяність, 
самовираження, буття. Автентична особистість – це самоактуалізуюча, 
справжня особистість, людина, яка досягла «повної ідентичності», живе в 
злагоді зі своєю внутрішньою природою і прагне реалізувати її в своїй 
діяльності. З іншого боку, автентичність означає «здатність знати, чого ти 
насправді хочеш, а чого - ні, на що здатний, а на що - ні». Таким чином, 
автентичність виступає умовою набуття ідентичності як згоди зі своєю 
внутрішньою природою. Автентична людина «усвідомлює, хто вона є 
насправді, чого вона хоче і в чому полягає його покликання, доля або 
професійне призначення» [7]. 

У праці “Генеза здійснення особистості” С.Д. Максименко розглядає 
особистість як форму існування психіки людини зробив висновок, що 
самоактуалізована особистість здатна до саморозвитку, самовизначення, 
свідомої предметної діяльності і має свій унікальний та неповторний 
внутрішній світ [9]. 

Так,  І.Д. Бех феномен автентичності пов’язує з усвідомленням свого 
«Я-духовного», людина звертається до пошуку способів, за допомогою яких 
підростаюча особистість хотітиме і вмітиме владарювати над собою; у цьому 
випадку вона виступатиме власним творцем духовності, створювачем із 
свого Я те Я, яким вона прагнула б бути [1 ].  

З процесом життєтворення особистості пов’язує автентичність Т.М. 
Титаренко, де життєтворення розглядається як проектування особистістю 
власного життя, апробацію, втілення, практичну реалізацію задумів. На 
думку автора автентична особистість повинна бути готовою швидко 
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покидати зону комфорту, рішуче відмовлятись від своїх найдорожчих 
проектів, здатність шукати альтернативу коли життєва ситуація змінюється, 
якщо перед нею раптом відкриваються нові можливості [9].  

Осмислення соціокультурного та особистого досвіду дає можливість 
людині брати на себе відповідальність за власне життя, стаючи не лише його 
автором, а й творцем самого себе. Авторство особистості, на думку Н.В. 
Чєпєлевої що базується на процесах інтерпретації та реінтерпретації 
життєвого досвіду, передбачає створення проекту “Я” та постійне його 
відображення, перевизначення, добудовування у дискурсі, насамперед в 
автонаративах, які, асимілюючись у смисловий простір особистості, 
створюють неповторну життєву історію. Авторство і є характеристикою 
зрілої особистості, що осмислила себе, власний життєвий досвід та створила 
на цій основі свій особистісний проект і здатна розвиватися у напрямі 
реалізації цього проекту [10]. 

На думку О.М. Кочубейник розвиток автентичності у особистості 
наповнюється конкретним змістом, коли він конструюється у переходах між 
рефлексією (послідовним встановленням змісту) і матафоризацією (його 
інсайтним, блискавичним народженням). Таке постійне й принципово 
незавершуване самоконструювання й постає умовою особистості у її 
життєвому світі (з усіма часовими й просторовими трансформаціями 
останнього), що водночас потребує (і є можливим за умови) цілісне 
розуміння людини як системи відкритої й придатної до саморозвитку (“третя 
наукова революція”), спроможної породжувати у цьому розвитку основи 
власної стабільності [4].  

Мета статті – визначити рівень автентичності студентської молоді 
Матеріали та методи дослідження. 
Дослідження велося з використанням таких методик: 
1) Шкала автентичності особистості (The Authenticity Scale, A.M. 

Wood, P.A. Linley) [4]. Дана методика базується на теорії К. Роджерса про 
повноцінно функціонуючу особистість (fully functioning person) і 
особистісно-орієнтовану модель автентичності G. T.Barrett-Lennard. A.M. 
Wood, P.A. Linley в методиці «Шкала автентичності особистості» виділили 
три шкали: автентичний самовираз, необмеженість іншими та знання і 
прийняття себе. Автентичний самовираз - це рівень за яким поведінка 
людини відповідає його усвідомлення власних переживань і досвіду; 
необмеженість іншими - рівень за яким міжособистісні відносини 
визначають поведінку людини; знання і прийняття себе - ступінь втрати 
контакту особистості із самою собою, невідповідності справжньому «Я» 
[12]; 

2) Самоактуалізаційний тест» (САТ) в адаптації Ю.Є. Альошиної, Л.Я. 
Гозмана, М.В. Загики та М.В. Кроз для оцінки рівня самоактуалізації 
особистості для виявлення показників самоактуалізації, які, можливо, є 
сприятливими для підвищення рівня автентичності у студентів [ 9 ]. 

У дослідженні взяли участь 128 студентів Київського університету 
імені Бориса Грінченка, Національного педагогічного університету ім. М.П. 
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Драгоманова та Національної авіаційного університету віком від 18 до 22 
років. 

Аналіз результатів дослідження рівня автентичності студентів, що 
прагнуть до само актуалізації. 

На першому етапі дослідження було визначено особливості 
автентичності особистості студентів-психологів «Шкала автентичності 
особистості» (The Authenticity Scale, A.M. Wood, P.A. Linley), результати 
представлені в табл. 1.). 

Таблица 1. 
Особливості рівня автентичності студентів 1-5 курсів 

Курс Необмеженість 
іншими 

Знання і 
прийняття 

себе 

Автентичний 
самовираз 

Рівень 
автентичності 

1-ий 12,2955±4,496 11,8409±4,988 21,1591±3,423 45,2500±7,224 
2-ий 11,6216±4,579 11,2973±4,434 20,3784±3,601 43,5405±7,592 
3-ій 11,0526±4,275 7,6842±3,481 21,6316±2,087 39,3684±5,459 
4-ий 10,4737±3,702 11,1053±4,630 21,5263±3,098 43,1053±5,943 
5-ий 11,1111±3,723 9,3333±4,848 21,1111±2,147 40,5556±7,143 

Результати аналізу за даною методикою показали що, найвищі бали 
мають студенти 1 курсу за шкалою «Рівень автентичності» U=681,5; p=0,208 
тобто, досліджувані психологи характеризуються як повноцінно 
функціонуюча особистість, криза адаптації до нових умов та до навчання в 
вузі вже минула (опитування проводилось в кінці навчального року). Низькі 
показники за шкалою «Знання і прийняття себе» U=389,0; p=0,001* та 
«Рівень автентичності» U=234,0; p=0,006* при p> 0,05, мають студенти 3 і 5 
курсу можливо пов’язана з втратою студентом інтересу до подальшого 
навчання за спеціальністю, постійний стрес через надмірне навантаження, що 
призводить до депресії та втрати контакту особистості з самою собою у 
третього курсу і так званою кризою «випускника» у 5 курсу страхом не 
захистити диплом, лишитися без роботи, що всі задумані плани на майбутнє 
можуть так і не здійснитись, страх перед невідомим майбутнім.  

У таблиці 2 наведено середні значення за параметрами самоактуалізації 
по п’яти групах досліджуваних. Застосувавши непараметричний U-критерій 
Манна-Вітні, визначено статистично значущі розрізнення між групами за 
параметрами компетентності у часі, підтримки, ціннісних орієнтацій, 
гнучкості поведінки, самоповаги, самоприйняття, прийняття агресії, 
контактності, креативності. 

Таблиця 2. 
Середні значення  студентів 1-5 курсів за методикою САТ 

Шкала 1-ий 2-ий 3-ій 4-ий 5-ий 
1. Орієнтація в часі (TC) 7,5263 7,3125 8,8750 7,6842 9,1667 
2. Підтримки (I) 48,5000 46,8125 51,5625 48,8947 50,9167 
3. Ціннісних орієнтацій 
(SAV) 

10,8158 11,0313 12,7500 11,9474 13,2500 
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4. Гнучкості поведінки 
(Ex) 

12,9737 11,6250 13,5000 13,0526 14,2500 

5. Сенситивності до себе 
(Fr) 

6,6579 6,8125 7,3125 6,5263 6,8333 

6. Спонтанності (S) 6,9474 7,8750 8,2500 7,1579 8,0000 
7. Самоповаги (Sr) 2,25349 8,4375 10,5625 10,2632 11,0000 
8. Самоприйняття (Sa) 9,9474 10,3750 12,3125 11,2632 11,3333 
9. Уявлення про природу 
людини (Nc) 

5,3947 4,4688 5,7500 5,7368 5,3333 

10. Синергії (Sy) 3,8158 3,5938 3,8125 3,8947 3,6667 
11. Прийняття агресії (A) 8,2105 8,1563 8,5625 8,5789 7,8333 
12. Контактності (C) 10,5789 9,7500 10,3750 10,2105 9,5833 
13. Пізнавальних потреб 
(Cog) 

5,1842 5,1250 5,3125 5,1579 5,5833 

15. Креативності (Cr) 5,8947 5,8125 7,3125 7,5789 6,9167 
Аналіз корелятів автентичності педагога, зокрема складових його 

самоактуалізації показав, рівень «Підтримки» та «Орієнтації у часі» 
найвищій у студентів 3-іх та 5-тих курсів, відмінності між студентами 1-го, 2-
го та 4-го курсу статистично не значущі при р<0,05. Найвищі показники 
«Гнучкості поведінки» спостерігається у студентів п’ятих курсів, а най нижчі 
у студентів 2-го курсу, однак статистичний аналіз показав відсутність 
значущих відмінностей між досліджуваними різних курсів, подібні 
відмінності виявлено і за шкалами «Самоприйняття» у 3-го курсу 
U=179,0;p=,017* і «Самоповаги» у 3-го курсу U=145,0; p=,015* і 5-го курсу 
U=102,5; p=,017* і, дані показники зростають до завершення студентами 
навчання у ВНЗ. Звертаємо особливу увагу на результати діагностики 
студентів за критеріями «Сенситивність до себе» найбільше виражені саме у 
третьокурсників, а у студентів інших курсів спостерігаються невисокі 
показники за цією шкалою. Загалом за методикою САТ, рівень само 
актуалізації студентів зростає до третього курсу, незначно знижується на 
четвертому і знову підвищується на п’ятому курсі. Можна стверджувати, що 
випускники-психологи є достатньо самоактуалізованими та готовими до 
виконання своїх професійних обов’язків.  

Висновки: Теоретичний аналіз поняття «автентичність» у вітчизняній 
психології розуміється як прагнення до осягнення і вдосконалення себе, 
втілення своїх можливостей, талантів і здібностей в особистісно та соціально 
прийнятних формах активності й діяльності. Емпіричне дослідження за 
методикою автентичності та самоактуалізації показало, що найбільш 
статистично значущі показники спостерігаються у студентів 3–х та 5-х 
курсів. З чого можна зробити висновок, про наявність змін, як переоцінку їх 
особистісних цінностей та особистісного самовизначення студентів на 
даному етапі навчання у ВНЗ. Отже, самоактуалізація забезпечує розвиток 
автентичності і цілісності особистості як наслідок розкриття, усвідомлення та 
інтеграції різних сторін індивідуальності. Процес становлення цілісності 
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особистості, перетворення її з об'єкта соціальних впливів у суб'єкта 
індивідуального й суспільного розвитку відбувається протягом усього 
життєвого шляху людини. Завдяки автентичності людина досягає вершин 
життя, особистісної та професійної зрілості.  

Список використаних джерел 
1. Бех І.Д. Довільна спонука як механізм оволодіння вихованцем духовною 

цінністю / І.Д. Бех / Духовність особистості: методологія, теорія, 
практика. – 2017. – № 3(78). – С. 68-83. 

2. Донченко О.А. Вступ до «Архетипового менеджменту» / О.А. 
Донченкко // Психологія особистості. – 2012. – №1(3). – С. 195-203. 

3. Зливков В.Л. Термінологічні аспекти використання поняття 
«автентичність» у сучасній психологічній науці / В. Л. Зливков // 
Науковий вісник Миколаївського Національного Університету  імені 
В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць. – 
2014. –Випуск 2.13 (109). – С. 21-26. 

4. Кочубейник О.М. Ампліфікації життєвого досвіду у конструюванні 
автентичності особистості / О. М. Кочубейник // Актуальні проблеми 
психології: Психологічна герменевтика. – 2010. – Т. 2. – Вип. 6. – С. 
66–77. 

5. Лэнгле А. Жить аутентично: как, несмотря ни на что, стать самим собой? 
/ А. Лэнгле // Развитие личности. – 1999. – №1. – С.26–34. 

6. Мадди С. Теории личности: Сравнительный анализ / Пер. с англ. И. 
Авидон, А. Батустин, П. Румянцева / С. Мадди. – СПб.: Издательство 
«Речь», 2002. – 539 с. 

7. Маслоу А. Психология бытия / А. Маслоу. – К.: «Рефл-бук». «Ваклер». 
1997. – 304 с.  

8. Снігур Л.А. Проблема самоактуалізації особистості в умовах 
соціальноекономічних змін / Л. А. Снігур // Наука і освіта. – 2008. – № 
8/9. – С. 107-111. 

9. Соловых О.В. О теоретических аспектах самоактуализации личности / 
О.В. Соловых // Вестник ОГУ. – 2011. – № 6 (125). – С. 25-31. 

10. Титаренко Т.М. Практики особистісного життєтворення: множинність 
як шанс / Т.М. Титаренко // Психологія особистості. – 2015. № 1(6). – 
С. 12-20. 

11. Чепелєва Н.В. Самопроектування особистості у контексті посткласичної 
психології / Н.В. Чепелєва // Наукові записки. Серія «Психологія і 
педагогіка». – 2012. – Вип. 20(4). – С. 17-25. 

12. Bugental J. F. T. The Search Tor Autenticity: An Existential-Analytic Approach 
To Psychotherapy New York, 1964. 

13. Wood A.M. The authentic personality: A theoretical and empirical 
conceptualization and the development of the authenticity scale / 
A.M.Wood, J.Maltby, M.Caliousis, P.A.Linley, S.Joseph //Journal of 
Counseling Psychology. – 2008. – Vol. 55. – P. 385–399. 

 



 

173 

References transliterated 
1. Bekh, I.D. (2017) Dovilna sponuka yak mekhanizm ovolodinnya 

vykhovantsem dukhovnoyu tsinnistyu [An arbitrary stimulus as a mechanism 
for mastering a pupil's spiritual value]. Dukhovnist osobystosti: 
metodolohiya, teoriya, praktyka [Spirituality of Personality: Methodology, 
Theory, Practice], no. 3(78), pp. 68-83 (in Ukrainian) 

2. Donchenko, O.A. (2012) Vstup do «Arkhetypovoho menedzhmentu» 
[Introduction to "Archetype Management"]. Psykholohiya osobystosti 
[Psychology of personality], no. 1(3), pp. 195-203 (in Ukrainian) 

3. Zlyvkov, V.L. (2014) Terminolohichni aspekty vykorystannya ponyattya 
«avtentychnist» u suchasniy psykholohichniy nautsi []. Naukovy`j visny`k 
My`kolayivs`kogo Nacional`nogo Universy`tetu  imeni V.O. 
Suxomly`ns`kogo. Psy`xologichni nauky`: zbirny`k naukovy`x pracz` 
[Scientific Bulletin of the Mykolaiv National University named after V.O. 
Sukhomlinsky Psychological sciences: a collection of scientific works], no. 
2.13 (109), pp. 21-26 (in Ukrainian) 

4. Kochubeynyk, O.M. (2010) Amplifikatsiyi zhyttyevoho dosvidu u 
konstruyuvanni avtentychnosti osobystosti [Amplification of life experience 
in the design of authenticity of an individual]. Aktualni problemy 
psykholohiyi: Psykholohichna hermenevtyka [Actual problems of 
psychology: Psychological hermeneutics], no. 2 (6), pp. 66–77 (in 
Ukrainian) 

5. Lénhle, A. (1999) Zhyt autentychno: kak, nesmotrya ny na chto, stat samym 
soboy? [Living authentic: how, in spite of everything, become yourself?]. 
Razvytye lychnosty [Personal Development], no. 1, pp. 26–34 (in Russian) 

6. Maddy, S. (2002) Teoryy lychnosty: Sravnytelnyy analyz [Theories of 
personality: A comparative analysis ]. SPb. 539 p. (in Russian) 

7. Maslou, A. (1997) Psykholohyya bytyya [Psychology of Being]. K. 304 p. (in 
Russian) 

8. Snihur, L.A. (2008) Problema samoaktualizatsiyi osobystosti v umovakh 
sotsialnoekonomichnykh zmin [The problem of self-actualization in 
particular in the minds of social economics]. Nauka i osvita [Science and 
Studies], no. 8/9, pp. 107-111 (in Ukrainian) 

9. Solovykh, O.V. (2011) O teoretycheskykh aspektakh samoaktualyzatsyy 
lychnosty [On the theoretical aspects of self-actualization of personality]. 
Vestnyk OHU [Bulletin of OGU], no. 6 (125), pp. 25-31 (in Russian) 

10. Tytarenko, T.M. (2015) Praktyky osobystisnoho zhyttyetvorennya: 
mnozhynnist yak shans [Practices of personal life-formation: plurality as a 
chance]. Psykholohiya osobystosti [Psychology of personality], no. 1(6), pp. 
12-20 (in Ukrainian) 

11. Chepelyeva, N.V. (2012) Samoproektuvannya osobystosti u konteksti 
postklasychnoyi psykholohiyi [Self-design of personality in the context of 
post-class psychology]. Naukovi zapysky. Seriya «Psykholohiya i 



 

174 

pedahohika» [Scientific Notes. Series "Psychology and Pedagogy"], no. 
20(4), pp. 17-25 (in Ukrainian) 

12. Bugental, J. F. T. (1964) The Search Tor Autenticity: An Existential-
Analytic Ap-proach To Psychotherapy New York, 1964. 

13. Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M., & Joseph, S. (2008). 
The authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization and 
the development of the Authenticity Scale. Journal of Counseling 
Psychology, 55(3), 385-399. 

Котух Е.В. Интегративный подход к исследованию особенностей 
становления подлинности будущих психологов В статье 
рассматривается разные подходы к исследованию понятия 
«аутентичность». Освещены результате эмпирического исследования 
аутентичности и самоактуализации личности студентов психологов 1-5 
курсов. Подано данные относительно уровней аутентичность личности 
студентов вузов. Приведены средние значения по параметрам 
самоактуализации по пяти группах испытуемых, определено статистически 
значимые различия между группами по параметрам компетентности во 
времени, поддержки, ценностных ориентаций, гибкости поведения, 
самоуважения, самопринятия, принятие агрессии, контактности, 
креативности. Констатировано целесообразность содействия развитию 
аутентичности студентов высших учебных заведений. 

Ключевые слова: аутентичность, будущий специалист, психолог, 
самоактуализация, параметры самоактуализации личности, личность, 
аутентичная личность. 

Kotukh O. An integrative approach to the study of peculiarities of the 
development of the authenticity of future psychologists The article examines 
different approaches to the study of the concept of "authenticity". The result of the 
empirical research of authenticity and the actual updating of the personality of 
students of psychologists of 1-5 courses is. Information is given about the levels of 
identity of students of higher educational institutions. The average values for the 
parameters of self-actualization in the five groups of the subjects are given, 
statistically significant distinctions between the groups are determined according 
to the parameters of competence in time, support, value orientations, flexibility of 
behavior, self-esteem, self-acceptance, acceptance of aggression, contact, 
creativity. The expediency of promoting the development of the authenticity of 
students of higher education establishments is stated. 

Keywords: authenticity, future specialist, psychologist, self-actualization, 
personal self-actualization parameters, personality, authentic personality 
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КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ 

Краєва О.А. Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, 
репрезентована психологічними факторами, пов’язаними зі 
самоставленням на етапі перебігу кризи ідентичності. У запропонованій 
статті представлено результати емпіричного дослідження трансформації 
ідентичності підлітків 13-14 років, репрезентованої психологічними 
факторами, пов’язаними із самоставленням на етапі перебігу кризи 
ідентичності. Емпіричні результати кризових аспектів ідентичності 
наведено за притаманнимипсихологічнимифакторами, які систематизовано 
за психологічними характеристиками:особистісноїідентичності (фактор 
“Інтелект”, “Тривожність”, “Впевненість у собі”), соціальної (фактор 
“Поведінка”, “Ситуація в школі”, “Спілкування”, “Щастя і вдоволеність”, 
“Положення в сім‘ї”), фізичної ідентичності(фактор 
“Зовнішність”)підлітків різновікових груп на етапі переживання кризи 
ідентичності.  

Ключові слова: ідентичність; криза ідентичності; самоставлення; 
особистісна ідентичність; соціальна ідентичність; фізична 
ідентичність;фактор “Інтелект”;фактор “Тривожність”; фактор 
“Впевненість у собі”; фактор “Поведінка”;фактор “Ситуація в 
школі”;фактор “Спілкування”;фактор “Щастя і вдоволеність”;фактор 
“Положення в сім‘ї”; фактор “Зовнішність”. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. У період трансформаційної невизначеності суспільства, на тлі 
соціально-економічної кризи особистість підліткового віку опиняється вкрай 
розгубленою перед неймовірними викликами сьогодення. Так, немов би, 
постає сам на саміз ситуацією загострення показників кризи ідентичності, що 
може призводити до виникнення деструктивних наслідків зміни та 
формування нової стратегії ідентичності особистості в складний та 
невизначений період. 

Доленосний вибір нової форми ідентичності сучасного підлітка 
розгортається в межах культурно-історичного процесу сьогодення на тлі 
економічної, політичної та соціальної кризи держави, кризи майбутнього, 
ідентифікаційної плутанини, що призводить до ускладнень, пов’язаних із 
перебігом кризи індивідуальної ідентичності та подекуди формування 
негативного її виразу (деструктивної її форми).  
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Відсутність стабільності політичного та економічного статусу кожного 
члена суспільства, трансформація суспільної ціннісної матриці, норм, 
непередбачуваність життєвих ситуацій, хронічні стреси, пов’язані з 
самовизначенням та самореалізацією особистості, що дорослішає, призводять 
до послаблення не лише фізичного, а й психічного та соціального здоров'я, 
загострюючи період перебігу кризи ідентичності. 

Вищезазначені суспільні трансформаційні процеси та фактори негативно 
впливають на ще цілковито несформовану ідентичність індивіда, який 
опиняється в ситуації невизначеності, що поглиблює перебіг кризи 
ідентичності та нівелює деякі можливі надбання. Ця тенденція в більшості 
випадків призводить, у досліджуваному нами віці, до формування негативної 
форми ідентичності, дезінтеграції, відсутності планів на майбутнє, затягуючи 
процесперебігу та подолання кризи ідентичності.  

Криза ідентичності в підлітковому віці разом зі своїми ознаками та 
викликами, проявляється як протиріччя, невідповідність існуючого 
соціального статусу особи вимогам, що змінилися. Перебіг кризи 
ідентичності змушує втрачати власне попередньо набуту умовно цілісну 
форму дитячої ідентичності, яка вже дезорієнтує підлітка та призводить до 
системних пошуків нових складових “Я-образу”, за умови узгодження їх із 
ідентифікаційною матрицею особи.Основними викликами кризи є 
нездатність прийняти та інтегрувати нову форму ідентичності, узгодивши 
попередньо із ціннісною матрицею особистості або, прийнявши її, вдало 
адаптуватися до неї. 

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття.Оскільки досліджувана 
нами криза ідентичності є важливим психологічним аспектом становлення 
особистості підлітка, перед сучасною психологічною наукою постає 
необхідність розробки чіткого розуміння показників кризи ідентичності 
підліткового віку, визначення її компонентного складу та загальної ролі 
зазначеної кризи ідентичності у розвитку особистості. 

До сфери нашого інтересу, в контексті вивчення психологічних 
особливостей прояву кризи ідентичності підліткового віку, увійшло 
дослідження трансформації ідентичності підлітків 13-14 років[2], 
репрезентованої психологічними факторами, пов’язаними із 
самоставленнямта особливостями проявів фізичної, особистісної та 
соціальної ідентичності на етапі кризи ідентичності зазначеного віку.  

Оскільки, наступна сукупність ознак: рівень самоставлення (дуже 
високий, низький, “група ризику”), низька самооцінка інтелекту й 
успішності, високий рівень тривожності, невпевненість у собі і надмірно 
високий її рівень, нереалістичне ставлення до власної поведінки, 
несприятлива оцінка шкільної ситуації, незадоволення потреби в спілкуванні, 
незадоволеність життєвою ситуацією та ситуацією в сім'ї, низька самооцінка 
зовнішності, загальне невдоволення собою – за нашим узагальненням, 
представляє собою показники кризи ідентичності підліткового віку. 
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Формулюванняцілей і постановка завданьстатті. Метою статті є 
дослідження власного “Я” (ідентичності), пов'язаного з виокремленими 
проявами кризи ідентичності в підлітковому віці, за 
притаманнимипсихологічними факторами, які систематизовані нами згідно 
певних психологічних характеристик:особистісної ідентичності (фактор 
“Інтелект”, “Тривожність”, “Впевненість у собі”), соціальної (фактор 
“Поведінка”, “Ситуація в школі”, “Спілкування”, “Щастя і вдоволеність”, 
“Положення в сім‘ї”), фізичної ідентичності (фактор “Зовнішність”)підлітків 
на етапі переживання кризи ідентичності.  

В процесі дослідження ми використали методикуПірса-Харріса дитячої 
Я-концепції шкала (модифікована А.М. Прихожан) (“Вивчення Я-концепції в 
модифікації А.М. Прихожан (підлітковий варіант)”)[3], яка була розроблена у 
1964 році Е.Пірсом и Д.Харрісом тає досить надійною: коефіцієнт ретестової 
надійності – 0,77, надійність частин тесту – 0,78 - 0,93 [1]. 

Виклад методики і результатів дослідження. З результатів 
застосованої нами методикиПірса-Харріса дитячої Я-концепції шкала 
(модифікованої А.М. Прихожан) [3], дуже високий, низький та “група 
ризику” рівні самоставлення в підлітковому віці, виявляються певними 
показниками досліджуваної кризи ідентичності(див. рис.1.). 

Значущої статистичної різниці в рівнях самоставлення підлітків 
тринадцяти та чотирнадцяти років нами не виявлено. Емпірична робота 
показала, що підліткам зазначеної вікової когорти на період кризи 
ідентичності притаманний дуже високий (27% семикласників та 33% 
восьмикласників) (φемп= 0.651, φемп<φкрит(р≤0,05) рівень самоставлення, що 
свідчить про неадекватні тенденції у ставленні до власного “Я-образу”, за 
рахунок нереалістичної оцінки себе на етапі кризи ідентичності.  

Високий рівень самоставлення, притаманний 36% та 43% (φемп = 0.87, 
φемп<φкрит(р≤0,05) досліджуваних, вказує на відповідність соціальному 
нормативу. З результатів видно, що до восьмого класу майже у 43% підлітків 
нормалізується рівень самоставлення стосовно відповідності соціальному 
нормативу, за умови розширення в компонентному складі ідентичності особи 
самоідентифікацій, пов’язаних із визначенням власного “Я” у соціальному 
контексті.  

Середній рівень самоставлення виявлено у 29% семикласників та 24% 
восьмикласників (φемп= 0.63, φемп<φкрит(р≤0,05). За низьким рівнем 
самоставлення та “групою ризику” виокремлюються в цілому 8% підлітків 
тринадцяти років на противагу підліткам чотирнадцяти, яких за даними 
параметрами не виявлено жодного. Дані дослідження з визначення рівня 
самоставлення підлітків 13-14 років представлені на рис.1. 
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Рис. 1. Зведені дані результатів з визначення рівня самоставлення підлітків 

За рівнем самоставлення на етапі кризи ідентичності, підлітки сьомих 
класів поступаються підліткам восьмих, рівень самоставлення яких 
підвищується з віком, але не набуває статистично достовірно значущих 
відмінностей. 

Зазначимо, з результатів констатувального дослідження, за нашими 
висновками, підлітки дуже високого (30%), низького рівня (2%) та “групи 
ризику” (3%) за категорією самоставлення, відчувають у цьому віковому 
періоді на етапі кризи ідентичності, психологічний дискомфорт, пов'язаний з 
усвідомленням сторін власного “Я”.  

Наступним кроком дослідження за представленою методикою, було 
виявлення та порівняння особливостей “Я-концепції”, ознак особистісної, 
соціальної і фізичної ідентичності підлітків різновікових груп на період 
кризи.  

Психологічні ознаки, втілені в притаманні їм фактори, були 
систематизовані за певними психологічними характеристиками, що надало 
нам можливість прослідкувати психологічні особливості прояву кризи 
ідентичності підліткового віку. 

Так фактор “Інтелект”, “Тривожність” та “Впевненість у собі” було 
віднесено нами до особистісної ідентичності підліткової особи. Фактори 
“Поведінка”, “Ситуація в школі”, “Спілкування”, “Щастя і вдоволеність”, 
“Положення в сім‘ї” характеризують соціальну ідентичність. Фактор 
“Зовнішність”вказує на фізичну привабливість і фізичний розвиток, як на 
властивість, пов'язану з популярністю серед однолітків, належить 
безпосередньо до фізичної ідентичності. 

За фактором“Інтелект”(самооцінка успішності в інтелектуальному 
плані) (див. рис. 2.) виявляється статистично достовірна відмінність у високій 
самооцінці 56%** підлітків сьомих класів на противагу 25%** 
восьмикласників (φ**

емп=3.361, φ**
емп>φ**

крит(р≤0,01), більша доля яких (67%** 
проти 32%** семикласників) (φ**

емп = 3.825, φ**
емп>φ**

крит(р≤0,01)оцінюють 
власну успішність в інтелектуальному плані більш реалістично – на 
середньому рівні. Низьку самооцінку інтелекту, шкільної успішності 
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виявляємо з результатів у 12% підлітків тринадцяти років та 8% 
чотирнадцяти (φемп= 0.838, φемп<φкрит(р≤0,05).  

Зведені дані дослідження за фактором “Інтелект” представлені на рис. 
2.  

 

 
 

Рис. 2. Зведені дані результатів за фактором “Інтелект” підлітків обох груп 

В цілому узагальнюючи, можна зробити висновок, що підлітки сьомих 
класів не зовсім адекватно оцінюють власну успішність, пов’язану з 
інтелектом, майже переоцінюють її (р≤0,01). Це може вказувати на 
орієнтацію підлітка тринадцяти років на навчальну діяльність у більшій мірі, 
ніж у чотирнадцять років. Значна різниця середнього рівня самооцінки 
власного інтелекту в чотирнадцять років (67%**) на відміну від тринадцяти 
(32%**) свідчитиме про психологічні зміни в самооцінці категорії підлітків 
цього вікового періоду (р≤0,01). 

Загалом, отримані результати за фактором “Інтелект”показали 
достовірну статистичну різницю в самооцінці інтелекту та шкільної 
успішності підлітків двох вікових груп на період кризи (р≤0,01). 

За наступним фактором “Тривожність”(див. рис. 3.) не виявлено 
значної різниці та розходжень серед підлітків сьомих і восьмих класів на 
етапі кризи ідентичності. Більша частина підлітків (69% та 67%) показала 
низький (адаптивний) рівень тривожності (φемп = 0.777, φемп<φкрит(р≤0,05), що 
вказує на високий рівень емоційного благополуччя. Ця група підлітків ще не 
зіткнулася з кризою ідентичності, знаходиться у стані комфортного для неї 
попереднього дитячого “Я-образу” (дитячої ідентичності).  

Особливої уваги та психологічної допомоги потребує група підлітків з 
високим рівнем тривожності (4% та 8%) (φемп= 0.939, φемп<φкрит(р≤0,05). 
Високий рівень серед підлітків чотирнадцяти років вдвічі перевищує рівень 
тринадцятилітніх, але не досягає статистичної значущості, що може свідчити 
про напругу, пов’язану з усвідомленням власного “Я”, з визначенням “Я-
концепції” та загостренням перебігу кризи ідентичності. 

Дані дослідження за фактором “Тривожність”, представлені на рис. 3. 
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Рис. 3. Зведені дані результатів за фактором “Тривожність” підлітків 

Таким чином, у підлітків восьмого класу спостерігаються зміни 
тривожності в бік високого рівня у порівнянні з підлітками сьомих класів. 

За середнім рівнем упевненості в собі фактору “Впевненість у собі” 
представлено 83% підлітків тринадцяти та 73% чотирнадцяти років (φемп = 
1.344, φемп<φкрит(р≤0,05), при жодному не виявленому респонденту 
невпевненому в собі (0% невпевнених у собі респондентів). Проте, надмірно 
високий рівень упевненості в собі, що найчастіше носить компенсаторно-
захисний характер, свідчить про інфантильний характер ставлення до 
можливостей, недостатню критичність, притаманний 17% та 27% підлітків 
(φемп = 1.35, φемп<φкрит(р≤0,05). Причому, з результатів, надмірно високий 
рівень упевненості в собі певною мірою підвищується серед підлітків 
восьмих класів, які мають потребу в психологічній допомозі у зв’язку з 
неадекватним ставленням до власної особи на момент кризи. Дані 
дослідження за фактором “Впевненість у собі”, представлені на рис. 4. 

 

Рис. 4. Зведені дані результатів за фактором “Впевненість у собі” підлітків  
Підсумовуючи дані за факторами, що характеризують ідентичність 

підлітків двох вище порівняних груп, зокрема її особистісну складову, 
потрібно вказати на явні ознаки кризи цього вікового періоду: низьку 
самооцінку інтелекту та успішності, високий рівень тривожності, 
невпевненість у собі або ж навпаки надмірно високий її рівень.  

Наступний фактор “Поведінка”(див.рис. 5.) що віднесений нами до 
соціальної ідентичності, вказує, чи реалістично підліток оцінює власну 
поведінку. Реалістичне ставлення до власної поведінки виявлене у 42% та 
53% підлітків сьомих та восьмих класів, вказує на той факт, що 
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восьмикласники починають керуватися в оцінці власної поведінки, 
враховуючи вимоги дорослих (φемп = 1.104, φемп<φкрит(р≤0,05). На 
невідповідність на цьому віковому відрізку власної поведінки вимогам 
дорослих вказало 14% підлітків тринадцяти та 5% чотирнадцяти років (φемп = 
1.505, φемп<φкрит(р≤0,05). 

Як бачимо, підлітки восьмих класів починають коригувати власну 
поведінку згідно вимог дорослих, більш усвідомлювати поведінкові аспекти 
на тлі занурення у свій власний внутрішній світ та заглиблення кризи 
ідентичності. 

Дані дослідження за фактором “Поведінка”, представлені на рис. 5. 

 

Рис. 5. Зведені дані результатів за фактором “Поведінка” підлітків 

Наступним фактором “Ситуація в школі”(див. рис. 6.) 
характеризується оцінка шкільної ситуації підлітками. Майже чверть 
підлітків (22% та 24%) несприятливо оцінюють шкільну ситуацію, що вказує 
на те, що школа викликає в них неприязнь, тривогу, нудьгу (φемп = 0.208, 
φемп<φкрит(р≤0,05). Нейтральне відношення до школи виявляють 42% та 38% 
(φемп= 0.453, φемп<φкрит(р≤0,05). Позитивне ставлення простежується у 
третини підліткової когорти (36%, 38%). 

Дані дослідження за фактором “Ситуація в школі”, представлені на рис. 
6. 

 
Рис. 6. Зведені дані результатів за фактором “Ситуація в школі” підлітків 

Таким чином, з результатів за вищенаведеним фактором, 
несприятливість шкільної ситуації, в якій систематично знаходиться підліток, 
позбавляє його можливого надбання ефективних ідентифікаційних зразків 
для наслідування, відштовхує самоствердження в асоціальну сферу. 

Фактор “Спілкування”(див. рис. 7.) вказує на популярність серед 
однолітків уміння спілкуватися. Висока самооцінка в спілкуванні 
характеризує переживання задоволеності в цій сфері, виявлена у 54% та 65% 
підлітків сьомих та восьмих класів (φемп= 1.232, φемп<φкрит(р≤0,05). Середня 
самооцінка притаманна 41% та 31% підлітків (φемп = 1.094, φемп<φкрит(р≤0,05). 
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Низька самооцінка, виявлена у 5% та 4% підлітків, свідчить про 
незадоволення потреби в спілкуванні на період кризи ідентичності (φемп= 
0.395, φемп<φкрит(р≤0,05).Дані дослідження за фактором “Спілкування”, 
представлені на рис. 7. 

 
Рис. 7. Зведені дані результатів за фактором “Спілкування” підлітків 

Низька самооцінка задоволеності спілкуванням серед підлітків свідчить 
про проблеми, пов’язані з комунікативною сферою у цьому віці, ризиком для 
опанування і привласнення певних соціальних ролей, орієнтирів і, як 
наслідок, загострення показників кризи ідентичності.  

На переживання задоволеності або ж незадоволення життєвою 
ситуацією вказує фактор “Щастя і вдоволеність”(див.рис. 8.). За ним, на 
реалістичне ставлення до життєвої ситуації, вказало 12% та 6% підлітків обох 
груп (φемп = 0.694, φемп<φкрит(р≤0,05). Більшість підлітків (85%, 84%) 
тринадцяти та чотирнадцяти років відчувають повне задоволення життям 
(φемп = 0.16, φемп<φкрит(р≤0,05). Переживання незадоволеністю життєвою 
ситуацією виявлено у 3% підлітків сьомих класів.Дані дослідження за 
фактором “Щастя і вдоволеність”, наведені на рис. 8. 

 
Рис. 8. Зведені дані результатів за фактором “Щастя і вдоволеність” 

Незадоволеність загальною життєвою ситуацією, поряд із 
незадоволеністю спілкуванням у підлітковому віці, виявляються основними 
кризовими моментами, спроможними призвести до загострення перебігу 
кризи ідентичності підліткового віку та неблагополучного сценарію 
розгортання кризи. 

Майже половина підлітків (58%, 60%) високою мірою задоволена своїм 
положенням в сім'ї, на що вказують результати за соціальним фактором 
“Положення в сім‘ї”(див.рис. 9.). Середня міра задоволеності виявлена нами 
у третини підлітків обох груп (39% та 36%) (φемп= 0.288, φемп<φкрит(р≤0,05). 
Як чинник ризику розглядається нами низька міра задоволеності ситуацією в 
сім'ї, на що вказують 3% підлітків тринадцяти та 4% підлітків чотирнадцяти 
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років.Результати дослідження за фактором “Положення в сім‘ї”, представлені 
на рис. 9. 

 
Рис. 9. Зведені дані результатів за фактором “Положення в сім‘ї” підлітків 

Підсумовуючи дані за вищенаведеними факторами, що характеризують 
соціальну ідентичність підлітків двох груп, потрібно навести виокремлені 
сукупні ознаки кризи ідентичності досліджуваного вікового 
періоду:нереалістичне ставлення до власної поведінки, несприятлива оцінка 
шкільної ситуації аж до неприязні, тривоги, нудьги, незадоволення потреби в 
спілкуванні, незадоволеність життєвою ситуацією та ситуацією в сім'ї. 

Фізична ідентичність, представлена фактором “Зовнішність”(див.рис. 
10.), характеризує фізичний розвиток та фізичну привабливість підлітка на 
етапі перебігу кризи, невід’ємно пов'язана з популярністю серед однолітків. 
Висока самооцінка зовнішності притаманна 81%** семикласників та 62%** 
восьмикласників (φ**

емп = 2.353, φ**
емп>φ**

крит(р≤0,01). За цим фактором 
чинниками ризику виступає низька (2%), а нерідко і середня – 17%** та 36%** 
(φ**

емп = 2.39, φ**
емп> φ**

крит(р≤0,01) самооцінказовнішності, що може бути 
причиною низької загальної самооцінки підлітка, його загального 
невдоволення собою.Дані дослідження за фактором 
“Зовнішність”,представлені на рис. 10. 

 

Рис. 10. Зведені дані результатів за фактором “Зовнішність” підлітків 

Узагальнюючи отримані дані з вивчення фізичної ідентичності 
підлітків різновікових груп на етапі кризи ідентичності, виокремлюються 
низька самооцінка зовнішності та загальне незадоволення собою в 
якостіпоказників кризи ідентичності досліджуваного вікового періоду. 

Підсумовуючи загальні результати дослідження стану ознак 
особистісної, соціальної та фізичної ідентичності підлітків на період її кризи, 
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можна виокремити основні тенденції у розвитку показників перебігу кризи 
ідентичності підлітків тринадцяти та чотирнадцяти років окремо.  

Так, за ознакою особистісної складової ідентичності на період 
кризи, виявлено: підвищення майже вдвічі високого рівня тривожності серед 
підлітків чотирнадцяти років (8% проти 4%); підвищення середнього рівня 
самооцінки оцінювання успішності в інтелектуальному плані (67%** проти 
32%**); підвищення надмірно високого рівня впевненості у собі (27% проти 
17%).  

За ознаками соціальної складової ідентичності на період кризи, 
виявлено серед підлітків тринадцяти років підвищення невідповідності 
власної поведінки вимогам дорослих (14% проти 5%), незадоволеність 
життєвою ситуацією (3%). Серед чотирнадцятилітніх – підвищення 
реалістичного ставлення до власної поведінки (53% проти 42%) та високої 
самооцінки в спілкуванні (65% проти 54%). 

Кризовими показниками соціальної ідентичності, на нашу думку, 
виступатимуть: несприятливість оцінки шкільної ситуації (22% та 24%) та 
незадоволення потреби в спілкуванні підлітків обох досліджуваних груп на 
період кризи ідентичності (5% та 4%); середня міра задоволеності за 
фактором “Положення в сім‘ї” (39% та 36%) та низька міра задоволеності 
ситуацією в сім'ї (3% та 4%). 

За ознаками фізичної складової ідентичності на період кризи, за 
фактором “Зовнішність”, виявлено серед підлітків двох досліджуваних нами 
груп низьку (2%) та середню (17%** та 36%**) самооцінкузовнішності, які є 
причиною низької загальної самооцінки. 

Висновки і подальші перспективи досліджень.Аналіз результатів 
дослідження, цілком закономірно дозволив констатувати факт наявності 
психологічних змін в ідентичності підлітків чотирнадцяти років, під впливом 
перебігу досліджуваної кризи ідентичності. З урахуванням вищенаведеної 
статистично значущої різниці в складі ідентичності підлітків обох груп, 
відзначаємо зіткнення підлітків тринадцяти років з фактом кризи 
ідентичності, дія якої, завдяки виокремленому наслідковому прояву, 
розігрується значною мірою у чотирнадцять років. 

Отримані емпіричним шляхом результати дозволили виявити основні 
статистичні відмінності в структурі ідентичності підлітків тринадцяти 
та чотирнадцяти років на етапі кризи ідентичності, що 
стосуються:самооцінки успішності в інтелектуальному плані (зниження 
високої самооцінки інтелекту підлітків чотирнадцяти роківпри підвищенні 
долі більш реалістичного оцінювання шкільної успішності; самооцінки 
власної зовнішності (зниження рівня високої самооцінки зовнішності при 
підвищенні її середнього рівня (загального незадоволення собою) підлітків 
восьмих класів. 

Поряд із показниками ідентичності, що розрізняються на етапі перебігу 
кризи, вдалося виявити подібність складових ідентичності підлітків 
тринадцяти і чотирнадцяти років,за наступними психологічними 
факторами: рівнів самоставлення, тривожності, упевненості в собі; низької 
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самооцінки інтелекту; поведінкового фактору; самооцінювання шкільної 
ситуації; рівнів самооцінки спілкування; задоволення життєвою ситуацією і 
положенням у сім'ї. 

Список використаних джерел 
1. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. 

Бурлачук. – СПб: Питер Ком, 1999. – 246 с. 
2. Краєва О. А. Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, 

репрезентована психологічною складовою часу (“Минуле Я”, 
“Теперішнє Я”, “Майбутнє Я”) на етапі перебігу кризи ідентичності / 
Оксана Анатоліївна Краєва // Гуманний розум [збірник наукових праць 
за матеріалами круглого столу «Проблема добра і зла у науковій 
спадщині Г.О. Балла» (24 травня 2018 р.)]. – 2018. – С. 70–77. 

3. Прихожан А. М. Диагностика личностного развития детей 
подросткового возраста / А. М. Прихожан. – М.: АНО “ПЭБ”, 2007. – 
56 с. 

References transliterated 
1. Burlachuk, L. F. (1999)Slovar'-spravochnikpopsihodiagnostike [Dictionary-

reference psychodiagnosis]. SPb. 246 p.(in Russian) 
2. Krayeva, O. A. (2018)Transformaciyaidenty`chnostipidlitkiv 13-14 rokiv, 

reprezentovanapsy`xologichnoyuskladovoyuchasu (“My`nuleYa”, 
“TeperishnyeYa”, “MajbutnyeYa”) naetapiperebigukry`zy` identy`chnosti 
[The transformation of the identity of adolescents 13-14 years, represented 
by the psychological component of time ("Past I", "Present Me," "The 
Future of Me") at the stage of the crisis of identity]. Gumanny`jrozum 
[zbirny`knaukovy`xpracz` zamaterialamy` kruglogostolu «Problema dobra i 
zla u naukovijspadshhy`ni G.O. Balla» (24 travnya 2018 r.) [Humane mind 
[collection of scientific works on the materials of the round table "The 
problem of good and evil in the scientific heritage of G.O. Ball "(May 24, 
2018)]], pp. 70–77 (in Ukrainian) 

3. Prihozhan, A. M. (2007)Diagnostika lichnostnogo razvitija detej 
podrostkovogo vozrasta [Diagnosis of personal development of adolescent 
children].M. 56 p.(in Russian) 
Краевая О.А. Трансформация идентичности подростков 13-14 лет, 

представлена психологическими факторами, связанными с 
самоотношением на этапе течения кризиса идентичности. В 
предлагаемой статье представлены результаты эмпирического 
исследования трансформации идентичности подростков 13-14 лет, 
представляемого психологическими факторами, связанными с 
самоотношением на этапе кризиса идентичности.Эмпирические 
результаты кризисных аспектов идентичности приведены в соответствие 
с присущими психологическими факторами, которые систематизированы с 
учётом определенных психологических характеристик: личностной 
идентичности (фактор "Интеллект", "Тревожность", "Уверенность в 
себе"), социальной (фактор "Поведение", "Ситуация в школе", 
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"Общение","Счастье и удовлетворенность","Положение в семье"), 
физической идентичности (фактор"Внешность") подростков 
разновозрастных групп на этапе переживания кризиса идентичности. 

Ключевые слова: идентичность; кризис идентичности; 
самоотношение; личностная идентичность; социальная идентичность; 
физическая идентичность; фактор "Интеллект"; фактор "Тревожность"; 
фактор "Уверенность в себе"; фактор "Поведение"; фактор "Ситуация в 
школе"; фактор "Общение"; фактор "Счастье и удовлетворенность"; 
фактор "Положение в семье"; фактор "Внешность". 

Kraieva O. The transformation of identity of teens of 13-14 years 
presented by the psychological factors connected with self-relation at the stage of 
transition of crisis of identity. Results of an empirical research of transformation 
of the identity of teens of 13-14 years presented by the psychological factors 
connected with self-relation at a stage of experience of crisis of identity are 
presented in the offered article. Empirical results of crisis aspects of identity are 
given behind intrinsic psychological factors which are systematized according to 
psychological characteristics: personal identity (a factor "Intelligence", 
"Uneasiness", "Self-confidence"), social (a factor "Behavior", "A situation at 
school", "Communication", "Happiness and satisfaction", "Situation in family"), 
physical identity (a factor "Appearance") teens of different ages groups at the 
stage of experiencing of crisis of identity.  

The analysis of results of a research completely appropriately detects the 
fact of existence of psychological changes in identity of teens of fourteen years as a 
result of transition of crisis of identity. As a part of identity of teens of the studied 
groups, collision of teens of thirteen years with the fact of crisis of identity which 
action, thanks to the allocated investigative manifestation, is played substantially 
in fourteen years is noted.  
The results got the empirical way, allow to reveal the main statistical differences in 
structure of identity of teens of thirteen and fourteen years at the stage of crisis of 
identity.  

Keywords: identity; crisis of identity; self-relation; personal identity; social 
identity; physical identity; factor "Intelligence"; factor "Uneasiness"; factor "Self-
confidence"; factor "Behavior"; factor "Situation at school"; factor of 
"Communication"; factor "Happiness and satisfaction"; factor of "Situation in 
family"; factor "Appearance". 
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РОЗЛАДИ, ЗУМОВЛЕНІ СТРЕСОМ І ТРАВМОЮ: 
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД 

Лукомська С.О. Розлади, зумовлені стресом і травмою: 
інтегративний підхід. Дану статтю присвяченоінтегративному підходу до 
діагностики та психокорекції розладів, зумовлених стресом і травмою. 
Проаналізовано поняття екстремальності, екстремальних ситуації та їх 
зв’язку із травматичними подіями і чинниками, що зумовлюють стрес; 
охарактеризовано ситуації небезпеки, що супроводжуються виникненням 
безпосередньої загрози здоров'ю або життю людини як умови розвитку 
розладів, пов’язаних із травмою та ситуації невизначеності, характерні для 
потрапляння людини у невідому обстановку як чинник розвитку розладів, 
зумовлених стресом. Визначено діагностичні критерії тривожних і 
пов'язаних із страхом розладів, гострої реакції на стрес, ПТСР, 
пролонгованої реакції горя і розладів адаптації за МКХ-11 і DSM-5; 
окреслено стратегії зниження стресу, протективні фактори, що 
мінімізують негативний вплив стресів і психотравми на функціонування 
людини; охарактеризовано принципи надання психологічної допомоги при 
розладах, зумовлених стресом і травмою. 

Ключові слова: травма, ПТСР, психічне здоров’я, розлади, зумовлені 
стресом, розлади, зумовлені травмою, DSM-5, посттравматичне 
відновлення. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. Екстремальними в побутовому спілкуванні найчастіше 
називають ситуації, що загрожують здоров'ю і самому життю людини. 
Суб'єктивно екстремальні ситуації набувають форми екстремальності –
особливого стану людської психіки (екстремум-стану), спричиненого 
незвичними чи екстраординарними умовами, що породжують підвищену 
тривожність та особливу емоційну напруженість.Поняття екстремальності 
було запозичене психологією з медичних досліджень психогенних реакцій 
людини на надзвичайні ситуації, з фізіологічного вчення Г. Сельє про стрес і 
загальний адаптаційний синдром, а також з досліджень адаптації людини в 
особливих умовах життя – технічних, екологічних, на війні тощо. Для 
розуміння феномену екстремальності має значення не стільки сам 
екстремальний, травматичний, стресовий досвід, скільки досвід, з яким 
людина звертається [11]. Так, наприклад, має значення, що людина робить зі 
своїм досвідом життя, перетворює його в низку нещасть і / або в джерело 
зростання та розвитку. Відповідно,кожна екстремальна ситуація –не просто 
стимульна конфігурація, що викликає патерни реакції, а трансординарна, 
неповсякденна ситуація людського буття. За таких умов важливого значення 
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набуває інтегративний аналіз розладів, пов’язаних із стресом і травмою, а 
також їх вплив на подальше життя особистості (не лише негативний, а й, 
насамперед, позитивний). 

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття. 

Концептуальний апарат для розуміння феномену екстремальності 
розробляється в контексті чотирьох підходів. У стимульному 
підходіекстремальність визначається переважно в термінах чинників впливу 
на організм або індивіда, таототожнюється із екстремальними умовами й, по 
суті, є аналогом надзвичайних ситуацій (І.Г. Малкіна-Пих, Н.В.Тарабріна, 
І.І.Мамайчук). Згідно із реактивним підходом, акцентується увага на впливі 
подій на психіку людини, тобто ключовими стають такі поняттяяк 
«екстремальний стан», «екстремальна реакція», «дистрес», «екстремальний 
стрес», «травматичний стрес», «посттравматичний стресовий розлад» 
(J. I. Bisson, C.R. Brewin, B. Andrews, J.D. Valentine). У третьому –
персоналістськомупідході екстремальність визначається в 
контекстіособистісних змінних «суб'єктивного» сприйняття, переживання, 
інтерпретації події; при цьому наголошується на активності людини, її 
здатності отримати позитивний досвід із надзвичайних подій, актуальності 
набувають поняття на кшталт посттравматичного зростання і резилентності 
(М.Ш. Магомед-Емінов, В.Г. Ромек, Н.Д. Левітов, C. E. Agaibi, J. P. Wilson). 
Інтерактивнийпідхід визначає екстремальність як дисфункційну взаємодію 
оточення і індивіда, окреслюються рівні так званих міжособистісних травм: 
рання реляційна травма як наслідок відсутності контакту між дитиною та 
батьками; жорстоке поводження з дитиною, буллінг, фізичне та психологічне 
насилля; міжпоколінна травматизація, коли людина відчуває наслідки 
психотравми, що зазнали попередні до неї покоління (C. Mucci,Л.О. Китаєв-
Смик, М.М. Решетніков).  

Натепер найбільш дослідженим є стимульний підхід до поняття 
екстремальності, в контексті якого виділяються важкі, кризові, травматичні 
ситуації, підставою для класифікаційє джерело походження, а також їхня 
тривалість. Зокрема, Н.В. Тарабріна визначає травматичні події як 
екстремальні або критичні, що мають потужний негативний вплив на 
індивіда та вимагають від нього екстраординарних зусиль, спрямованих на 
подолання негативного впливу наслідків надзвичайних подій [3]. На думку 
В.Д. Небиліцина, екстремальні ситуації – це ситуації, які переживаються 
людиною як джерело дискомфорту, відповідно, у стимульному підході 
психічна взаємодія з екстремальністю виявляється в мобілізації всіх 
психологічних ресурсів і понтенціалів людини, що, в результаті тривалого 
протистояння травматичних чинникам, зумовлює її фізичне та емоційне 
виснаження й негативно позначається на якості життя особистості та її 
оточення. 

У зарубіжній психології стимульний підхід до екстремальних ситуацій 
представлений травматичною моделлю психічних розладів (J. L. Herman, 
A.Maercker, A.Mehr), яка визначає наслідки фізичної, сексуальної та 
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психологічної травми як основні чинники розвитку психічних розладів, 
включаючи депресію, тривогу, панічні напади, психози тощо [9]. Відповідно, 
людей із цими розладами не варто вважати психічно хворими, а лише 
такими, що мають цілком зрозумілі та певною мірою адекватні реакції на 
травматичні події [6]. Замість поняття «екстремальність» у даній моделі (а 
нині й у медицині і психології)використовується концепт «травматична 
подія» - це індивідуальна оцінка людиною пережитої події, яка виходить за 
межі звичайного життя і загрожує фізичному життю людини або значущим 
для неї особам [2]. За DSM-5, травматична подія як критерій А 
посттравматичного стресового розладу означає саме загрозу фізичному 
існуванню, а не як це часто вважається, психічному життю людини. Тобто, 
для діагностики ПТСР важливим критерієм є саме те, чи існувала 
безпосередня загроза життю людини (А+), чи ні (А-). Зазначимо, що 
травматична модель не тотожна біопсихосоціальній та медичній моделям 
хвороби; біомедичний підхід зосереджений на виключно біологічних 
чинниках і виключає психологічні, екологічні та соціальні впливи на 
здоров’я людини, біопсихосоціальний, хоча й стверджує, що у розвитку 
хвороби або будь-якого розладу відіграють важливу роль як біологічні 
(генетичні, анатомічні, фізіологічні, біохімічні та ін.) порушення, так і 
психологічні (мислення, емоції і поведінка) і соціальні чинники (соціально-
економічні, фактори соціального мікрооточення, культурні фактори тощо), 
однак нечутливий до суб'єктивного досвіду, а відтак фактично заперечує 
короткотерміновий і довгостроковий вплив травматичних подій на життя 
людей, до того, останнім часом біопсихосоціальна модель психічних розладів 
визнана еклектичною, де спрямованість втручань зумовлена практикою на 
основі особистих уподобань лікаря чи психолога [13]. Однак не слід вважати, 
що і травматична модель лишається сталою впродовж років.У 2000-х роках 
вона трансформувалася, її представники стали наголошувати не на шляхах 
лікування розладів, зумовлених травматичним досвідом, а на тому, як 
навчити людей жити із цими розладами та ефективно адаптуватися у 
суспільстві.  

Слід зазначити, що останнім часом стимульний підхід поступається за 
популярністю персоналістсько-реактивному, основоположником якого на 
пострадянських теренах є М.Ш. Магомед-Емінов, який вказує, що 
екстремальність є особливими умовами життя й по-різному (не завжди 
негативно) впливає на особистість [2]. Арсенал індивідуальних стратегій 
психологічного подолання екстремальних ситуацій достатньо великий, втім, 
серед всього різномаїття можна окреслити три найбільш вірогідні позиції: 1) 
реакцію розладу-травми; 2) реакцію адаптації – стійкості, мужності; 3) 
реакцію зростання – розвитку, кожна з яких зумовлює специфічні наслідки 
травматичної події для людини. Якщо екстремальна ситуація чинить на 
особистість виключно негативний вплив, це зумовлює появу розладів на 
кшталт гострої стресової реакції, ПТСР, пролонгованої реакції горя, депресію 
тощо; за наявності відносно адаптивних копінгів, людина лишатиметься 
індиферентно-стійкою до травми, яка сприйматиметься нею як випробування 
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стійкості, мужності і сили; у випадку позитивного ставлення до 
психотравмуючих подій відбуваються конструктивні трансформації 
особистості (посттравматичне зростання, підвищення резилентності та 
життєстійкості). 

Формулювання цілей і постановка завдань статті. Метою даної 
статті є окреслення можливостей застосування інтегративного підходу до 
розладів, зумовлених стресом і травмою, а серед завдань слід виділити 
термінологічний аналіз зазначених розладів, сучасні підходи до їх 
діагностики і корекції, а також визначення психологічних чинників, що 
сприяють позитивним трансформаціям людей під впливом травматичних 
подій. 

Виклад методики і результатів досліджень.Насамперед, ми 
розрізняємо травматичні ситуації від стресових. Наприклад, ситуації 
небезпеки, що супроводжуються виникненням безпосередньої загрози 
здоров'ю або життю людини (серйозна хвороба, ситуації хірургічної операції, 
різні побутові травми, падіння в воду осіб, які не вміють плавати, пожежа, 
повінь, землетрус, зупинка ліфта між поверхами, рух поодинці через 
небезпечну місцевість тощо) є травматичними; натомість ситуації 
невизначеності, характерні для потрапляння людини в невідому обстановку 
(заблукала в лісі, в горах тощо) або збігу обставин побутового плану, в яких 
індивід не знає, як йому бути (наприклад, людині, яка стоїть поруч, стало 
погано, а сусід не знає що робити) вважаємо стресовими. Важка життєва 
ситуація, незалежно від форми, якої вона набуває для людини, 
супроводжується емоціями. Ф.Бассін виділив «афектогенні життєві ситуації», 
тобто ситуації емоційного напруження, що зумовлюють виникнення 
психологічних травм, які впливають на найважливіші цінності особистості та 
порушують заходи психологічного захисту. Це призводить до порушення 
рівноваги особистості, а також її адаптованості у зовнішньому світі. 
Критичний компонент ситуації визначається наявністю емоційного 
напруження, а ступінь його впливу на особистість – силою афекту і 
реакціями людини [1].У 1926 р. американський психофізіолог В. Кеннон 
використав поняття «стрес» для позначення зовнішніх факторів, які 
руйнують гомеостаз, втім у науковий обіг дане поняття було введено лише у 
середині 1940-х рр. Базуючись на ідеях В.Кеннона і К.Бернара (автора 
поняття «внутрішнє середовище організму»), відомий дослідник стресу 
канадський фізіолог Г.Сельє у 1936 р. опублікував свою першу працю про 
загальний адаптаційний синдром, але тривалий час уникав вживання поняття 
«стрес» і лише з 1946 р. він почав систематично використовувати його для  
позначення загальної адаптаційної напруги. Г.Сельє довів, що стрес 
відрізняється від інших фізичних реакцій в тому, що він є стресом 
незважаючи на те, що подразники, які його викликають (наприклад, новини), 
можуть бути як негативними, так і позитивними. Він назвав негативний стрес 
«дистресом», а позитивний – «евстресом». Якщо евстрес є джерелом 
підвищення активності, радості від напруження і успішного подолання, 
характеризується активізацією мислення та пам'яті, то дистрес виникає лише 



 

191 

при дуже частих і надмірних стресах і супроводжується відчуттям 
безпорадності і безнадійності [11].У сучасній науковій літературі поняття 
«стрес» застосовується, щонайменше у трьох значеннях. По-перше, його 
можна визначити як напругу або збудження під впливом зовнішніх стимулів 
або подій. Нині доволі часто ці стимули і події називаються «стресорами» 
або «стрес-факторами». По-друге, стрес можна віднести до суб'єктивної 
реакції організму, коли він відображає внутрішній психічний стан напруги і 
збудження, тобто емоції, захисні реакції і процеси подолання. По-третє, стрес 
є фізичною реакцією організму на визначену вимогу або шкідливий вплив. 
Функцією цих фізичних реакцій, ймовірно, є підтримка поведінкових дій і 
психічних процесів щодо подолання цього стану (J.K.Schkade, S.Schultz [10]). 

Розлади, зумовлені стресом – це розлади психічного здоров'я, що 
виникають в наслідок атипової реакції як на короткострокові, так і на 
довгострокові проблеми, що викликають фізичний, психічний або емоційний 
стрес. Розглянемо найвідоміші розлади, зумовлені стресом (P. J. Brantley, G. 
N. Jones). Тривожні і пов'язані зі страхом розлади є найпоширенішими в 
усьому світі серед психічних і поведінкових розладів і пов'язані зі значними 
збільшенням непрацездатності, економічними витратами і зниженням якості 
життя. У Міжнародній класифікації хвороб (МКХ-11) тривожні і пов'язані зі 
страхом розлади, які проявляються протягом життя, зведені в один розділ. У 
попередній редакції МКХ (МКХ-10)більшістьтривожнихрозладівзнаходилося 
в групіневротичних, пов'язанихзістресом і соматоформнихрозладів. У МКХ-
11 пропонуєтьсявсірозлади з основнимиклінічнимиознаками у 
виглядітривогиабо страху об'єднати в новугрупу. Агорафобія і панічний 
розлад в МКХ-11 є різними чітко диференційованими розладами, оскільки є 
переконливі докази відмінностей в перебігу, захворюваності, розподілі за 
статтю і реакції на лікування, крім того панічні напади можуть виникати в 
контексті інших тривожних і пов'язаних зі страхом розладів, ймовірність 
виникнення яких, головним чином, залежить від стимулів або ситуації, що 
викликають страх, у цих випадках окремий діагноз «Панічний розлад» не 
обґрунтований, замість нього може застосовуватися уточнюючий 
специфікатор «з панічними нападами», коли панічні напади є частиною 
клінічної картини іншого розладу. Генералізованийтривожнийрозладв МКХ-
11 більше не є діагнозом, а лише синдромо, який ставиться методом 
виключення інших тривожних розладів.  

Одним із розладів, зумовлених стресом, є пролонгована реакція горя. 
Пролонгована реакція горя. Нова категорія в МКХ-11. Існування цієї 
діагностичної одиниці було підтверджено у різних культурах. Центральний 
компонент пролонгованої реакції горя (туга за померлим) не залежить від 
неспецифічних симптомів тривоги і депресії. При цьому дані переживання не 
чутливі до лікування антидепресантами (тоді як депресивні синдроми, 
пов'язані з втратою, чутливі), а психотерапія, стратегічно націлена на 
симптоми пролонгованої реакції горя, демонструє більшу ефективність у 
полегшенні її проявів, ніж лікування, спрямоване на депресію. Люди із 
пролонгованою реакцією горя мають серйозні психосоціальні проблеми і 
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проблеми зі здоров'ям, включаючи інші проблеми психічного здоров'я, такі 
як суїцидальна поведінка, зловживання психоактивними речовинами, 
саморуйнівна поведінка або соматичні розлади, такі як високий артеріальний 
тиск і підвищена частота серцево-судинних захворювань.  

Розлади, зумовлені травмою визначено у Керівництві із діагностики і 
статистики психічних розладів (DSM-5) і Міжнародній класифікації хвороб 
(МКХ-10, 11), а саме: гострий стресовий розлад, посттравматичний 
стресовий розладі розлади адаптації (M.J. Friedman, P.A. Resick, R.A.Bryant, 
J. Strain, M. Horowitz, D.Spiegel). 

Гострий стресовий розлад вперше представлено як нозологічну 
категорію у DSM-IV. Діагностується у період від 2-х днів до 1 місяця після 
травматизації і підвищує ризик виникнення ПТСР у майбутньому (діагноз 
ПТСР ставиться не раніше ніж через місяць після травматичної події).  

Згідно із МКХ-10 Гострий стресовий розлад (F43.0) – це транзиторний 
розлад, яке розвивається у людини без будь-яких інших проявів психічних 
розладів у відповідь на незвичайний фізичний або психічний стрес. Цей стан 
може супроводжуватися подальшим «відходом» із ситуації (до стану 
дисоціативного ступору – F44.2) або ажитацією і надмірною активністю 
(реакція фуги). Зазвичай присутні окремі риси панічного розладу (тахікардія, 
надмірне потовиділення, почервоніння) [12]. 

У проекті МКХ-11 Гостра реакція на стрес (F43.0) визначається як 
транзиторний стан і відноситься до переліку станів, що не є розладами і 
включені в розділ Z «Фактори, що впливають на стан здоров'я населення і 
звернення до закладів охорони здоров'я». Відповідно в МКХ-11 немає 
необхідності у діагностиці гострого стресу за типом гострого стресового 
розладу DSM-5. Віднесення гострої реакції на стрес до розділу Z МКХ-11 
дозволить працівникам охорони здоров'я бути готовими розпізнавати гостру 
реакцію на стрес і надавати допомогу не вважаючи людей хворими на 
психічні розлади. При таких реакціях кориснішою є практична 
психосоціальна допомога, а не психіатрична. Такий підхід у МКХ-11 нині 
позначений як первинна психологічна допомога.  

Якщо симптоми гострої реакції на стрес не починають зменшуватися 
протягом приблизно тижня після їх початку, слід розглянути необхідність 
діагностувати розлад адаптації або ПТСР, в залежності від клінічних проявів. 
Гостра реакція на стрес може супроводжуватися суттєвим порушенням 
особистісного функціонування на додаток до суб'єктивного дистресу, 
порушення функціонування не є обов'язковою ознакою гострої стресової 
реакції [4]. 

У DSM-IV гострий стресовий розлад і посттравматичний стресовий 
розлад були класифіковані як тривожні розлади. У проекті МКХ-11 і в DSM-
5 створена окрема група розладів, пов'язаних зі стресом. Робоча група МКХ 
рекомендує уникати поширеного, але такого, що вносить плутанину, терміну 
«розлади, пов'язані зі стресом», враховуючи, що численні розлади можуть 
бути пов'язані зі стресом (наприклад, депресія, розлади, пов'язані з 
вживанням алкоголю та інших психоактивних речовин), але можуть також 
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виникати при відсутності ідентифікованих стресових або травматичних 
життєвих подій. Спробою відобразити цю відмінність в проекті МКХ-11 став 
термін «розлади, безпосередньо пов'язані зі стресом» 
(«disordersspecificallyassociatedwithstress»), який використовується для таких 
розладів як ГСР і ПТСР. Гостра реакція на стрес залишається в DSM-5 в 
групі розладів, пов'язаних зі стресом, але в результаті визнання 
неоднорідності реакцій на стрес в ній більше немає вимог до наявності 
спеціальних кластерів симптомів і вона не розглядається в якості 
попередника ПТСР [8]. 

ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) – це запізніла і / або 
затяжна реакція на стресову подію або ситуацію (короткочасну або тривалу) 
виключно загрозливого або катастрофічного характеру, які можуть 
викликати загальний дистрес майже у будь-якої людини (наприклад, 
природні або штучні катастрофи, битви, серйозні нещасні випадки, 
спостереження за насильницькою смертю інших, у жертви катувань, 
тероризму, зґвалтування або іншого злочину). Основні симптоми ПТСР 
(F43.1) за МКХ-11: труднощі у регуляції емоцій, відчуття себе приниженою, 
переможеною, нічого не вартою людиною, труднощі у підтримці 
міжособистісних стосунків. 

Комплексний ПТСР – це нова діагностична категорія, яка замінює 
охоплену нею категорію МКХ-10 F62.0 «Стійка зміна особистості після 
переживання катастрофи», яка не стала предметом широких наукових 
досліджень і не включала розлади, що виникають через тривалий стрес у 
ранньому дитинстві. Дана симптоматика може виникнути після впливу 
єдиного травматичного стресора, але частіше виникає після важкого 
пролонгованого стресу або множинних чи повторюваних небажаних подій, 
уникнути вплив яких було неможливо (наприклад, вплив геноциду, 
сексуальне насильство над дітьми, перебування дітей на війні, жорстоке 
побутове насильство, тортури або рабство). 

ПТСР є багатовимірним поняттям, що репрезентує континуум реакцій 
на стрес, а не дискретним психопатологічним синдромом. Враховуючи це, 
слід виділяти у якості окремої нозологічної категорії частковий або 
підпороговий (субклінічний) ПТСР. У DSM-IV (1994) класифікація ПТСР 
відсутня, а відповідно й підпороговий ПТСР не виділений окремо. Термін 
субклінічний або підпороговий ПТСР відноситься до розладу, при якому 
травмований пацієнт має деякі симптоми ПТСР, але вони недостатньо 
серйозні, щоб відповідати критеріям DSM-IV для клінічного діагнозу ПТСР. 
Дистрес і порушення функцій подібні до тих, що спостерігаються у людей з 
діагнозом ПТСР, але людина не має необхідної кількості симптомів 
повторних переживань, уникнення та надмірного збудження. 

Субклінічний ПТСР може бути результатом часткового відновлення від 
повного синдрому (субклінічний ПТСР діагностується у період до 3-х років 
після травматичної події) або від проявом симптомів після травматичного 
переживання, все це слід враховувати при організації медико-психологічної 
допомоги зокрема й учасникам бойових дій. 
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На відміну від пацієнтів із клінічним ПТСР, які повинні проходити 
лікування у спеціалізованих психіатричних стаціонарах, особи із 
підпороговим (субклінічним) ПТСР отримують медико-психологічну 
допомогу на базі центів первинної медичної допомоги (у наших реаліях – 
амбулаторіях сімейної медицини). 

Розлад адаптації (F43.2). Реакція недостатньої адаптації до стресової 
події, на тривалі психосоціальні труднощі або на комбінацію стресових 
життєвих ситуацій, що, як правило, виникає протягом місяця після впливу 
стресора і має тенденцію до вирішення протягом 6 місяців, якщо стресовий 
фактор не зберігається на триваліший термін. Реакція на стресор 
характеризується симптомами стурбованості проблемою: надмірним 
занепокоєнням, рецидивними і болісними думками про стресор або 
постійними роздумами про його наслідки. Наявна нездатність адаптуватися, 
тобто симптоми заважають повсякденному функціонуванню, виникають 
труднощі з концентрацією уваги або порушення сну, що призводять до 
порушення працездатності. Якщо критерії діагностики підходять для іншого 
розладу, то цей розлад слід діагностувати замість розладу адаптації. 

Ми зазначаємо, що протективні фактори у розладів, зумовлених 
стресом і травмою дуже подібні. Стратегії зменшення стресу можуть бути 
корисними для багатьох людей, однак у стресових ситуаціях високотривожні 
особистості часто не можуть сконцентруватися достатньо, щоб ефективно їх 
використовувати, тому більшість технік зниження стресу більше 
профілактичні, а не корекційні, спрямовані на підвищення загальної 
стресостійкості людини. Натепер все більшої популярності набуває так звана 
п’ять-R модель (R. S.Ulrich, R. F.Simons, B. D.Losito, E.Fiorito, M. A.Miles, 
M.Zelson): Recognition – розуміння можливих причин і джерел стресу, їх 
розуміння; Relationships – визначення джерел підтримки, осіб, здатних 
прийти на допомогу; Removal – усунення стресорів, управління ними; 
Relaxation – використання релаксаційних технік (дихальних вправ, медитації, 
масажу, уяви);Re-engagement – повторення занурення у стрес шляхом 
десенсибілізації [14]. 

На думку, S.E. Hobfoll, P.Watson, C.C. Bell, R.A.Bryant [7], 
самодопомога та професійна допомога особам із зумовленими стресом та 
травмою розладами базується на п’яти принципах: безпеки, спокою, 
самоефективності і колективної ефективності, залученості до спілкування і 
надії. Відчуття безпеки формується на індивідуальному (розвиток 
адаптивних копінгів і когніцій, формування безпечного фізичного простору), 
груповому (обговорення ресурсів подолання негативних наслідків стресів у 
мікрогрупах), організаційному (створення безпечного фізичного середовища 
для великих груп, розвиток моделей підтримки і допомоги на випадок 
травмуючих ситуацій) рівнях і рівні громади (організація системи охорони 
здоров’я і соціального захисту, яка забезпечить допомогу усім членам 
спільноти). Принцип спокою стосується насамперед, профілактики 
афективних, панічних реакцій на стреси та травмуючі ситуації, крім того, це 
надання можливостей для безпечного сну та відпочинку і, за потреби, 
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фармакологічна підтримка, спрямована на подолання інсомнії. Одним із 
наслідків травми є відчуття своєї некомпетентності («я безсилий», «я не 
здатен це зробити») відповідно, існує потреба в підвищенні відчуття власної 
самоефективності шляхом успішного виконання спочатку нескладних 
завдань, а потім і складніших, що вимагають від людини високої 
відповідальності; до колективної самоефективності ми відносимо 
ефективність функціонування родини, малої групи, вона формується 
аналогічно із самоефективністю. Залученість до спілкування це профілактика 
самотності, формування відчуття соціальної підтримки, яка складається із 
емоційної близькості, мережі соціальних зв’язків, фізичної та матеріальної 
підтримки. Принцип надії полягає насамперед у формуванні оптимізму як 
адаптивного емоційного копінгу у теорії Е.Хайма, зміні життєвих 
пріоритетів, усвідомленні нових можливостей і сили власної особистості. У 
випадку організованої та самодопомоги за окресленими принципами, у 
людини, яка має розлади пов’язані із травмою та стресом, формуються 
кореляти адаптації, а саме посттравматичне зростання (R. Tedeschi, L. 
Calhoun, L. Simons, J. Ducette) і резилентність (G.A.Bonanno, M. Westphal, A. 
D.Mancini), покращуються навички життєстійкості (Д. Леонтьєв, 
О.Рассказова, С. Мадді) й зростає рівень психологічного благополуччя (К. 
Ріфф, М. Селігман, N. Bradburn, P.T. Costa,A. Deaton, E. L. Deci, R.M. Ryan). 

Висновки і подальші перспективи досліджень.Отже, наявні  в 
психології підходи до дослідження психотравмуючих подій як джерела 
виключно негативних для особистості наслідків, не відповідають вимогам 
сучасної ситуації перманентних соціальних, економічних, геополітичних 
криз і конфліктів, коли потенційно травматичні ситуації є неминучою 
частиною життя людей і соціальних груп. Це зумовлює необхідність пошуку 
способів реалізації конструктивних, розвиваючих потенціалів кризових і 
травматичних ситуацій.Життєстійкість, посттравматичне зростання, 
резилентність, суб’єктивне психологічне благополуччя  є складовими 
ресурсного підходу в дослідженні соціальної адаптації, тобто підходу, що 
орієнтує людину на пошук можливостей і умов подолання кризових 
ситуацій, розладів, зумовлених травмою та стресом. Перспективами є 
емпірична перевірка окреслених у статті теоретичних розвідок і створення 
інтегративної моделі психологічної допомоги при психотравмах і стресових 
ситуаціях. 
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Лукомская С.А. Расстройства, вызванные стрессом и травмой: 

интегративний подход. Статья посвященапроблеме интегративного 
подхода к диагностике и психокоррекции расстройств, обусловленных 
стрессом и травмой. Проанализированы понятия экстремальности, 
экстремальных ситуации и их связи с травматическими событиями и 
факторами, обуславливающими стресс; охарактеризованы ситуации 
опасности, сопровождающиеся возникновением непосредственной угрозы 
здоровью или жизни человека как условия развития расстройств, связанных 
с травмой и ситуации неопределенности, характерные для попадания 
человека в неизвестную обстановку как фактор развития расстройств, 
обусловленных стрессом. Определены диагностические критерии 
тревожных и связанных со страхом расстройств, острой реакции на 
стресс, ПТСР, пролонгированной реакции горя и расстройств адаптации 
МКБ-11 и DSM-5, обозначены стратегии снижения стресса, протективные 
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факторы, минимизирующие негативное влияние стрессов и психотравмы на 
функционирование человека; охарактеризованы принципы оказания 
психологической помощи при расстройствах, обусловленных стрессом и 
травмой. 

Ключевые слова: травма, ПТСР, психическое здоровье, расстройства, 
обусловленные стрессом, расстройства, обусловленные травмой, DSM-5, 
посттравматическоевосстановление. 

Lukomska S. The stress-related and trauma related disorders: an 
integrative approach.Traumatic life events are common among persons. In recent 
years there has been a growing awarenessof the importance of trauma in shaping 
the course ofpeople's lives. Restoring social and behavioral functioning after 
disasters and situations of masscasualty has been extensively explored overthe last 
few decades. According to classical conditioning theory, the traumatic event serves 
as an unconditioned stimulus that evokes an immediate and "hardwired" response 
from the organism (unconditioned response).Physiological activation during 
stressful events may play a central role in the pathogenesis of illness. No evidence–
based consensus has been reached to date with regard toeffective interventions for 
use in the immediate and the post mass traumaphases. Because a traumatic or 
highly stressful event often causes profound changes in a person's outlook, often 
stays highly accessible for years, and often comes to mind spontaneously in 
response to internal and external cues, it may be perceived as a major causal 
agent and thus as a highly salient turning point in the person's life. However, at the 
same time, having a trauma as a salient turning point in the life story may lead to 
oversimplifications. It may cause the person to focus on those aspects of his or her 
current life conditions that can be explained by reference to the trauma, and to 
ignore aspects that defy such causal attributions.Weidentified five empirically 
supported intervention principles that should be usedto guide and inform 
intervention and prevention efforts at the early to stages: a sense of safety, 
calming, a sense of self– andcommunity efficacy, connectedness,hope. Scarcity of 
available resources, inequities in their distribution, and inefficiencies in their use 
pose the three main obstacles to better mental health, especially in low-income and 
middle-income countries.  

Keywords: trauma, PTSD, DSM-5, mental health, stress-related disorders, 
trauma related disorders,stress recovery. 
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ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕТИКО-МОДЕЛЮЮЧОГО МЕТОДУ В 
ДОСЛІДЖЕННІ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ НАУКОВОГО 

ВІДКРИТТЯ (на прикладі історії створення теорії відносності). 
Максименко С.Д., Губенко О.В. Досвід реалізації генетико-

моделюючого методу в дослідженні психологічних механізмів наукового 
відкриття (на прикладі історії створення теорії відносності). Творчість 
як явище має розглядатися як процес, як становлення і генезис нових ідей. 
Цей факт спонукає звернутися до методології, яка представлена в 
генетичній психологі та генетико-моделюючого методу, розробленого 
академіком С.Д. Максименко. Цей метод дозволив виділити в якості вихідної 
«клітинки» творчого процесу, відповідно до принципу виокремлення вихідної 
«клітинки», що породжує клас явище як ціле, ембріональну ядерну 
протосему  з якогї  виникає дана нова теорія. Крім цього, він допоміг 
виокремити ще такі структурні компоненти творчого процесу  як 
креативне каталітичне полісемантічне поле відкриття, колективна 
ембріонально-генетична стратегія мислення і генетична семантограмма, в 
рамках яких і здійснюється генезис нових наукових ідей. 

Ключові слова: наукове відкриття, ембріональна ядерна протосема 
відкриття, колективна ембріонально-генетична стратегія мислення, 
генетико-моделюючий метод. 

Постановка проблеми. Творчість як явище має розглядатися як 
процес, як становлення і генезис нових ідей і інших продуктів 
інтелектуальної активності. Цей факт спонукає звернутися до методології, 
представленої в генетичній психології. 

Дослідження і публікації. Якщо творчість і його логіка - потік, то 
формальне мислення і його логіка - поперечні зрізи цього потоку, його 
фотографії, дискретні крапки на часовій осі розвитку. Такою образною  
метафорою ми можемо охарактеризувати головну відмінність генетико-
моделюючого методу з його принципом історизму від інших методів, які не 
користуються принципом історизму (Див.:[6, с.54]. Останні методи 
обмежуються констатацією наявного стану буття і психіки, і спираються на 
такі «поперечні зрізи» потоку буття, замість того щоб вивчати сам цілісний 
потік. У роботах С.Д. Максименка сформульовані основні принципи 
експериментально-генетичного методу, що виражає логіку становлення. 

Ось ці принципи: 1) принцип аналізу одиницями (виокремлення 
вихідного суперечливого становища, вихідної «клітинки», що породжує клас 
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явищ як ціле); 2) принцип історизму (одним з властивостей якого є генетична 
лінія в предметно-емпіричному дослідженні явища, а іншим - перетворення 
предмета в процес); 3) принцип системності (цілісного розгляду психічних 
утворень); 4) принцип проектування (принцип активного моделювання форм 
психіки) (Див.: [6, с. 53-54]. 

Аналіз «за одиницями» спрямований на вичленення вихідної 
«клітинки», яка породжує клас явищ як цілого і таїть в собі властивості 
цілого. Вона породжує розмаїтість основних форм і конкретних ознак, в яких 
проявляється вихідна клітинка як сутність різноманітності [6, с. 52]. 

Виділення невирішених питань загальної проблеми. Тому перед 
нами стоїть проблема визначення такої «вихідної клітинки» аналізу 
конкретного наукового відкриття. 

Виклад методики и результатів досліджень. Розкриємо дані 
категорії, що характеризують психосемантичні аспекти наукового відкриття, 
за допомогою генетико-моделюючого методу. Для цього почнемо здалеку. 

У нашій роботі для вивчення процесу відкриття ми використовуємо 
традиційну категорію семантичного поля, давно застосовується в лінгвістиці, 
і традиційне ж уявлення про гіперсему як центральне смислове ядро  
семантичного поля (Див.: [12; 10]). Але ці категорії відображають 
психосемантичні процеси в статиці. Для того, щоб відобразити динаміку 
психосемантичних процесів в творчості, ми розвинули і трансформували ці 
категорії. 

На місце семантичного поля ми поставили категорію каталітичного 
креативного полісемантичного поля (ККПП). Вона означає таку семантичну 
систему, таке семантичне поле ідей, теорій і понять, пов'язаних між собою 
асоціативними, логічними, конотативними, причинно-наслідковими та 
іншими смисловими зв'язками, які сприятливі для виникнення нових творчих 
ідей і мають загальну гіперсему - область смислів, що відносяться до 
семантичного ядра. 

За допомогою цієї категорії ми спробуємо проаналізувати генезис ідей 
такого яскравого зразка наукової творчості як теорія відносності, зокрема,  
спеціальна теорія відносності (СТО). 

Перш за все, спробуємо знайти ядерну ідею, гіперсему теорії 
відносності. Потім покажемо, як з неї народилися основні принципи, поняття 
та ідеї теорії. При цьому гіперсема каталітичного креативного 
полісемантичного поля (ККПП) має принципові відмінності від гіперсеми 
звичайного семантичного поля. По-перше, вона не є стабільною і раз і 
назавжди даною, застиглою когнітивною структурою, як у звичайному 
семантичному некреативному полі, вона розвивається, росте, дає «пагони» і 
«відгалуження», подібно ембріону або зерну. Вона являє собою зародок, а не 
остаточні, відлиті в завершену форму положення теорії. Тому, в строгому 
сенсі слова, вона є не гіперсемою, а протосемою теорії. По-друге, контент 
гіперсеми каталітичного креативного полісемантичного поля (ККПП) є 
полісемантичним, на відміну від гіперсеми «звичайного» семантичного поля. 
Цей контент містить не один, а багато щільно упакованих сенсів, що 
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розгортаються і проростають у міру розвитку теорії. Власне кажучи, їх 
розгортання і являє собою процес становлення теорії. Теорія розгортається з 
протосеми ККПП як розгортається паросток з зерна або організм з ембріона. 
Принципи та ідеї теорії являють собою «відростки» вихідної протосеми 
ККПП. Тому протосема ККПП є полісемантичною згорткою (про 
полісемантичні згортки див.: [4, с. 10-11]. З огляду на істотні відмінності  
гіперсеми лексико-семантичного поля від ядерної ідеї ККПП, назвемо  
вихідну ядерну ідею ККПП ембріональною ядерною протосемою ККПП 
наукової теорії. Ембріональна ядерна протосема є полісемантичною 
згорткою майбутньої наукової теорії. 

У зв'язку з цим уточненням контенту гіперсеми в контексті 
креативного каталітичного полісемантичного поля, ККПП може бути дано 
таке більш точне визначення. ККПП притаманна загальна ембріональна 
ядерна  протосема ККПП - область смислів, що відносяться до семантичному 
протоядра нової теорії, визрівання, розвиток і ембріонально-генетичний 
зростання якої породжує нову теорію в зрілому вигляді. 

В генетичній концепції творчості, у відповідності з вихідним 
принципом генетико-моделюючого методу, принципом виокремлення 
вихідної «клітинки», ембріональна ядерна протосема ККПП і виступає такою 
вихідною «клітинкою» аналізу, з якої розгортається нова наукова теорія, 
подібно організму, що росте з ембріона. Як вихідна одиниця, протосема 
зберігає в собі в потенції основне різноманіття майбутньої наукової ідеї або 
концепції. Стати таким зберігачем вона може за допомогою особливого 
способу зберігання семантики - полісемантичного згортання смислів, завдяки 
якому смисли компактифікуються в полісемантичній згортці-протосемі 
теорії, подібно до того, як інформація про майбутнє організму згорнута в 
його біологічному геномі (про полісемантичні згортки див.: [4, с. 10-11]. 
Нарешті, в повній відповідності з логікою генетико-моделюючого методу, 
яка зумовлює перетворення застиглого явища в процес, - в нашій концепції 
лексико-семантичне поле як стаціонарне семантична явище перетворюється в 
каталітичне креативне полісемантичне поле (ККПП) як динамічний 
семантичний феномен. 

Психосемантичний аналіз становлення теорії відносності 
Приступаючи до аналізу, ми відійдемо від усталених шкільно-

канонічних уявлень про відкриття теорії відносності як «одноразовий» 
евристичний акт, коли прийшов геніальний одинак Альберт Ейнштейн й 
одним «розчерком пера» вирішив всі болісні протиріччя фізичної теорії, які 
до того ставили більшість наукових умів в глухий кут. Ми покажемо, що у 
нього були попередники, і до нього було висунуто цілий ряд ідей, що стали 
базовими для теорії відносності. І в цьому немає нічого дивного, оскільки 
колективні (в тій чи іншій мірі) зусилля - це нормальний формат розвитку 
наукових теорій, які, найчастіше, є плодом колективної творчості, іноді 
розтягнутої в часі і неявної для учасників творчого процесу. 

У нашому аналізі, крім праць самого А. Ейнштейна [13,14] й іншого 
класика релятивістської теорії Анрі Пуанкаре [9], ми спиралися на всесвітньо 
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відомі джерела і таких визнаних авторитетів в області «ейнштейнознавства», 
історії науки і психології наукової творчості, як Абрахам Пайс [8], Бенеш 
Хофман і Елен Дюкас [11], Вернер Гейзенберг [3], Макс Вертгеймер [2]. Всі 
вони, як правило, мали високу наукову кваліфікацією, що дозволяла відмінно 
розбиратися в фізичної теорії і творчості Ейнштейна. Анрі Пуанкаре, на 
думку ряду дослідників, можна вважати повноцінним співавтором СТО [5]. 
Багато із зазначених авторів добре знали Ейнштейна особисто і 
співпрацювали з ним, як Бенеш Хофман, його асистент, або Абрахам Пайс,  
або Елен Дюкас, що була його особистим секретарем; отримували особисто 
від нього багато даних про приховані від сторонніх очей процеси його 
наукової творчості (як Макс Вертгеймер, який провів з ним цикл 
поглиблених спрямованих психологічних інтерв'ю; як Абрахам Пайс, який 
особисто від Ейнштейна збирав інформацію про процес його наукової 
творчості; або як Вернер Гейзенберг, що зазнав сильний вплив ідей автора 
СТО та багато спілкувався з майстром). Більшість з них самі мали видатні 
результати в галузі теоретичної та математичної фізики, історії, методології 
та психології науки. 

Зокрема, ми використовували відому книгу А. Пайса «Наукова 
діяльність і життя Альберта Ейнштейна» [6]. Вона вважається однією з 
найбільш повних наукових біографій Альберта Ейнштейна в світі. В ній до 
найдрібніших деталей проаналізована логіка і етапи створення СТО. 

Пошуки протоідей для релятивістської фізики почнемо здалеку і в 
несподіваній області - філософії. На нашу думку, епістемологічною й 
методологічною передумовою теорії відносності є теорія пізнання І. Канта. 
Цю теорію А. Ейнштейн відмінно знав зі шкільних років. Він особливо 
поглибив свої пізнання в області епістемології Канта й споріднених Канту 
філософів (Девіда Юма, зокрема) в молоді роки в створеній ним разом зі 
своїми друзями так званій «Академії «Олімпія» [8, с.20]. Методологія, що 
лежить в основі теорії пізнання І. Канта, в опосередкованому вигляді 
представлена в працях німецького фізика Ернста Маха. Саме Ернст Мах, як 
ми побачимо нижче, а не А. Ейнштейн, побудував перший перехідний місток 
між теорією пізнання І. Канта і Д. Юма і фізичним принципом відносності. 
А. Енштейн визнавав  вплив Е. Маха на становлення своїх поглядів, як 
визнавав, хоча і стримано, вплив філософської методології Д. Юма і І. Канта. 
Про це свідчить, наприклад, такий вислів вченого: «Критичному мисленню, 
необхідному для того, щоб намацати цю центральну крапку [принцип 
відносності одночасності. - А.Г.], сильно сприяло, зокрема, читання 
філософських праць Девида Юма і Ернста Маха»  [14, с. 277 - 278]. Ми 
будемо намагатися пояснити скупе посилання видатного фізика на 
філософські першоджерела принципу відносності. 

Теорія Канта, як відомо, ділить світ, який пізнається, на світ речей-в 
собі (світ, яким він є сам по собі безвідносно до сприйняття суб'єкта, який 
пізнає) і світ речей-для-нас, - світ, яким він постає перед нами, коли 
«пропускається»  через органи відчуттів. Інформація про об'єктивні 
властивості речей при такому «заломленні» через органи відчуттів  в процесі 
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пізнання в тій чи іншій мірі спотворюється. Тому знання про речі-для-нас не 
зовсім або не повністю відповідають об'єктивній картині світу, а саму цю 
об'єктивну  картину в принципі неможливо пізнати в повній мірі, бо сам акт 
пізнання спотворює світ, який пізнається, тому що передбачає накладення 
специфічної енергії органів почуттів на інформацію про речі. На цій підставі 
Кант робив висновок, що речі-в-собі принципово непізнавані, але об'єктивно 
існують і служать джерелом відчуттів і пізнання.  

Теорія пізнання Канта, в свою чергу, бере свій початок в  теорії 
англійського єпископа Джорджа Берклі (яку розвинув Юм), який 
стверджував наступне: якщо все наше знання грунтується на сприйнятті і 
відчутті, то не можна провести жодної різниці між тим, чи існують речі 
об'єктивно і незалежно від нас, або вони існують тільки в наших 
суб'єктивних відчуттях. Адже відокремити подумки наші думки про предмет 
від самого предмета,  який ми мислимо, неможливо. Тому відчуття і об'єкти, 
які відчуваються, - це одне і те ж. Ось що пише про це сам Д. Берклі: «Світло 
і кольори, протяжність і фігури, тепло і холод, словом, всі речі, які ми бачимо 
і відчуваємо, - що вони таке, як не різноманітні відчуття, поняття, ідеї і 
чуттєві враження? І чи можливо навіть подумки відокремити будь-яку з них 
від сприйняття?» [1, с. 514]. «... Те, що говориться про безумовне існування ... 
речей без будь-якого відношення до їхнього сприймання, для мене абсолютно 
незрозуміло. Їх esse (існування. - А.Г.) є percipi (відчуття. - А.Г.), і 
неможливо, щоб вони мали якесь існування поза духами або поза мислячими 
речами, які їх сприймають» [1, с. 514]. По суті, Берклі проголосив принцип: 
існувати - значить бути відчуваємим (esse est percipi). 

Ця беркліанска установка на ототожнення відчуття й відчуваємого  
об'єкта,  й кантівський поділ світу на світ-для-нас і світ-у-собі, що випливає з 
неї, привели в науці кінця 19 ст. до позитивістського принципу 
спостережуваності, сформульованому австрійським фізиком Е. Махом (Див .: 
[11, с. 68; 11а)]. Він говорить, що науковому спостереженню й аналізу  
підлягають лише спостережувані величини, і «існувати - значить бути 
спостережуваним». 

 У прямій відповідності з цією установкою в теорії відносності 
стверджувалося, що абсолютного і неспостережуваного часу немає, але є 
тільки спостережуваний відносний час. (А. Пуанкаре і А. Ейнштейн, услід за  
голландським фізиком Гендріком А. Лоренцом, назвали його місцевим часом 
(Див.: [8, с. 126]). Причому Пуанкаре сформулював принцип місцевого часу 
раніше Ейнштейна - в 1904 р. (а ще раніше - в 1898 - вихідний для ідеї 
місцевого часу принцип відносності одночасності (Див .: [9, с. 419-429; 8, с. 
131 -132]), а Ейнштейн дав формулювання цього принципу лише в 1905р. 
(Див.: [8, с . 132]). Голландський фізик Г.А. Лоренц його сформулював навіть 
ще раніше - в 1895 р.: місцевий час було введено Лоренцом як другорядна 
допоміжна величина (Див.: [8, с. 136]). 

Від принципу місцевого часу до СТО залишався один крок: потрібно 
було зрозуміти, що місцевий спостережуваний час - це і є єдиний час для 
фізичних подій, а неспостережуваного «абсолютного» часу просто немає, або 
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його можна не враховувати. Цей висновок і був зроблений Анрі Пуанкаре і 
Альбертом Ейнштейном. З нього, в свою чергу, випливав висновок, що 
кожна інерційна система відліку має свій час [8, с. 136]. 

З відносності часу один за одним йшли інші висновки. Точно таким 
чином,  як немає абсолютного часу, немає і абсолютних розмірів тіла, але є 
тільки спостережувані розміри, які варіюють в залежності від швидкості 
предмета по відношенню до спостерігача; не існує абсолютної маси, але є 
відносна маса (Див.: [11, с. 78]. Ці прості, але досить парадоксальні висновки 
і склали основу релятивістської теорії. 

Принцип спостережуваності ми і вважаємо ембріональною ядерною  
протосемою ККПП СТО, з якої народилися багато інших її основних  
положень. 

Ми побудували семантичну мережу, яка відображає генезис понять і 
категорій СТО з ембріональної ядерної протосеми ККПП СТО, і демонструє 
взаємозв'язок цих понять. Ця мережа являє собою розгорнутий зміст 
креативного семантичного поля цієї теорії. Ми назвали подібні семантичні 
мережі, що показують не просто взаємозв'язок ідей в статиці, але генезис ідей 
і теорій з ембріональної ядерної протосеми, генетичними семантограмами. 
Вони являють собою короткі формулювання ідей, що взяті в рамки і з'єднані 
за допомогою стрілок, які  наочно зображують смислові причинно-наслідкові 
та інші зв'язки між ідеями в їх генезі. ККПП СТО у вигляді генетичної 
семантограми представлено на Схемі 1. У ній простежено семантичні 
ланцюжки умовиводів і висновків СТО. 
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Рис. 1 Ембріонально-генетична стратегія мислення 

Відзначимо, що синтез експериментально-генетичного підходу, що 
розвивається С.Д. Максименком, і стратегіального підходу до мислення, що 
розвивається В.А. Моляко, дозволив сформулювати в галузі психології 
творчого мислення ще одну категорію - ембріонально-генетичну стратегію 
мислення. Аналіз креативного поля теорії відносності дозволяє, на наш 
погляд, зробити висновок, що крім відомих чотирьох інтелектуальних 
стратегій творчого мислення - стратегії аналогізування, комбінаторної, 
реконструюючої та стратегії випадкових підстановок [7], існує ще одна - 
п'ята - ембріонально-генетична стратегія мислення. Даний висновок наочно 
доводиться визріванням теорії відносності з семантичного ембріона - з 
ембріональної ядерної протосеми ККПП теорії відносності, якою є принцип 
спостережуваності. 
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Вирощування з ембріона відбувається з ембріональної протосеми, іноді з 
декількох протосем, що переплітаються і утворюють складні і, часом, 
химерні мутації. Протосема, як ми вже відзначали - це вихідна клітинка. 
полісемантична згортка креативної теорії, подібно до того, як геном є  
згорткою організму, зерно - згорткою пшеничного поля. Інші стратегії 
творчості припускають, здебільшого, індивідуальну участь творця у 
створенні ідеї, яке відбувається на короткому відрізку часу, що не перевищує 
період його творчого життя в науці. Ембріонально-генетична стратегія 
вирощування теорії  з ембріона, на відміну від них, здійснюється, в багатьох 
випадках, колективно, послідовно і поетапно, іноді протягом нетривалого 
часу, але нерідко протягом декількох поколінь творців, а часом навіть сотень 
і тисяч років. (Як, наприклад, атомарна теорія речовини, перші передумови 
якої виникли за кількасот років до нашої ери в філософії Греції, Індії та 
Китаю, а остаточні результати були отримані в 20-му столітті). 

Як бачимо, процес народження великої теорії - процес колективний, який 
становить в цілому єдине психосемантичне поле, в якому діяльність 
окремого вченого є одним з його структурних компонентів. Питання про 
пріоритети відкриттів тому має іноді вельми заплутаний і неоднозначний 
характер. 

Висновки. Таким чином, до процесу творчості успішно застосований 
генетико-моделюючий метод. Його використання дозволило виділити в 
якості вихідної «клітинки» творчого процесу ембріональну ядерну протосему 
креативного каталітичного полісемантичного поля, в рамках якого виникає 
дана нова теорія. Крім цього, цей метод допоміг виокремити ще такі 
структурні компоненти творчого процесу як колективна ембріонально-
генетична стратегія мислення і генетична семантограма. Застосування такої 
складової генетико-моделюючого методу, як принцип системності, 
дозволило встановити також той факт, що усталені наукові істини 
породжуються таким системним семантичним явищем як креативне 
каталітичне полісемантичне поле відкриття, в рамках якого і здійснюється 
генезис нових наукових ідей. 
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моделирующего метода в исследовании психологичских механизмов 
научного открытия (на примере истории создания теории 
относительности). Творчество как явление должно рассматриваться как 
процесс  становления и генезиса новых идей. Этот факт побуждает 
обратиться к генетико-моделирующему методу, разработанному 
академиком С.Д. Максименко.  Этот метод позволил выделить в качестве 
исходной «клеточки» творческого процесса, в соответствии с принципом 
вычленения исходной «клеточки»,  эмбриональную ядерную  протосему, из 
которой возникает данная новая теория. Помимо этого, он помог 
вычленить еще такие структурные компоненты творческого процесса как 
каталитическое полисемантическое поле открытия, коллективная 
эмбрионально-генетическая стратегия мышления и генетическая 
семантограмма, в рамках которых и осуществляется генезис новых научных 
идей и его психологический анализ. 

Ключевые слова: научное открытие, эмбриональная ядерная  
протосема открытия, коллективная эмбрионально-генетическая стратегия 
мышления, генетико-моделирующий метод. 

Maksimenko S.D., Gubenko A.V. The experience of the implementation of 
the genetic-modeling method in the psychology of scientific discovery (on an 
example of the history of the theory of relativity). Creativity as a phenomenon 
should be considered as a process of formation and genesis of new ideas. This fact 
prompts to turn to the genetic-modeling method developed by academician S. 
Maksimenko. This method made it possible to  distinguish the embryonic nuclear 
protosem from which this new theory originates as the initial “cell” of the creative 
process, in accordance with the principle of isolating the original “cell”. In 
addition, he helped to distinguish such structural components of the creative 
process as the catalytic polysemantic field of discovery, the collective embryonic-
genetic strategy of thinking and the genetic semantogram, within the framework of 
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which the genesis of new scientific ideas and its psychological analysis are carried 
out. 

Keywords: scientific discovery, embryonic nuclear protosem of discovery, 
collective embryonic-genetic strategy of thinking, genetic-modeling method. 
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ФЕНОМЕН «ВТРАТИ ДОВІРИ ДО СВІТУ» У ДІТЕЙ, ВИХОВАНЦІВ 
ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ ОПІКИ 

Марусинець М.М., Смук О.Т. Феномен «втрати довіри до світу» у 
дітей, вихованців інституційних закладів опіки. У статті  зроблено 
спробу розкрити феномен втрати довіри до себе у дітей, які виховуються в 
інституційних закладах опіки.  Проаналізувано основні теоретичні підходи 
щодо вивчення феномена «депривація» та її різновиди.  

Проведено аналіз проблем, пов'язаних із їх роллю і функціями в процесі  
становлення та розвитку особистості дитини-сироти.  Встановлено, що 
процес формування такої категорії дітей відбувається в стані соціальної та 
психічної депривації, яка негативно впливає на розвиток емоційно-
особистісної сфери, спілкування, самоприйняття і самооцінки. Як наслідок, 
у дітей деформується багато ключових установок, зумовлених повноцінною 
соціалізацією, до якої залічують і  соціально-довірливі відносини до світу. 
Діти, які виховуються  поза сім'єю, переживають  депривацію, викликану 
психічним  і особистісним розвитком, який проявляється в деформації 
базової довіри дітей до світу. Як важливе новоутворення така деформація 
виникає у дітей раннього віку  і проявляється в агресивності, підозрілості, 
нездатності до автономного життя. Внаслідок цього подальший розвиток 
довірливих відносин дітей є деформованим, оскільки   формування важливих 
особистісних якостей – автономність, ініціативність, соціальна 
компетентність, здатність до діяльності, статева ідентичність – 
принципово неможливі, або мають депривованих характер.  
Підтвердженням цього є дослідження, які  вказують на те, що люди, які 
перенесли в дитинстві материнську депривацію, продовжують відчувати 
недовіру до всіх людей, за виключенням членів своєї мікрогрупи, які перенесли 
те ж саме. Формування неадекватних соціальних очікувань, орієнтуються 
на визнання у своєму середовищі через фізичну силу, агресію і асоціальні 
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форми поведінки. Почуття відповідальності, відношення до власного 
життєвого часу, проживання за груповими моральними нормами, 
орієнтація на групову совість і поруку відкладають відбиток на 
самосвідомість дітей за еталоном поведінки педагогів і обслуговуючого 
персоналу. Злиття з конкретною людиною (вихователем, батьками, 
педагогом та. ін.), а також із групою людей (добре відомим для дітей є 
інтернатське «ми») часто блокує, а іноді і зовсім унеможливлює розвиток 
автономності дитини, її ініціативності й відповідальності за свою 
поведінку.  

Ключові слова: депривація, соціальна та психічна деривація, 
особистість дітини -сироти, втрата довіри  до світу, інституційні заклади 
опіки.  

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями.  Процес формування нових соціально-економічних і політичних 
основ в Україні зумовив за останні роки соціальний стрес на тлі розпаду 
виробництва, безробіття, зниження життєвого рівня населення. Конфлікт 
старих і нових цінностей став однією з основних причин поглиблення кризи, 
яка спостерігається у всіх сферах життя суспільства, а, значить, і кризи 
сучасної сім'ї. 

Нестабільність соціальних інститутів в умовах кризи, девальвація   
моральних цінностей, втрата звичних культурних і традиційних установок й 
орієнтацій супроводжують за темпами поширення негативного явище, як 
сирітство та дитяча безпритульність. За останні десятиріччя чисельність 
дітей-сиріт в Україні значно збільшилась, а відтак і зросла актуальність даної 
проблеми  щодо її розв’язання.  

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття. Сучасна освітня і виховна 
системи спеціальних установ, де проживають до певного віку діти-сироти, 
неефективна з точки зору створення умов для повноцінного розвитку 
особистості. Як наслідок матеріальних і моральних проблем, відбувається 
поширення психічних і соматичних захворювань серед дітей-сиріт. 
Виховання дітей в інституційних установах порушує природний процес 
формування особистості та її соціалізації, що обумовлює одну із проблем 
державної ваги – проблем соціальної депривації дітей-сиріт. 

Формування особистості дитини сироти відбувається в стані 
соціальної та психічної депривації, яка негативно впливає на розвиток 
емоційно-особистісної сфери, спілкування, самоприйняття і самооцінки 
дитини. Як наслідок, у дітей деформується багато базових установок, 
зумовлених повноцінною соціалізацією, до якої залічують і соціально-
довірливі відносини до світу. 

Зауважимо, що деприваційні чинники рідко зустрічаються в 
ізольованому вигляді. Зазвичай вони утворюють складну ієрархічну 
структуру, де одна і та ж дитина страждає кількома її формами  вираження. У 
зв'язку з цим з'являються нові напрями в психіатрії, наприклад, соціальна 
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психіатрія сирітства. Психіатрами і клінічними психологами активно 
досліджуються чинники порушень психічного і соматичного здоров'я дітей – 
сиріт. Тезаурус поповнюється новими поняттями (наприклад, «синдром 
сирітства»). 

Фактично, суспільство переживає стан розгубленості з приводу 
можливості розв’язання комплексу проблем, обумовлених ситуацією 
сирітства. Воно ставить перед психологією та медициною як соціально 
орієнтованими системними науками досить гострі соціальні запити. 

Як показують результати досліджень Н. Бевз, С. Дорохової, 
О.Трошихіної, Є. Чернишової та інших учених, серйозне зубожіння 
середовища призводить до сенсорної депривації, зменшення комунікацій з 
оточуючими – до соціальної депривації, спрощення емоційного тону при 
взаємодії з персоналом – до емоційної депривації, жорстка формальна 
організація середовища дитячого будинку – до когнітивної депривації. 

Основною формою депривації даної категорії дітей є дитячо-
батьківські відносини, в які можуть бути включені всі вище перераховані 
форми. Виховання дітей поза сім'єю веде до депривації психічного і 
особистісного розвитку, яке проявляється в деформації базової довіри дітей 
до світу. Водночас, чимало авторитетних авторів вважають, що соціальна 
довіра – стрижневий елемент соціального і психологічного благополуччя 
особистості в суспільстві (К.Хорни, Е. Еріксон, В. Зінченко, Т.Скрипкіна, 
П.Шихірев й ін.). 

Натомість, психологічні аспекти деприваційних розладів станом на 
сьогодні мало досліджені, масштаби змін, пов'язаних з ними, не 
прогнозуються. Пропонована офіційними структурами одна з форм 
соціальної адаптації дітей-сиріт – форма прийомної сім'ї – мало вивчена, і, як, 
показує практика, не завжди ефективна для ліквідації наслідків психічної 
депривації. 

Формулювання цілей і постановка завдань статті – вивчення 
особливостей прояву депривації довіри у дітей, які виховуються в  
інституційних закладах опіки.   

Виклад методики і результатів досліджень. Ранній дитячий досвід 
дитини-сироти формує один із найсерйозніших феноменів сирітства – 
«втрата базової довіри до світу», яка проявляється в агресивності, 
підозрілості, нездатності до автономного життя [1]. Внаслідок цього 
подальший розвиток довірливих відносин дітей виявляється депривованих.  

Найбільш серйозним наслідком зазначеного психічного явища є 
втрата «базової довіри» до світу, без якої розвиток таких важливих 
новоутворень особистості, як автономність, ініціативність, соціальна 
компетентність, здатність до діяльності, статева ідентичність – принципово 
неможливі. Є підстави вважати, що втрата базової довіри до світу неминуче 
виникає в дітей, які виховуються в умовах депривації, як наслідок  
руйнування кінестетичного, візуального та аудіального контакту з 
материнською фігурою і може бути частково відновлена за рахунок ініціації і 
до формування латентних механізмів розвитку особистості, що лежать у 
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когнітивній сфері. Йдеться про формування здатності до просторово-часової 
орієнтації, що дає дитині змогу усвідомлювати свою окремішність від 
дорослого і будувати диференційовані відносини як зі світом дорослих, так і 
щодо різних аспектів власної особистості. Критерієм сформованості 
просторово-часової орієнтації є подолання дитячого егоцентризму, здатність 
перейти від центрації до децентрації. Перебуваючи в центристській позиції, 
дитина може бачити світ тільки з власного погляду, інших для неї не існує.  

Численні дослідження вказують на те, що люди, які перенесли в 
дитинстві материнську депривацію, продовжують відчувати недовіру до всіх 
людей, за виключенням членів своєї мікрогрупи, які перенесли те ж саме. 
Вони бувають дуже заздрісними, надзвичайно критичними до інших, 
невдячними, весь час очікують обману зі сторони інших.  

Психологічні особливості вихованців інституційних закладів 
ідентифікуються через:  

1) знижену активність – головну характеристику особистості  дитини-
сироти. Ця якість компенсується розвинутими формами реактивності: 
вмінням швидко пристосовуватись до будь-якої   ситуації, миттєво 
реагувати на загрозу, ставати непомітним, таким, як всі, пасивним. 
Гіперактивні діти часто мають схильність до брехні й різних фантазій. Тому 
подібні якості певним чином впливають на їхню поведінку в соціумі і в 
подальшому можуть призвести до замкненості, аутизму, депресії або ж 
неадекватних учинків, зокрема, девіантності (хуліганство, крадіжки, 
жебракування, нарко і алкогольна залежність тощо), делінквентності, 
адитивності; 

2) спілкування депривованих дітей, яке спостерігається через численні        
проблеми  відставання від однолітків, що виховуються за межами інституцій. 
Воно бідне й одноманітне, недостатньо емоційно забарвлене. Засоби 
спілкування часто не відповідають мотивам і потребам. Замкнутий ареал 
спілкування – причина вербально-оцінної та поведінкової агресії, підвищеної 
тривожності дітей. Надмірна комунікативна адаптація до мети-образу «Я-
Ми» стають причиною того, що контакти між вихованцями інституційних 
закладів стають поверховими, конфліктними. Спостерігається фрустрація 
інтимно-особистісного спілкування як провідного виду діяльності, наслідком 
якого стають реакції капітуляції. Це призводить до слабкості вольових зусиль 
та неповноцінності, схильності до швидкого формування почуття провини. 
Екстравертовані тенденції спілкування, які накладаються на систему заборон 
і обмежень переростають у приховані (латентні) або відкриті конфлікти. 
Зовні проявляються у вербальній агресії, поведінковій імпульсивності 
прагненні «шокувати» співрозмовника, привернути увагу, продемонструвати 
свою неординарність. На рівні внутрішньоособистісному проявляються через 
гіпертрофовану сором'язливість та самокартання; 

3) емоційно-вольову сферу. Переживання почуття знехтуваності, 
самотності, втрати або невдачі включає в дитини, емоційно-когнітивні 
виміри власної життєвої активності/пасивності. Такі субдепресивні зміни, як 
перепади і зниження настрою, астенічні прояви млявості, втоми, 
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дратівливість, іпохондричні переживання неприємних і амбівалентних 
почуттів, тривога, страх, нервово-психічне напруження накладають 
серйозний відбиток на становлення особистості; 

4) зниження просоціальної активності, невпевненість у собі, зниження 
самоорганізованості, цілеспрямованості, недостатній розвиток самостійності, 
неадекватна самооцінка, нездатність будувати нормальні стосунки з 
навколишніми аж до повної відсутності тенденції до співробітництва. 
Домінування екстернального локусу контролю, який передбачає приписувати 
відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім силам. Подібні 
порушення виявляються переважно в підвищеній тривожності, емоційному 
напруженні, психічній втомі, емоційному стресі і чутливості до 
різноманітних перешкод, неготовності долати труднощі, агресивності, авто 
агресії, яка проявляється у надмірному самокартанні, зневажливому 
ставленні до власного «Я», недовірливості, нестриманості, надмірній 
імпульсивності та експресивності, порушенні емоційних контактів з 
оточенням, наростанні пасивності, депресії, апатії, гіпотимії тощо;  

5) особистість  дитини, яка формується в умовах ранньої та тривалої 
депривації, має тенденцію до виникнення значних відхилень у 
самосвідомості. У вихованців інтернатів спостерігається своєрідне 
викривлення самосвідомості: межі «Я» у них не чіткі через колективні умови 
існування, а нерозвинена саморефлексія перешкоджає усвідомленню 
власного психічного «Я», його унікальності [7]. Формується неправильне 
ціннісне ставлення до себе, негативні уявлення і переживання які, пов’язані з 
негативними переживаннями власного минулого, теперішнього та 
майбутнього. Аксіологічна система спрощується, а її дисфункції неминуче 
збіднюють семантику змістового наповнення самосвідомості. Зовнішній світ 
сприймається як абсолютно байдужий або навіть ворожий, виняток можуть 
становити однолітки зі схожою долею, що сприяє виробленню відповідних 
поведінкових стереотипів. За таких умов з’являється недовіра до 
навколишніх, іноді навіть зневага до них, за винятком своїх однолітків. 
Залежно від цього змінюється самооцінка: від завищеної до різко заниженої; 
низька працездатність, у тому числі й навчальна. Ця особистісна якість тісно 
пов'язана з емоційною нестійкістю і пережитими психічними травмами. 
Через соціальні причини, багато дітей-сиріт не набувають навичок до занять і 
бажання вчитися взагалі. Ця здатність трансформується і переноситься на 
трудову діяльність. Відсутність систематичної, дозованої діяльності, чи 
навпаки, надмірна її перевантаженість не тільки перешкоджають набуттю 
елементарних навичок до діяльності, а й різко знецінює її як потребу загалом.  

Наведені психологічні особливості можуть проявлятися поодинці або 
поєднуватися з іншими особливостями дитини. Все це зумовлено цілим 
комплексом соціальних умов розвитку особистості дитини та 
індивідуальними особливостями її психіки.  

Особливу значущість у формуванні особистості дитини-сироти 
відіграє соціальне середовище, уособлене в батьках, вихователях, 
наставниках. Узагальнений портрет  якостей дитини має таку картину: 
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недостатню сформованість емоційно-вольової, пізнавальної, особистісної 
сфер. На етапах раннього дитинства дається взнаки на всіх наступних і 
призводить до появи «підліткового комплексу». У це поняття вчені 
включають занепокоєння, тривогу, схильність до різких коливань настрою, 
меланхолії, імпульсивність, негативізм, конфліктність, суперечність почуттів, 
агресивність (В.Мухіна, А.Фройд); поєднання чутливості з черствістю, 
хвороблива сором'язливість з дратівливістю (І.Кон А.Личко, Г.Сухарева); 
дифузне розпливчате «Я», рольова особистісна невизначеність, розлад 
тимчасової перспективи, «криза ідентичності» (Е.Еріксон); прагненя до 
звільнення від дитячої залежності (Е.Шпрангер); неперенесення гіперопіки, 
невмотивовані коливання настрою (М.Єрмолаєва, К.Лебединська), втрата 
довіри. 

Вихованці інтернатних закладів зазвичай не знають і не сприймають 
себе як особистість. Унаслідок формування неадекватних соціальних 
очікувань, вони, як правило, орієнтуються на визнання у своєму середовищі 
через фізичну силу, агресію і асоціальні форми поведінки. Порушення 
статевої ідентифікації вихованців інституційних закладів виникають через 
домінування жінок серед педагогів і персоналу. У вихованців дитячих 
будинків та інтернатів не розвивається відповідальне відношення до власного 
життєвого часу, проживання за груповими моральними нормами, орієнтація 
на групову совість і поруку відкладають відбиток на самосвідомість дітей.  

Вивчаючи психологічні характеристики дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, характерним є феномен «Ми», який  
за своєрідною природою ідентифікує дітей один з одним. Тоді як  у 
нормальній сім’ї феномен «Ми» відображає причетність дитини саме до своєї 
сім’ї, і є важливою емоційною і моральною силою, що створює умови для 
внутрішнього захисту.  

У дітей, які залишилися без сім’ї, створюється стихійне «Ми» як 
своєрідне психологічне утворення. Це пояснюється тим, що весь світ 
ділиться на «своїх» і «чужих». Водночас у них формуються особливі 
ієрархічні стосунки, включаючи досить жорсткі стосунки всередині «Ми» і у 
ставленні до молодших. 

Специфіка, яка проявляється у розвитку інтелектуальної і емоційно-
вольової сфери, у деформованому спілкуванні з дорослими і ровесниками, 
обумовлює особливу в’ялість, апатію, примітивність емоційних реакцій, 
недовірливість, замкнутість, пасивність дітей-сиріт. Підвищена 
конфліктність у відносинах з ровесниками відмічається з дошкільного віку. 
Уже з раннього дитинства  переживають свою незначимість, не мають 
досвіду безумовного прийняття і любові. Те, що «Я  ніхто», у більш 
старшому віці веде до самозневаги, пригніченню власних потреб і емоцій.  

Вчені роблять акцент на такій важливій якості особистості дитини-
сироти як соціальна позиція ( І. Бех, М. Боришевський, Є. Чернишевська).  

Термін «соціальна позиція», «позиція особистості» зустрічається у 
психологічній літературі з метою визначення особистості як члена соціуму 
(групи, колективу, суспільства); як  ієрархічно організовану систему ставлень 
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до окремих аспектів своєї життєдіяльності, що визначає її смисл і зміст, 
характер і спрямованість активності [2;3; 9].   

 У  педагогіці, соціальній педагогіці дане поняття розглядається із 
позицій навчання та виховання, фактичного рівня отриманої освіти, ступеня 
сформованості моральних якостей, організаційних, гігієнічних навичок і 
навичок самообслуговування, ставлення до навчання і праці 

Відсутність досвіду повноцінної взаємодії з дорослими негативно 
позначається на розвитку соціальних контактів дитини-сироти з однолітками 
– вони часто не помічають один одного, не вступають в ігрову взаємодію, не 
чутливі до ініціативи та емоційного стану інших дітей, що призводить до 
виникнення конфліктів між ними. Для дитини-сироти інші діти є 
монотонним фоном (тлом) їхнього життя, а якщо і виступають із нього, то 
скоріше як конкуренти або суперники, а не партнери або друзі. Такі діти 
живуть у теперішньому, не маючи минулого та майбутнього. Їхні бажання 
обмежені потребами, які слід негайно задовольнити, і які несуть на собі 
відбиток відображення дисциплінарного характеру їхнього життя (бажають 
бути слухняними, швидко вдягатись, смачно та правильно їсти).  

За загальним фізичним і психічним розвитком діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування, відрізняються від однолітків, які 
зростають у сім’ях. У перших чітко простежуються сповільнений темп 
психічного розвитку, низка негативних особистісних якостей. Зауважимо, що 
це спірне твердження, адже розвиток дітей-сиріт просто інший, а не гірший.  

 На кожному віковому етапі формування особистості дитини-сироти 
відбувається становлення тих чи інших якостей психіки, характерних саме 
цьому періоду, а саме: відсутність спілкування з біологічною матір’ю; 
деформація родинних зв’язків; дефіцит любові, ласки, уваги; замкнутість 
кола спілкування; регламентація проведення часу з дитиною; несформоване 
«Я»; підвищене почуття тривоги, відчуття ворожості соціуму; 
закомплексованість; відсутність диференційованого підходу з боку педагогів-
вихователів. 

Що стосується дітей-сиріт підліткового віку, порушення процесів 
саморегуляції, домінування пасивності в різних видах діяльності, 
недостатню здатність до співчуття, імпульсивність у поведінці, знижену 
(порівняно з однолітками, що зростають у сім'ї) емоційну регуляцію, 
емоційно-перцептивну взаємодію. Соціальна дезадаптованість, поведінкові 
відхилення пояснюються інтелектуальними дисфункціями, які є наслідком 
тривалої депривації, пережитої в ранньому віці. Перебіг особистісного 
розвитку відбувається в таких випадках у вигляді збідненого життєвого 
тонусу, мало структурованого й неадекватного адаптування до 
конвенційних норм моралі цивілізованого соціуму. 

Проведені М.Астоянц, Г.Бевз, М.Васильковою, І. Дубровиною, 
О.Ігнатовою, Л.Кочкіною, І.Курляк, Т. Шалавиною та ін. експериментальні 
дослідження підлітків, що виховуються в закладах інтернатного типу 
засвідчили: 

1) особистісні якості, пов’язані з емоційно-чуттєвою сферою підлітка, 
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характеризуються високою настороженістю, стриманістю емоцій, схильністю 
до почуття провини, наявністю акцентуацій характеру (53,8% – психастенічні 
реакції, 16% – шизоїдні, 11% – гіпертимні, 9,2% –психопатичні; 

2) особистісні якості в пізнавальній сфері (на 15 – 20% занижені такі 
пізнавальні процеси, як: вербальна і зорова пам’ять, образне і логічне 
мислення, увага від загального інтелектуального розвитку підлітків); 

3) у 68% вихованців спостерігається спад адаптивних здібностей 
(поведінкова регуляція, комунікативні та моральні якості). 

Для старших дітей це  – невміння самостійно контролювати і 
планувати свої дії; споживацьке ставлення до життя; тривожність і 
невпевненість у собі; бідність мотивів поведінки; орієнтація на сьогоднішній 
день, звужена перспектива минулого і майбутнього; відносно низький рівень 
знань; бідність словникового запасу; невисокі показники фізіологічного 
розвитку; «завчена безпорадність», тобто стан, коли вихованець вважає, що 
він не в змозі контролювати своє життя, що зовнішні події не залежать від 
нього, і він нічого не може зробити, щоб запобігти їм або змінити їх. 

В умовах інтернатного закладу зазначені характеристики, наголошує 
Л. Кочкіна [6], не можуть бути сформованими належним чином, оскільки 
адекватна соціалізація підлітків істотно ускладнюється. Причинами такого 
явища за вченою, є:  

− неприйняття соціального оточення поза інтернатом; 
− нівелювання проявів особистості, наявність соціальної 

сором'язливості, що негативно впливає на їх самопочуття ; 
− не володіють засобами та прийомами, що допомагають 

переборювати страхи, не отримують стимулу до активної 
пізнавальної діяльності, не вміють поділитися своїми 
переживаннями із дорослими; 

− частина вихованців інтернатів боїться спілкування з іншими 
людьми, що свідчить про наявність «комплексу неповноцінності»; 

− відсутність реальної сімейної взаємодії, недостатній прояв 
позитивних соціально-рольових орієнтирів, корпоративність в 
умовах замкненого кола спілкування спричиняють підвищену 
агресивність вихованців інтернатів, посилюють почуття соціальної 
відчуженості, нехтування їх, як особистостей, соціумом [40].  

Основна причина такого стану залежить від середовища, котре «часто 
не вимагає від дитини виконання тих особистісних функцій, які 
покладаються на неї, або принаймні, вони мали б виконуватися нею в 
життєво-буденних ситуаціях».  

Отже, психологічна характеристика дитини-сироти визначається 
такими критеріями, як: 

- фактичний рівень отримання самооцінки;  
- ступінню сформованості моральних якостей;  
- наявністю гігієнічних навичок і навичок самообслуговування;  
- комунікативними якостями (умінням формулювати свої думки в 

усній та письмовій формі, володіння словниковим запасом, рівень 
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грамотності тощо).  
На формування досліджуваної якості у дітей-сиріт впливають і 

взаємовідносини з дорослими. У сім'ї вони носять характер особистісно-
родинного, тоді як в інституційних закладах  суворо регламентовані. 
Останні сприяють деформації життєво важливих якостей психіки, таких, як: 
допитливість, пізнавальна активність, вибірковість у відносинах з 
однолітками і тими, хто займає провідну позицію, є старшими за віком, за 
статевою та гендерною приналежністю. Діти, які залишилися без піклування 
батьків, переживають подвійну травму: розрив сім’ї або її відсутність, 
накопичення негативного життєвого досвіду, внаслідок чого з’являються 
відставання в розвитку і відхиленні в поведінці, а відтак руйнуються не 
лише соціальні, а й емоційні, комунікативні, когнітивні зв’язки, а й 
здатність ці зв’язки встановлювати. 

Дослідники М.Алексєєва, О.Вовчик-Блакитна, Я.Гошовський, 
Г.Гусарова, Л.Кочкіна, І.Курляк, В.Мухіна, Я.Раєвська, Т.Яблонська та ін. 
одностайні в тому, що навіть погана сім’я краща за найкращу опікунську 
установу. Змінюючи форми опіки від інституційних до сімейних, підліток 
залишається з таким «набором» особистісних якостей: стримування емоцій, 
недостатньо розвинене поняття власності, невміння організовувати та вести 
власний побут; комунікативні труднощі в ситуаціях, які є досить простими 
для дітей, які виховуються в сім'ях; невпевненість у власних силах і 
можливостях, занижена самооцінка, сприйняття свого соціального статусу як 
значно нижчого порівняно зі статусом дитини з сім’ї; інфантилізм, 
неадекватне самовизначення і нездатність прогнозувати власне життя; 
психологічне «капсулювання», яке призводить випускника інтернатного 
закладу до прагнення перебувати в освоєних стереотипах життєдіяльності, 
обмеженого соціального простору; неадекватність поведінки в соціумі, 
невмотивована агресивність щодо людей, які оточують, прагнення в будь-
який спосіб привернути до себе увагу. 

Досить часто доводиться спостерігати прояви впертості, негативізму, 
які іноді стають у них головними якостями. Причиною впертості виступає 
внутрішнє прагнення посперечатися навіть тоді, коли для такої суперечки 
немає підстав. Багатьом підліткам властива така якість, як конформізм – 
схильність у всьому підпорядкувати свої рішення і дії авторитету, лідеру. 
Підлітки представляють маргінальну групу, яка знаходиться між різними 
культурами або на периферії домінантної культури, зазвичай проявляючи 
сильну потребу в конформності. М.Боришевський стверджує, що конформна 
реакція не завжди усвідомлюється дітьми-підлітками і навіть вихователями, 
особливо якщо така поведінка культивується в колективі. Причиною 
відхилень у поведінці учнів є несформованість адекватної оцінки себе й 
інших [3]. Учений наголошує, що адекватна самооцінка може набути сталої 
якості, якщо з боку дорослих оточення не буде здійснюватись її корекція [там 
само].  

Узагальнюючи сказане можна визначити  такі типологічні 
характеристики особистісних якостей дітей-сиріт:  
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1) схильність до пасивності, недовіра до оточуючих, стриманість, 
потреба в схваленні з боку навколишніх, фрустрація в напружених ситуаціях, 
прагнення будь-кого звинуватити у власних невдачах і покарати за них, 
апатія, циклотомія;  

2) висока гіперактивність, демонстративність, часті порушення 
поведінки, примхливість, емоційна тривожність, ранимість, середні 
пізнавальні здібності [1;4; 7]. 

Важливими проблемами є: несформованість окремих життєво 
важливих навичок практичного і матеріального порядку, труднощі у 
спілкуванні з навколишніми; нездатність протистояти асоціальним явищам, 
відсутність уявлення про сім’ю та можливість створення в майбутньому 
власної сім’ї. Ці та низка інших якостей можуть позитивно формуватися 
тільки в сімейному або наближеному до нього середовищі. Організація умов, 
а також способи і засоби розв’язання цього завдання у таких формах опіки 
становлять зміст навчання, виховання й формування особистості дитини. 
Разом з тим процес розвитку особистості неможливо жорстко спланувати, 
спрямувати й отримати такий результат, який відповідав би заздалегідь 
визначеним критеріям.  

Е.Чернишова, досліджуючи дітей, які зростали без батьків, відзначає 
відсутність наслідування прикладу поведінки батьків, емоційного та 
інтелектуального контакту з ними, що негативно впливає на формування 
психічного розвитку і рис характеру як хлопчиків, так і дівчаток. Відсутність 
батьківської та материнської турботи, доводить вчений, може призвести до 
появи симптомів фізичних та психічних захворювань [9]. 

Існує чимало досліджень, у яких роль та місія матері й материнства є 
значимою не тільки на ранніх етапах розвитку, формування дитини, а й на 
всіх наступних етапах її життя (Ф.Афузова, К.Булгакова, В.Платнова, 
О.Самойлова, Т. Яблонська).  

Підтвердження цієї тези знаходимо у працях П.Лесгафта [8], про те, 
що нестача любові в ранні роки життя зумовлює й емоційну 
недорозвиненість людини. Особистість, яка сформувалась у результаті 
депривації батьківської любові, характеризує почуття внутрішньої 
порожнечі, пристрасне прагнення до контакту й близькості; їй притаманна 
потреба в тому, щоб про неї піклувалися, що ставить людину в залежність. 
Такі люди є особистісно незрілими.  

Тому втрата дитиною-сиротою материнства чи батьківства 
призводить до невілювання сімейних відносин, сенсу особистого існування: 
мати для дівчинки – приклад майбутньої жінки, для хлопчика – вибір 
майбутньої супутниці життя, і навпаки. Отже, сім’я, у тому числі й 
прийомна, виконують роль найголовнішого посередника у процесі 
соціалізації дитини. Від задоволення цієї життєво важливої потреби багато в 
чому залежить фізичний і психічний розвиток дитини, відчуття нею своєї 
захищеності, впевненості, постійної турботи про себе, впевненості в житті, 
самостійності, здатності знаходити контакти з іншими людьми, з 
однолітками.  
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Феноменологічна втрата дитиною довіри до світу виявляється в 
підозріливості, недовірі до оточуючих, агресивності з одного боку, і у 
формуванні невротичного механізму з іншого. Злиття з конкретною 
людиною (вихователем, батьками, педагогом та. ін.), а також із групою 
людей (добре відомим для дітей є інтернатське «ми») часто блокує, а іноді і 
зовсім унеможливлює розвиток автономності дитини, її ініціативності й 
відповідальності за свою поведінку. У старшому віковому діапазоні дію 
цього механізму може провокувати формування девіантних проявів 
поведінки (вживання алкоголю, наркоманія, токсикоманія). 

Висновки і подальші перспективи досліджень. На основі аналізу 
джерел з проблеми дослідження робимо висновок, про те, що більшість 
вихованців інституційних закладів опіки  вирізняються особистісними 
властивостями, як: знижена творча, просоціальна активність; переважання 
екстернального локус-контролю; схильність до фантазування, обманювання; 
акцентуації характеру; негативізм і реакції відмови; почуття меншовартості, 
невміння спілкуватися, конфліктність; іпохондричність, амбівалентність 
почуттів; відсутність самостійності; низька працездатність, у тому числі й 
навчальна,  і найголовніше – втрата  довіри. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. 
Подальшого вивчення потребують питання вдосконалення діяльності 
установ, які б могли бути наближеними до створення родинного середовища 
та батьківсько-сімейних стостунків.  
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становления и развития личности ребенка-сироты. Установлено, что 
процесс формирования такой категории детей происходит в состоянии 
социальной и психической депривации, которая негативно влияет на 
развитие эмоционально-личностной сферы, общения, самопринятия и 
самооценки. Как следствие, у детей деформируется много ключевых 
установок, обусловленных полноценной социализацией, к которой 
причисляют и социально-доверительные отношения к миру. Дети, которые 
воспитываются вне семьи, переживают депривацию, вызванную 
психическим и личностным развитием, которое проявляется в деформации 
базового доверия детей к миру. Как важное новообразование такая 
деформация возникает у детей раннего возраста и проявляется в 
агрессивности, подозрительности, неспособности к автономной жизни. В 
результате дальнейшего развития доверительные отношения детей 
становятся деформированными, поскольку формирование важных 
личностных качеств – автономность, инициативность, социальная 
компетентность, способность к деятельности, половая идентичность – 
принципиально невозможны, либо имеют депривированных характер. 
Подтверждением этого являются исследования, которые указывают на то, 
что люди, которые перенесли в детстве материнскую депривацию, 
продолжают испытывать недоверие ко всем людям, за исключением членов 
своей микрогруппы, которые перенесли то же самое. Формирование 
неадекватных социальных ожиданий, ориентируются на признание в своей 
среде через физическую силу, агрессию и асоциальные формы поведения. 
Чувство ответственности, отношение к собственному жизненного 
времени, проживание по групповым нравственными нормами, ориентация на 
групповую совесть и поручительство откладывают отпечаток на 
самосознание детей по образцу поведения педагогов и обслуживающего 
персонала. Слияние с конкретным человеком (воспитателем, родителями, 
педагогом), а также с группой людей (хорошо известным для детей 
является интернатские «мы») часто блокирует, а иногда и вовсе делает 
невозможным развитие автономности ребенка, его инициативности и 
ответственности за свое поведение. 

Ключевые слова: депривация, социальная и психическая деривация, 
личность дети не сироты, потеря доверия к миру, институциональные 
учреждения опеки. 

Marusynets M., Smuk O. The phenomenon "Loss of trust to the world' of 
the children from care institutions. The article attempts to uncover the 
phenomenon of deprivation of loss of trust in children brought up in institutional 
care institutions. The main theoretical approaches to the study of the phenomenon 
of "deprivation" and its varieties are analyzed. 

The analysis of the problems associated with their role and functions in the 
process of formation and development of the personality an orphan child has been 
carried out. It has been established that the process of the formation such a 
category of children occurs in a state of social and mental deprivation, which 
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negatively affects the development of the emotional-personal sphere, 
communication, self-acceptance and self-esteem. As a result, children have 
deformed many of the key attitudes caused by full-fledged socialization, to which 
they include social and trustful attitudes towards the world. Children who are 
brought up outside the family experience deprivation caused by mental and 
personal development, which is manifested in the deformation of the children's 
basic trust in the world. As an important neoplasm, such deformity occurs in young 
children and is manifested in aggressiveness, suspicion, and inability to 
autonomous life. As a result, the further development of children's trusting 
relationships is deformed, since the formation of important personal qualities - 
autonomy, initiative, social competence, ability to work, gender identity - are 
fundamentally impossible, or have a deprived character. This is confirmed by 
studies that indicate that people who have suffered maternal deprivation in 
childhood continue to have distrust of all people, except for members of their 
micro group, who have suffered the same thing. The formation of inadequate social 
expectations, focus on the recognition in their environment through physical 
strength, aggression and asocial forms of behavior. The sense of responsibility, 
attitude to one’s own life time, living according to group moral norms, orientation 
to group conscience and surety lay an imprint on the children's self-consciousness 
on the model of the behavior of teachers and service personnel. Merging with a 
specific person (educator, parents, teacher), as well as with a group of people (the 
“we” is well-known for children) often blocks, and sometimes makes it impossible 
for the child to develop autonomy, initiative and responsibility for their behavior. 

Keywords: deprivation, social and mental derivation, the identity of children 
are not orphans, loss of confidence in the world, institutional institutions of 
guardianship 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

Мельник О.В. Психологічні особливості соціальної адаптації 
учасників бойових дій на Сході України. Дану статтю присвячено 
актуальній проблемі сьогодення – дослідженню особливостей соціальної 
адаптації учасників бойових дій. У статті описано підходи до вивчення 
психологічних аспектів соціальної адаптації та її корелятів, зокрема, копінг-
стратегій, посттравматичного зростання, резилентності, 
життєстійкості та психологічного благополуччя. Окреслено зв'язок впливу 
травматичних подій на соціальну адаптацію учасників бойових дій, 
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визначено шляхи реабілітації осіб із різними видами адаптованості, зокрема 
констатується, що за сприятливих умов (наявності соціальної підтримки, 
відсутності інвалідизуючих фізичних травм, базової життєстійкості та 
адаптивних копінгів) учасники бойових дій мають можливість 
інтегруватися у повоєнне життя із врахуванням досвіду, отриманого на 
війні. За відсутності сприятливих умов актуальною стає потреба у 
комплексній медико-психологічній реабілітації учасників бойових дій. 

Ключові слова: Учасники бойових дій, соціальна адаптація, ПТСР, 
посттравматичне зростання, життєстійкість, резилентність, 
психологічне благополуччя. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. Актуальність наукового аналізу проблем адаптації зумовлена її 

соціальною значущістю, прямим та опосередкованим зв’язком із ключовими 

соціальними процесами, явищами та процесами.Особистість прагне 

впорядкованості власного життєвого світу й намагається розширити в ньому 

сектори, що підлягають її суб’єктивному контролю. За умов зовнішніх 

трансформацій в об’єктивній соціальній реальності відбуваються 

перетворення, що зумовлюють різке “звуження” контрольованої й освоєної 

частин життєвого простору людини. Виникає актуальна потреба в докладанні 

активних зусиль з підтримання стабільності функціонування.Необхідною 

умовою нормальної, плідної життя людини є оптимальна його 

збалансованість з навколишнім соціальним середовищем, тобто можливість 

задоволення людиною своїх значущих потреб і цілей за допомогою такої 

поведінки, яка відповідає нормам моралі і не суперечить вимогам 

суспільства, ключову роль у цьому відіграє адаптація.Військова служба є 
видом людської діяльності, що характеризується не лише високою 
соціальною значущістю, але й особливими, часто екстремальними, умовами, 
якими, зокрема є участь у бойових діях, відповідно проблеми психологічної 
адаптації військових, які брали участь в антитерористичній операції на Сході 
України (2014 рік й понині) є дуже актуальними. 

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття.Розуміючи під психічною 

адаптацією пристосування на рівні психічних функцій, в їх інтегральному 

зв'язку, Ц. Короленко називає її найвищім рівнем адаптації. Виділення 

психофізіологічної адаптації, що включає процеси не тільки на рівні 

психічної сфери, а й пов'язаних з нею фізіологічних функцій, він вважає 

умовним. Саме психічна адаптація забезпечує найважливіші зв'язки між 

людиною і довкіллям. Ефективність психічної адаптації оцінюється з 

урахуванням її психофізіологічного і соціально-психологічного значення, яке 

визначається енергетичними та інформаційними витратами.Стійка психічна 

адаптація - це рівень психічної діяльності (комплекс регуляторних психічних 

реакцій), що визначає адекватну заданим умовам середовища поведінку 

людини, її ефективну взаємодію з середовищем і успішну діяльність без 

значної  нервово-психічної напруги. Адаптивність, в найширшому сенсі, – 
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відповідність результату діяльності меті індивіда. Активна адаптація – це 

переважання власного впливу індивіда на соціальне середовище. Пасивна 

адаптація – конформне прийняття індивідом цільових і ціннісних орієнтацій 

зовнішньої соціального середовища [4]. 

Цікавої для нашого дослідження є й типологія способів індивідуальної 

адаптації Р.Мертона [6], який виділяє такі види адаптації як конформізм, 

інновація, ретризм і бунт. Конформізм означає узгодженість індивіда із 

суспільним цілями та схвалюваними способами їх досягнення. Конформісти 

залежні від громадської думки, соціальних стандартів і атитюдів, оскільки 

вважають їх запорукою своєї безпеки. Комформістська поведінка робить 

створює ілюзію стабільності та прогнозованості соціального світу, 

відповідно, чим більше у певній групі комформних людей, тим більш вона 

буде на перший погляд стабільною, але натомість такою, що не розвивається 

за рахунок врахування протилежних загальноприйнятим поглядам. 

Наступний спосіб адаптації – інноваційний, він передбачає пошук засобів 

досягнення цілей, які водночас нові, але й схвалювані суспільством. Третій 

спосіб – ритуалізм, пов'язаний із невпинним прагненням до успіху, 

поєднаним із сильним бажанням уникнення невдач, людина, яка віддає 

перевагу даному способу адаптації, базується на рутинному порядку, 

інституційних нормах, ритуалах, спрямованих на зниження рівня ситуативної 

та особистісної тривожності. Ретризм – це і спосіб адаптації, і різновид 

девіантної поведінки, який характеризується втечею від реальності, по суті 

він означає ізоляцію від суспільства, відмову від взаємодії з іншими людьми. 

Бунт – останній спосіб адаптації, виділений Р.Мертоном, характеризується 

відмовою від прийнятих у суспільстві цілей і засобів їх досягнення із заміною 

на нові цілі і нові засоби, це радикальний спосіб адаптації, що проявляється у 

внутрішній та зовнішній активності особистості, яка нерідко набуває 

руйнівних форм. 

Соціальне призначення адаптації реалізується через її функції. 

Функціональне призначення соціальної адаптації, як вважає О.Власова [1], 

полягає у відображенні, передусім, міжособистісних зв'язків і відносин в 

процесі життя людей з позиції збереження як особистості, так і середовища. 

Підкреслюючи мобілізуючу функцію соціальної адаптації, Л. Гордон [2] 

пише, що адаптація полягає не стільки в прийнятті окремих елементів, 

скільки в освоєнні мінливого типу цілісної системи суспільних відносин, та в 

здатності пережити надзвичайні ситуації. Функція адаптації, з точки зору М. 

Шабанової, полягає в тому, що індивід отримує можливість не тільки 

виживання, а й процвітання, а макросередовище - відтворення і вступу до 

іншої, висхідної стадії [8].В умовах суспільної невизначеності та відсутності 

продуктивних моделей соціальної дії розкривається стимулююча функція 

адаптації, на що звертають увагу І.Діскін і Є. Аврамова [3]. На їхню думку, 

це виражається у здатності людей не тільки осмислено орієнтуватися в 

існуючій ситуації, але, що більш важливо, виробляти адекватні моделі 

соціальної поведінки і раціонально використовувати різні ресурси з метою 

реалізації своїх потреб і інтересів. 
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Проаналізувавши різні підходи багатьох дослідників щодо визначення 

поняття соціально-психологічної адаптації та сутності цього явища, 

соціально-психологічну адаптацію можна розглядати як багатоплановий 

процес активного пристосування психіки та поведінки особистості до умов 

соціального середовища, яке опосередковане провідною діяльністю 

особистості на даному етапі її розвитку.Адаптацію до професійної діяльності 
слід розглядати в контексті захисних механізмів і копінг-стратегій. 
С. Нартова-Бочавер[7] виділяє три підходи до тлумаченняпоняття «копінг». 
Згідно з першим, представленим у неопсихоаналізі, копінгами є Его-процеси, 
спрямовані на продуктивну адаптацію особистості у нестандартних 
ситуаціях, натомість психологічні захисти ж не усвідомлюються та 
призводять до пасивної адаптації. 

Формулювання цілей і постановка завдань статті. Метою даної 
статті є визначення психологічних особливостей соціальної адаптації 
учасників бойових дій на Сході України. 

Виклад методики і результатів досліджень.Процедура 
емпіричногодослідження проходила у три етапи: підготовчий, діагностичний 
та аналітичний. На підготовчому етапі був здійснений підбір 
психодіагностичного інструментарію та визначеноекспериментальну базу 
дослідження. Діагностичний етап передбачав збір дослідницького матеріалу і 
йогостатистичнуобробку. На третьомуетапі – аналітичному – проаналізовано 
отримані результати та створено емпіричну модель соціальної адаптації 
учасників бойових дій на Сході України різного віку.  
Зупинимосядетальніше на питанніпідборупсиходіагностичногоматеріалу.   

Вираженість симптомів ПТСР в учасників АТО ми діагностували за 
допомогою Опитувальників симптомів ПТСР PCL-М і PCL-5 (PTSD 
Checklistfor DSM-5).Для вивчення впливу бойового досвіду на соціальну 
адаптацію, ми використалиМіссісіпську шкалу посттравматичного 
стресового розладу. Власне ж оцінку соціальної адаптації проведено з 
використанням Опитувальника оцінки стану адаптації «ОСАДА» С. І. 
Яковенка і Опитувальника адаптованості Роджерса-Даймонд в модифікації 
А.К. Осницького. 

За результатами діагностики за Міссісіпською шкалою, 
опитувальниками PCL-MIPCL-5, встановлено, що достатній рівень 
адаптованості спостерігається у 68,3% досліджуваних учасників АТО, 29,7% 
мають порушення адаптації та потребують медико-психологічного супроводу 
на базі медичних закладів непсихіатричного профілю і лише 2,8% 
потребують консультації лікаря-психіатра для підтвердження діагнозу ПТСР 
і відповідного лікування. Серед досліджуваних віком від 31 до 45 років 
виявлено 9 осіб з симптомами ПТСР (за методикою PCL-M), відповідно вони 
ж і мають значні порушення адаптації за Міссісіпською шкалою 
посттравматичного стресового розладу і потребує спеціалізованої медико-
психологічної допомоги. Загалом достатній рівень адаптації спостерігається 
у понад 40% досліджуваних незалежно від віку, однак для майже 50% 
учасників АТО старших за 45 років характерне виражене порушення 
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адаптації, на що варто звернути увагу при організації допомоги даній віковій 
групі. 

Слід зазначити, що критерій А+ (травматична подія за DSM-5) 
найчастіше зазначали учасники АТО молодші 30 років (66,3%) і від 31 до 45 
років (79,8%), а рідше – найстарші учасники АТО (19,5%). Тобто виявлено 
цікаву тенденцію: рівень адаптації низький за відсутності травматичної події 
(як це спостерігається для вікової групи старших за 45 років), натомість 
практично 80% учасників АТО віком від 31 до 45 років брали безпосередню 
участь у бойових діях і чітко визначали свою основну травматичну подію 
однак мають достатній рівень адаптованості, подібне виявлено і для вікової 
групи молодших 30 років, у яких також високий рівень адаптованості при 
вираженій травматичній події. 

За результатами діагностики за методикою PCL-5, було виявлено 9 осіб 
(6,7%), яким було рекомендовано консультацію лікаря-психіатра задля 
поглибленої діагностики посттравматичного стресового розладу. Іншим 
учасникам АТО рекомендовано амбулаторну медико-психологічну допомогу 
і за потреби консультації психотерапевта в госпіталі для ветеранів війни. 
Симптоми ПТСР виявлено у представників вікової групи 31-45 років, однак 
порушення адаптації найчастіше притаманні найстаршій віковій категорії – 
старшим за 45 років. ПТСР не діагностується без вираженої травматичної 
події, тобто проблеми з адаптацією зумовлені іншими, нерідко не 
пов’язаними із бойовими діями чинниками – довоєнною життєвою історією, 
станом здоров’я, стосунками у родині тощо. 

Найвищі показники адаптованості за опитувальником Роджерса-
Даймонд, зокрема, загальна адаптивність, прийняття себе, емоційний 
комфорт і внутрішній контроль (інтернальність) виявлено в учасників АТО 
віком 31-45 років, найвищі показники за шкалою «прийняття інших» мають 
досліджувані до 30 років. Слід відзначити суттєво нижчі результати 
найстарших учасників АТО за шкалами загальної адаптивності і 
внутрішнього контролю. Тобто, для досліджуваних віком до 30 років 
високий рівень адаптації зумовлений позитивним ставленням до інших, 
прийняттям себе і емоційним комфортом, для учасників АТО віком 31-45 
років – насамперед інтернальністю, прийняттям себе та емоційним 
комфортом, а для досліджуваних старших 45 років – прийняттям себе та 
інших. Загалом учасники АТО до 30 років і 31-35 років мають високий рівень 
адаптації, натомість старші за 45 років мають високі показники дезадаптації, 
не в останню чергу зумовленої зовнішнім контролем та ескапізмом (втечею 
від проблем).Найвищій рівень дезадаптивності спостерігається в учасників 
АТО старших за 45 років, відповідно вони мають найвищі показники 
неприйняття себе та інших, емоційного дискомфорту, зовнішнього контролю 
та найбільше схильні до ескапізму.Можна зробити висновок, що за 
методикою Роджерса-Даймонд високий рівень адаптації виявлено в 
учасників АТО віком від 31 до 45 років, а також у молодших за 30 років, 
натомість риси дезадаптивності властиві учасникам АТО старшим за 45 
років. 
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Подібні результати нами отримано в процесі використання 
опитувальника ОСАДА С.І. Яковенка. Учасники АТО віком до 30 років 
характеризуються успішною (26,3%) і відносно успішною адаптацією 
(23,2%), квазіадаптацією (34,3%) і значною меншою мірою 
субекстремальною (14,1%) та екстремальною адаптацією (2,1%); учасники 
АТО 31-45 років найчастіше демонструють квазіадаптивність (44,1%), яка, на 
нашу думку, часто є проявом дисимуляції як копінг-стратегії з методики Е. 
Хейма, а також успішною адаптацією (28,4%) та відносно успішною 
адаптацією (13,3%), як і їх молодшим колегам субекстремальна і 
екстремальна адаптації їм практично не властиві (11,9% і 2,2% відповідно); 
натомість досліджуваним учасникам АТО старшим за 45 років більше 
властива субекстремальна адаптація (39,1%), квазіадаптація (31,1%) і значно 
меншою мірою адаптація успішна (11,5%) і відносно успішна (8,0%), 
екстремальна адаптація для даної вікової групи характерна у 10,3%. 

За результатами кореляційного аналізу методик адаптації (за r-
критерієм Пірсона) визначено, що  адаптованість як задоволеність собою, 
ситуацією, спілкуванням, здоров’ям і діяльністю позитивно статистично 
значуще корелює із адаптивністю, прийняттям себе та інших (ймовірно, 
толерантністю), емоційним комфортом та несхильністю до уникнення 
проблем (ескапізму). Проаналізувавши отримані дані ми визначили, що 
учасники АТО із квазіадаптивністю характеризуються прийняттям себе, 
емоційним комфортом та екстернальністю (зовнішнім контролем) при 
вираженому ескапізмі та тенденції до неприйняття інших; учасникам АТО з 
успішною адаптацією властиве прийняття себе та інших, емоційний комфорт, 
інтернальність (внутрішній контроль) та несхильність до ескапізму; учасники 
АТО із відносно успішною адаптацією, тобто такою, що вимагає значних 
зусиль характеризуються прийняттям себе та інших, емоційним комфортом, 
інтернальністю та несхильність до ескапізму; учасники АТО із 
субекстремальною адаптацією схильні до ескапізму, позитивно ставляться до 
себе, а ставлення до інших у них переважно вибіркове (позитивне лише до 
своєї соціальної групи – побратимів) та емоційним дискомфортом; при 
екстремальній адаптації спостерігаються негативне ставлення до себе та до 
інших, емоційний дискомфорт, ескапізм, контроль може бути як зовнішній, 
так і внутрішній. Отже, адаптованість – це прийняття себе та інших, 
емоційний комфорт, інтернальність та несхильність до ескапізму, в основі 
адаптованості є позитивне ставлення до себе, вміння брати відповідальність 
за власне життя. 

За результатами емпіричного дослідження проведено кореляційний 
аналіз адаптованості із усіма іншими методиками. Зокрема, встановлено, що 
адаптованість позитивно корелює із адаптивними, відносно адаптивними 
копінгами, проблемно-орієнтованою, емоційно-орієнтованою копінг-
стратегією, стратегією уникнення і негативно – із копінгами неадаптивними. 
За результатами кореляційного аналізу адаптованості і посттравматичного 
зростання встановлено, що на адаптованість найбільше впливає «підвищення 
цінності життя» і «сила особистості», натомість «духовні зміни» не 
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позначаються на якості адаптації учасників бойових дій. Загалом 
посттравматичне зростання позитивно статистично значуще корелює із 
адаптованістю особистості учасників АТО (при r=0,844, р=0,001). 
Відповідно, високий рівень посттравматичного зростання може вважатися 
прогностичним критерієм успішної адаптації військових до мирного життя. 

Посттравматичне зростання та резилентність безпосередньо залежать 
від наявності травматичної події (А+), натомість, натомість життєстійкість і 
психологічне благополуччя – ні. Тобто, травматична подія при усвідомленні 
її впливу на особистість зумовлює посттравматичне зростання й підвищує 
резилентність, натомість життєстійкість і психологічне благополуччя часто 
спричинені іншими, нерідко зовнішніми факторами (ситуацією спілкування, 
наявністю/відсутністю соціальної підтримки, довоєнною життєвою історією 
учасника бойових дій, його досвідом подолання складних ситуацій тощо). 
Втім як і посттравматичне зростання, так і резилентність, життєстійкість та 
психологічне благополуччя є корелятами адаптованості особистості, що 
доведено, зокрема й нашим емпіричним дослідженням. 

Отже, нами проаналізовано кореляти адаптації, відповідно, всіх 
досліджуваних учасників бойових дій можна умовно розділити на три 
категорії: адаптовані, відносно адаптовані та неадаптовані. Втім, виникає 
питання, що ми розуміємо під адаптацією: позитивне ставлення до цілей 
суспільства і норм досягнення цих цілей? Тоді, згідно із моделлю Р.Мертона 
[6], ми стикаємось із конформізмом, який, за нашими спостереженнями, для 
учасників АТО практично не характерний. Натомість часто ми маємо справу 
з так званим «ритуалізмом», коли людина не визнає цілі та цінності своєї 
спільноти, але тим не менш дотримується «правил гри» і поводиться 
відповідно до встановлених уявлень про допустимі засоби соціальних 
досягнень, так учасники бойових дій найчастіше стають клієнтами 
психологічних консультацій, оскільки болюче переживають конфлікт між 
тим, з чим стикаються у мирному житті і тим, що переживали на війні, однак 
задля відносного особистого спокою вони зовні «приймають» правила гри 
безвоєнного суспільства, однак відчувають внутрішньоособистісні конфлікти 
у зв’язку із невідповідністю очікувань та результатів. І ритуалізм, і 
конформізм по суті є формами адаптованості, до яких Р. Мертон додає ще й  
ескейпізм – певнуквазіадаптацію, модель «паралельного існування», 
визнання власної чужорідності і неможливості протистояти стереотипам, що 
склалися в суспільстві. Натомість інновацію Р. Мертон відносить до 
дезадаптації, тоді як у сучасних умовах саме «інновація» (особистість 
приймає цілі спільноти, але прагне їх здійснити незвичайними, невизнаними 
і, часто несхвалювальними суспільством засобам) є формою активної 
адаптації, за нашими спостереженнями вона найбільше властива учасникам 
бойових дій. Щодо «заколоту», то тут ми згодні з Р. Мертоном і також 
вважаємо таку модель соціальної адаптації деструктивною, однак також 
характерною для учасників АТО на Сході України. У цьому контексті варто 
згадати думку антрополога Р. Лінтона, який ввів поняття модальної і 
нормативної особистості. Нормативна особистість – та, риси якої якнайкраще 
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виражають дану культуру, тобто ідеал особистості даної культури. Модальна 
особистість – статистично більш поширений тип варіацій відхилень від 
ідеалу. Чим більше нестабільним стає суспільство (наприклад, в перехідні, 
транзитивні періоди системних перетворень), тим відносно більше стає 
людей, соціальний тип яких не збігається із нормативною особистістю [5]. 
Тобто стосовно учасників бойових дій, і модальна, і нормативна особистості 
по суті є адаптованими, однак такими, що адаптуються з використанням 
різних засобів і з різною залученістю до даного процесу. 

Ми виділяємо адаптованих учасників АТО, які не просто повернулися 
у повоєнне життя і намагаються стати такими, якими були до участі у 
бойових діях, а змінилися під впливом посттравматичного зростання, 
підвищення резилентності й намагаються змінити на краще своє мікро та 
макросоціальне середовище; відносно адаптованих, або квазіадаптованих, які 
пасивно адаптуються до повоєнного життя, однак часто мають низький 
рівень психологічного благополуччя та середній або низький рівень 
посттравматичного зростання; і неадаптованих (дезадаптованих), таких, що 
мають розлади адаптації, потребують психологічного супроводу і/або 
супроводу психіатра. 

Отже, нами виділено три види соціальної адаптації учасників бойових 
дій, які тією чи іншою мірою виражені в усіх вікових групах (табл. 1). 

Таблиця 1 
Вікові особливості адаптації учасників бойових дій 

Види адаптації Всього 20-30 років 31-45 років 46-60 років 

Адаптованість 159 (49,7%) 49 (49,5%) 84 (62,7%) 26 (29,9%) 

Квазіадаптованість 146 (45,6%) 48 (48,4%) 46 (34,3%) 52 (59,8%) 

Неадаптованість 15 (4,7%) 2 (2,1%) 4 (3,0%) 9 (10,3%) 

Отже, як видно з табл. 1, більшість учасників АТО є добре або відносно 
адаптованим – 49,7% і 45,6% відповідно, і лише 4,7% характеризуються 
дезадаптацією та потребують спеціалізованої медико-психологічної 
допомоги. Отримані дані практично узгоджуються із результатами 
діагностики учасників АТО за опитувальниками посттравматичного розладу 
(PCL-5 та Місісіпською шкалою), згідно з якими 6,7% досліджуваних 
рекомендовано консультацію лікаря-психіатра задля поглибленої діагностики 
посттравматичного стресового розладу. Переважна більшість учасників АТО 
віком від 31 до 45 років є добре адаптованими (62,7%), так само як і 
наймолодші досліджувані (20-30 років), які також характеризуються 
переважно високим рівнем адаптованості (49,5%), однак в останніх великий 
відсоток й тих, що мають квазіадаптацію (48,4% проти 34,3% у 
досліджуваних 31-45 років). Натомість учасникам АТО старшим за 45 років 
властива насамперед квазіадаптованість (59,8%), тоді як адаптованість 
виявлена лише в 29,9%, крім того, саме у даній віковій групі найчастіше 
спостерігається дезадаптація (10,3% проти 2,1% і 3,0% відповідно). 
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Висновки і подальші перспективи досліджень.Найчастіше, питання 
повоєнної адаптації учасників бойових дій розглядаються в контексті бойової 
травми в цілому і посттравматичного стресового розладу зокрема. У нашому 
дослідженні соціальна адаптація аналізується в контексті її корелятів: копінг-
стратегій, посттравматичного зростання, резилентності, життєстійкості і 
психологічного благополуччя. Соціально адаптований учасник бойових дій – 
це особа з високою резилентністю, життєстійкістю, соціальною підтримкою, 
адаптивними копінг-стратегіями і помірним психологічним благополуччям. 
Учасники бойових дій із квазіадаптованістю мають  помірну резилентність і 
життєстійкість, середній рівень соціальної підтримки, відносні адаптивні 
копінг-стратегії, часто високий рівень психологічного благополуччя, 
зумовлений копінг-стратегіями уникнення і дисимуляції. За сприятливих 
умов (насамперед, наявності соціальної підтримки, відсутності важких 
соматичних хвороб, періодичній медичній реабілітації та 1-2 консультаціях 
психолога/психотерапевта) можуть самостійно усвідомити позитивні зміни, 
які відбулися з ними внаслідок психотравми (самостійне посттравматичне 
зростання) й резилентно інтегруватися у суспільство. Неадаптовані учасники 
бойових дій  не можуть самостійно усвідомити як саме участь в 
антитерористичній операції змінила їх особистість, які нові можливості 
з’явилися у них, який досвід можна успішно використати у мирному житті. 
Відповідно, вони потребують систематичної психологічною реабілітації, 
нерідко із залученням інших фахівців – лікарів-психіатрів, наркологів, 
соціальних працівників. Психологічна реабілітація у цьому випадку повинна 
поєднуватися із реабілітацією медичною. За відсутності медико-
психологічної корекції такі учасники бойових дій страждають на хронічний 
стрес, різного роду адикції, ПТСР і, зрештою, розлади адаптації як медичний 
діагноз. Перспективами подальших досліджень є аналіз гендерних 
особливостей соціальної адаптації учасників бойових дій і створення моделі 
психологічної реабілітації жінок-учасниць бойових дій. 
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Мельник Е.В. Психологические особенности социальной адаптации 

участников боевых действий на Востоке Украины. Данная статья 
посвящена актуальной проблеме современности–исследованию 
особенностей социальной адаптации участников боевых действий. В 
статье описано подходы к изучению психологических аспектов социальной 
адаптации и ее коррелятов, в частности, копинг-стратегий, 
посттравматического роста, резилентности, жизнестойкости и 
психологического благополучия. Определена связь влияния травматических 
событий на социальную адаптацию участников боевых действий, пути 
реабилитации лиц с различными видами адаптированности, в частности 
констатируется, что при благоприятных условиях (наличии социальной 
поддержки, отсутствия инвалидизирующих физических травм, базовой 
жизнестойкости и адаптивних копингах) учасники боевых действий когут 
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интегрироваться в послевоенную жизнь с учетом опыта, полученного на 
войне. При отсутствии благоприятных условиях актуальной становится 
потребность в комплексной медико-психологической реабилитации 
участников боевых действий. 

Ключевые слова: Участники боевых действий, социальная адаптация, 
ПТСР, посттравматический рост, жизнестойкость, резилентность, 
психологическое благополучие. 

Melnik O. Psychological features of the combatant’s social adaptation. 
This article is devoted to the actual problem of the present –the features of 
combatants social adaptation. It’s describes approaches to the study of the 
psychological aspects of social adaptation and its correlates, in particular, coping 
strategies, post-traumatic growth, resiliency, viability and psychological well-
being. The link between the influence of traumatic events on the social adaptation 
of participants in combat operations, the ways of rehabilitation of persons with 
different types of adaptation is determined, in particular, it is stated that under 
favorable conditions (social support, lack of invalidating physical injuries, basic 
viability and adaptive coping), the participants of the fighting have the opportunity 
to integrate into post-war life, taking into account the experience gained in the 
war. In the absence of favorable conditions, the need for comprehensive medical 
and psychological rehabilitation of participants in combat operations becomes 
urgent.According to the results of the empirical study, the age-specific features of 
PTSD (avoidance and intrusion), the severity of post-traumatic growth and its 
association with the traumatic event have been determined.It was established that 
Antiterrorist Operation personnel’s experience the action of a number of strong 
stressors, which are accompanied by stress factors directly in the area of 
hostilities. At the same time, few potentially projective factor provides participants 
of ATO of all ages from traumatic disorders.In order to social adaptation in the 
post-war life, ATO combatants should include traumatic experiences in their own 
world, but not deny them, considered as the part of theirs experiences. 

Keywords: ATO combatants, social adaptation, PTSD, posttraumaticgrowth, 
hardiness, resiliency, psychological wellbeing. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ЧИННИК 
СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО 

Мельник О.В., Лукомська С.О. Психологічне благополуччя як чинник 
соціальної адаптації учасників АТО. Дану статтю присвячено проблемі 
психологічного благополуччя учасників АТО як чинника їх соціальної 
адаптації. Проаналізовано евдемомічну та гедоністичну концепції 
психологічного благополуччя, окреслено термінологічні особливості понять 
якість життя, задоволеність життям, емоційне та суб’єктивне 
благополуччя, а також їх співвідношення із концептом щастя. 
Проаналізовано результати емпіричного дослідження психологічного 
благополуччя учасників АТО різного віку. Встановлено, що учасники АТО 
віком 20-30 років характеризуються високим рівнем психологічного 
благополуччя, зокрема такими його складовими як особистісне зростання та 
позитивні стосунки; вікова група учасників АТО від 31 до 45 років – такими 
його складовими як позитивні стосунки, автономія та управління 
оточуючими; найнижчі показники за психологічним благополуччям має 
вікова група старших за 45 років, що значною мірою зумовлено проблемами 
із соматичним здоров’ям і браком соціальної підтримки. 

Ключові слова: Учасники АТО, соціальна адаптація, евдемонія, 
гедонія, задоволеність життям, якість життя, психологічне благополуччя. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. Проблема життєвих ситуацій і особливо важких і 
екстремальних життєвих ситуацій аналізується багатьма авторами у 
контексті копінг-стратегій, захисних механізмів, стресових розладів і 
розладів адаптації, втім дана проблематика здебільшого розглядається в 
напрямку профілактики психічних порушень, що виникають у наслідок 
впливу екстремальних факторів. Загроза небуття стає неспецифічною 
характеристикою не тільки екзистенціальної ситуації, але й повсякденного 
життя та визначає існування як цивільної людини, так і військових. У 
теоретичному аналізі ви виділили наступні кореляти соціальної адаптації: 
копінг-стратегії, посттравматичне зростання, життєстійкість, резилентність і 
психологічне благополуччя. Якщо копінгам, резилентності та 
посттравматичному зростанню увага дослідників певною мірою 
приділяється, то психологічне благополуччя часто лишається осторонь 
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розвідок, пов’язаних із психотравмою, саме тому даному аспекту адаптації 
присвячено нашу статтю. 

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття. Спроби обґрунтування 
основних чинників адаптації особистості зроблені багатьма дослідниками у 
зарубіжній  і вітчизняній психології (З. Фройд, А. Фройд, Г. Гартман, 
Е. Еріксон, С. Л. Рубінштейн, К. О. Абульханова-Славська). Так, на думку 
представників психоаналітичного напряму (З. Фройд, А. Фройд, Г. Гартман) 
процес адаптації детермінований конфліктами в розвитку особистості, 
функціонуванням захисних механізмів, які сприятливо вирішують ці 
конфлікти і зумовлюють (або не зумовлюють) психічну рівновагу 
особистості. В рамках гуманістичного напрямку (А. Маслоу, К. Роджерс, Е. 
Фромм) основними умовами адаптації є: індивідуальні особливості, які 
характеризують особистість, що самоактуалізується; високий показник 
конгруентності «Реального Я» і «Ідеального Я»; ціннісні орієнтації з точки 
зору їх нормативності в суспільстві. 

Проаналізувавши сучасні вітчизняні і зарубіжні дослідження 
особливостей соціальної адаптації, зокрема фахівців екстремальних 
професій, ми визначили основні кореляти адаптації, зокрема, задоволеність 
життям (N. Bradburn, E. Diener, Р. Шаміонов, Є.Балацький, Л. Кулікова), 
суб’єктивне благополуччя (E. Diener, К.Ріфф, P.T. Costa, R.R. McCrae), 
психологічне благополуччя (Арістотель, В. Франкл, M. Jahoda, C. Ryff, 
М. Селігман), резилентність (G. A. Bonanno, M.Westphal, A. D.  Mancini, 
I.R. Galatzer-Levy, G. E. Richardson, J.A. Lyons, M.Rutter, F. Luthans, 
P.B. Lester), копінг-стратегії (Ф. Березін, Т. Крюкова, С. Нартова-Бочавер, 
С.Фолкман, Р.Лазарус, C. S.Carver, J.A. Parker, N.S. Endler, А.G. Billings, 
R.H. Moos, J.A. Schaefer), посттравматичне зростання (R. Tedeschi,  
L.Calhoun, L. Simons, J. Ducette, K. C. Kirby, G. Stahler, Jr. T. E. Shipley, 
C.L. Park) та життєстійкість (Д. Леонтьєв, О.Рассказова, С. Мадді, 
S.C. Kobasa, P.T. Bartone P.T. Bartone, B. Johnsen, A.M. Sandvik, A. Morken). 

Проблемі задоволеності життям присвячено велику кількість наукових 
праць як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. Проте їх аналіз показує, що 
єдиної точки зору на трактування поняття «задоволеність життям» і його 
структури нині не існує. Так, поруч із терміном «задоволеність життям» 
використовуються такі, як «щастя», «благополуччя», «суб'єктивне 
благополуччя», «якість життя, «суб'єктивна якість життя» тощо. 

Суб’єктивне благополуччя (англ. SWB) – це мультимодальний 
конструкт, що складається із трьох компонентів: емоцій та почуттів, щодо 
подій у житті людини; когнітивної оцінки задоволеності життям та основною 
сферою життя, від якою людини отримує найбільше задоволення [3]. На 
думку R.M. Ryan, E. L.Deci, у повсякденному позанауковому обігу цей 
конструкт називається щастя [5]. До позитивних емоцій, що визначають 
суб’єктивне благополуччя дослідники відносять радість, ейфорію, 
задоволення, гордість, кохання, щастя, насолоду; до негативних – сором, 
провину, смуток, тривогу, злість, роздратування і страх. Задоволеність 
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життям виявляється у задоволеності своєю актуальною життєвою ситуацією, 
своїм минулим, в оптимістичному погляді на майбутнє, бажанні 
змінюватися, самовдосконалюватись, загальному позитивному ставлення до 
власного життя. Основними сферами суб’єктивного благополуччя є робота, 
родина, здоров’я, дозвілля та фінанси (E.Diener, S.Oishi, R. E. Lucas, 
G.V. Ostir, K. S. Markides, S. A. Black, J. S. Goodwinc, R. A.  Emmons, M. 
E. McCullough). 

Іноді дослідники у якості самостійного конструкту виділяють 
емоційне благополуччя (англ. EW), однак зазвичай включають його до складу 
благополуччя суб’єктивного. D.Kahneman, A.Deaton визначають емоційне 
благополуччя як афективну характеристику повсякденного досвіду людини – 
частоту та інтенсивність переживання суму, радості, інтересу, гніву, провини 
і гордості, що дає підстави людині вважати своє життя приємним або 
неприємним; синонімами емоційного благополуччя є благополуччя 
гедоністичне та переживання щастя [4]. 

Психологічне благополуччя є складовою позитивного функціонування 
(A. C. McKennell, F. M. Andrews, F. B. Bryant, J. Veroff), що, на думку 
C.D. Ryff, C.L.M. Keyes) характеризується самоприйняттям, вмінням 
створювати позитивні стосунки з іншими, автономією, зрілістю (мова йде не 
про вік, а про компетентність, майстерність у певній справі), наявністю 
життєвих цілей, особистісним зростанням (прагненням до самореалізації та 
самовдосконалення) [6]. На відміну від поняття «психічне здоров'я» 
«психологічне благополуччя» за своїм змістом співвідноситься, насамперед, з 
екзистенційним переживанням людиною ставлення до власного життя. 
Тобто, воно, передусім існує у свідомості власне носія психологічного 
благополуччя і є з цієї точки зору суб'єктивної реальністю, що 
характеризується цілісністю й базується на інтегральній оцінці людиною 
власного буття. 

Отже, результатом успішної адаптації є відчуття суб’єктивного та 
психологічного благополуччя, основними підходами у дослідження яких є 
гедоністичний і евдемонічний.  

Психологічне благополуччя в контексті гедоністичного підходу 
(N. Bradburn, E. Diener) визначається шляхом досягнення задоволення і 
уникнення неприємних емоцій, при цьому задоволення тлумачиться у 
широкому сенсі – не лише як задоволення тілесне, а й отримане від 
досягнення значущих цілей і результатів. Психологічне благополуччя в 
евдемонічному підході (M. Jahoda, C. Ryff) визначається як самореалізація 
людини у конкретних життєвих умовах, пошук творчого синтезу між 
відповідністю запитам соціального оточення і розвитком власної 
індивідуальності. Зазначимо, що евдемонізм – це античний принцип 
життєрозуміння, пізніше в етиці — принцип тлумачення і обґрунтування 
моралі, згідно з яким щастя («блаженство») є вищою метою людського 
життя. Передумовою античного евдемонізму є Сократова ідея внутрішньої 
свободи, що досягається завдяки самосвідомості особи та її незалежності від 
зовнішнього світу. Хоча евдемонізм виник одночасно і в тісному зв'язку з 
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гедонізмом, вони у відомому сенсі протистояли один одному: щастя є не 
просто тривале і гармонійне задоволення, а результат подолання прагнення 
до відчуттів, насолод шляхом самообмеження, вправ, аскези, звільнення від 
прив'язаностей до зовнішнього світу та його благ й свобода, що досягається 
при цьому, від зовнішньої необхідності й мінливостей долі; це розумність, 
тотожна справжній чесноті. Одним із критиків евдемонізму в етиці був 
І.Кант, який вважав, що мотивом по-справжньому морального вчинку може 
бути тільки обов’язок, але не прагнення до щастя [2]. 

З огляду на проблематику нашого дослідження, особливу увагу слід 
приділити проблемам психологічного благополуччя в концепції C. Ryff, яка 
виділила шість його ключових аспектів: позитивне ставлення до інних 
людей, автономія, управління середовищем, особистісне зростання, цілі у 
житті і самоприйняття. Позитивне ставлення до інших людей тобто вміння 
будувати довірливі стосунки, відкритість, здатність іди на компроміс задля 
підтримання відносин. Автономія – самостійність, незалежність, вміння 
протистояти тиску більшості, оцінювати себе відповідно до особистих 
критеріїв. Управління середовищем – розвинені організаторські здібності, 
високий самоконтроль, здатність до планування діяльності. Особистісне 
зростання –здатність до саморозвитку, відкритість новому досвіду, бажання 
реалізувати власний потенціал. Цілі у житті – відчуття осмисленості життя, 
орієнтованість на майбутнє, вміння планувати та організовувати власну 
активність задля досягнення поставлених цілей. Самоприйняття – позитивне 
ставлення до себе, адекватна оцінка власного минулого, не схильність до 
самозвинувачень. Згідно із К.Ріфф самоприйняття характеризується 
безоціночним ставленням до себе, толерантністю та готовністю до 
сприймання нового досвіду [6]. 

Якщо філософські традиції чітко розрізняють едемонію та гедонію, то 
у психології окреслилася тенденція до їх зближення, яскравим прикладом 
цього є ідеї R. Ryan і E. Deci [5] про можливість їх продуктивного поєднання 
та інтеграції. Зокрема, у контексті теорії самодетермінації дослідники 
зазначають, що самодетермінована особистість характеризується 
внутрішньою мотивованістю, здатністю до саморегуляції, внутрішнім 
локусом контролю та задоволеністю життям. Отже, гедоністичний та 
евдемонічний підходи тісно пов'язані між собою.  Три з шести 
запропонованих К. Ріфф складових психологічного благополуччя 
охоплюються гедоністичною моделлю.  Автономія, як показав час, так і не 
увійшла в евдемонічний концепт, що вивчається іншими дослідниками. 
Евдемонічне суб'єктивне благополуччя не краще гедоністичного, скоріше 
вони обидва необхідні для людини, але основна відмінність полягає в тому, 
що гедоністична модель була виведена за допомогою спостережень за 
людьми, тоді як евдемонічна – з'явилася в результаті теоретичних роздумів. 
Саме цим й обґрунтовуються складності при проведенні наукових 
досліджень останнього, наприклад, створення опитувальників, які чітко 
відображають всі складові евдемонічного суб'єктивного благополуччя [3]. 
Варто відзначити, що в 2011 р. М. Селігман запропонував свій погляд на 
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теоретичну модель суб'єктивного благополуччя, яка мала на меті поєднати 
обидва концепти і отримала назву PERMA: позитивні емоції (P), залученість 
в діяльність (E), позитивні відносини з іншими (R), сенс або осмисленість 
(M), досягнення (A). Найвідомішою методикою вимірювання суб’єктивного 
благополуччя є PANAS (Positive Affect Negative Affect Schedule, 1988 [7]) – 
самозвіт, який складається із двох шкал по десять питань у кожній, 
спрямованих на визначення позитивних і негативних емоцій та їх впливу на 
життя людини. Під позитивними емоціями розуміється ентузіазм, 
енергійність, уважність, спрямованість на діяльність, захопленість своєю 
справою, натомість під негативними – втома, злість, образа, розчарування.  

У зарубіжній психології поняття психологічного та суб’єктивного 
благополуччя часто розмежовуються. Натомість у вітчизняній і 
пострадянській психології психологічне та суб’єктивне благополуччя 
вживаються як синоніми (Т. Шевеленкова, П. Фесенко, А. Созонтов, 
О. Бочарова, Л. Куліков, Е. Кологривова). Нерідко дані поняття 
узагальнюються терміном «психологічне здоров’я», яке тлумачиться як 
оптимальне функціонування всіх психічних структур, необхідних для 
поточної життєдіяльності; інтегрованість структурних компонентів 
особистості, що визначає продуктивність її соціального функціонування 
(А.Шувалов, І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич). Загалом у світовій 
психології переважають дослідження суб’єктивного благополуччя (E. Diener, 
К.Ріфф, P.T. Costa, R.R. McCrae, G.V. Ostir, K. S. Markides, S. A. Black, 
J.S. Goodwinc, R. A. Emmons, M. E. McCullough), емоційне благополуччя 
зазвичай вважається компонентом суб’єктивного благополуччя (E. Diener, 
R. A. Emmons), але іноді визначається як окремий конструкт (D.Kahneman, 
A.Deaton). 

Формулювання цілей і постановка завдань статті. Метою даної 
статті є визначення особливостей психологічного благополуччя учасників 
АТО, як чинника їх соціальної адаптації. 

Виклад методики і результатів досліджень. Експериментальна 
робота проводилася протягом 2015-2017 років на базі Черкаського обласного 
госпіталю ветеранів війни, всього охоплено 320 учасників АТО віком від 20 
до 60 років.  Психологічне благополуччя учасників АТО визначалося за 
допомогою Шкали психологічного благополуччя (К. Ріфф в адаптації 
Т. Шевеленкової і П. Фесенко) [1]. Дана методика вимірює актуальне 
психологічне благополуччя, на відміну від благополуччя потенційного, що 
базується на гуманістичній парадигмі, але не операціоналізується жодним 
опитувальником.  Опитувальник є адаптованим варіантом англомовної 
методики The scales of psychological well-being (SPWB), розробленої К. Ріфф 
(1995 р.). Нині у західній психології використовуються декілька версій 
опитувальника, що містять 18, 24, 39, 42, 54, і 84 твердження. 
Т. Шевеленкова та П Фесенко вважають, що на відміну від поняття 
психологічне здоров'я термін психологічне благополуччя за своїм змістом 
співвідноситься, насамперед, із екзистенційним переживанням людиною 
ставлення до власного життя. Опитувальник «Шкали психологічного 
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благополуччя» К.Ріфф призначений для вимірювання вираженості основних 
складових актуального психологічного благополуччя: позитивні стосунки, 
автономія, управління середовищем, особистісний ріст, цілі у житі, 
самоприйняття. Результати за опитувальником психологічного благополуччя 
подано на рис. 1 і у табл. 1. 

 
Рис. 1. Особливості психологічного благополуччя учасників АТО 

різного віку 
Отже, учасники АТО віком до 30 років і 31-45 років характеризуються 

позитивним ставленням до інших людей тобто їм властиві вміння вміння 
будувати довірливі стосунки, відкритість, здатність іди на компроміс задля 
підтримання відносин, виражена потреба в аффіліації, натомість в учасників 
АТО старших 45 років частіше спостерігається ізольованість і соціальна 
фрустрація. Натомість показники автономії як складової соціального 
благополуччя вищі у досліджуваних 31-45 і 45-60 років, значною мірою це 
зумовлено життєвим досвідом, впевненістю у собі, зокрема й у своїй 
професійній компетентності під час виконання військових обов’язків. Із 
автономією тісно пов’язана здатність управляти оточуючими, яка також 
більше виражена в учасників АТО старших 30 років. Щодо особистісного 
зростання, то воно більше притаманне саме молодшим досліджуваним, які із 
оптимізмом дивляться у майбутнє, будують життєві плани. Шкали «цілі у 
житті» і «самоприйняття» в учасників АТО різного віку виражені на одному 
рівні, статистичних відмінностей за цими показниками виявлено не було. 

Таблиця 1 
Особливості психологічного благополуччя учасників АТО різного віку 

(середні значення і стандартні відхилення) 
Складові психологічного 

благополуччя 
20-30 років 31-45 років 46-60 років 

Позитивні стосунки 76,7±3,14 78,2±2,22 53,8±2,26 
Автономія 59,3±2,41 87,5±2,08 88,4±2,07 

Управління оточуючими 62,4±1,49 86,4±1,03 84,1±1,84 
Особистісний ріст 81,5±2,16 57,3±2,90 48,6±2,08 
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Цілі у житті 58,1±1,07 59,3±1,04 54,3±1,06 
Самоприйняття  58,5±2,56 59,4±2,38 54,3±2,43 

Психологічне благополуччя 414,2±3,58 421,5±3,77 316,9±4,50 
 

Отже, за критерієм Колмогорова-Смірнова, даний розподіл не 
наближений до нормального, відповідно задля визначення статистичних 
відмінностей між досліджуваними віковими групами було використано 
непараметричний U-критерій Манна-Вітні. Між досліджуваними віком до 30 
років і 31-45 років виявлено статистичні відмінності за шкалами «автономія» 
(U=389,0; p=0,001), «управління оточуючими» (U=175,0; p=0,002) та 
«особистісний ріст» (U=97,0; p=0,014). Відповідні відмінності виявлено і між 
досліджуваними віком до 30 років і 46-60 років, а саме: «автономія» 
(U=234,0; p=0,006), «управління оточуючими» (U=196,0; p=0,040) та 
«особистісний ріст» (U=128,0; p=0,022). Натомість між віковими групами 31-
45 і 46-60 років статистичні відмінності спостерігаються лише за шкалою 
«позитивні стосунки» (U=129,0; p=0,003). Статистичним аналізом не 
виявлено значущих відмінностей між різними віковими групами за шкалами 
психологічного благополуччя «цілі у житті» (U=744,5; p=0,509) і 
«самоприйняття» (U=301,5; p=0,385).  

Найвищій рівень психологічного благополуччя виявлено в учасників 
АТО віком від 31 до 45 років (421,5), що згідно із нормативними даними 
даної методики відповідає віковій нормі та вважається високим рівнем 
психологічного благополуччя; подібна ситуація спостерігається й щодо 
учасників АТО молодших 30 років, рівень їх психологічного благополуччя 
також відповідає віковій нормі та вважається високим (414,2). Натомість 
щодо найстарших учасників АТО (45-60 років), то рівень їх нижчий за вікову 
норму та відповідає середньому рівню на межі із низьким (316,9). 

Психологічне благополуччя статистично значуще позитивно корелює із 
резилентністю, посттравматичним зростанням і життєстійкістю, натомість із 
травматичною подією статистично значущі кореляції відсутні. Найвищу 
кореляцію психологічного благополуччя виявлено із посттравматичним 
зростанням і найнижчу – із резилентністю. Це дозволяє припустити, що хоча 
статистично значущі кореляції благополуччя із травматичною подією 
відсутні, комплекс бойових травм, досвід їх подолання все ж позитивно 
позначаються на суб’єктивному благополуччі учасників АТО. Із 
психологічним благополуччям найбільше корелює такий компонент 
посттравматичного зростання як «сила особистості», «підвищення цінності 
життя» найбільше впливає на цілі у житті (відчуття осмисленості життя, 
орієнтованість на майбутнє, вміння планувати та організовувати власну 
активність задля досягнення поставлених цілей). «Ставлення до інших» 
найбільше пов’язане із позитивними стосунками (вмінням будувати 
довірливі стосунки, здатністю іди на компроміс), «сила особистості» впливає 
на самоприйняття і особистісне зростання. Статистично значущі кореляції 
відсутні між психологічним благополуччям та духовними змінами, які у 
досліджуваної групи практично не спостерігаються. 
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Висновки і подальші перспективи досліджень. Загальним корелятом 
як суб’єктивного, так і психологічного благополуччя є задоволеність життям; 
водночас обидва концепти пов’язані із різними індивідуально-особистісними 
властивостями, зокрема, психологічне благополуччя корелює із базовими 
якостями особистості, зокрема екстраверсією та низьким рівнем нейротизму, 
якістю міжособистісних стосунків, осмисленістю життя, а суб’єктивне – із 
емоційною спрямованістю, життєвими настановленнями і ціннісно-
смисловою сферою.  За результатами теоретичного аналізу з’ясовано, що 
психологічне та суб’єктивне благополуччя можливо розглядати і як окремі 
конструкти, і в концептуальній єдності, зокрема у контексті професійного 
самовизначення людини. Проаналізувавши кореляти соціальної адаптації 
робимо висновок, що учасники АТО віком 20-30 років характеризуються 
високим рівнем психологічного благополуччя, зокрема такими його 
складовими як особистісне зростання та позитивні стосунки; високим рівнем 
резилентності та посттравматичного зростання і помірним рівнем 
життєстійкості. Вікова група учасників АТО від 31 до 45 років визначається 
вираженим посттравматичним зростанням, високим рівнем резилентності, 
життєстійкості і психологічним благополуччям, насамперед такими його 
складовими як позитивні стосунки, автономія та управління оточуючими. 
Зазначимо, що саме у даній групі є досліджувані як з високими показниками 
за даними корелятами, так і з дуже низькими, однак загалом учасники АТО 
31-45 років мають позитивні передумови до соціальної адаптованості. 
Найгірші показники за усіма корелятами соціальної адаптації має вікова 
група старших за 45 років, у них помірне посттравматичне зростання, 
життєстійкість, резилентність і середній на межі із низьким рівень 
психологічного благополуччя, що значною мірою зумовлене проблемами із 
соматичним здоров’ям, браком соціальної підтримки та часто недооцінкою 
свого бойового досвіду. 
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Мельник Е.В., Лукомская С.А. Психологическое благополучие как 

фактор адаптации участников АТО. Данная статья посвящена проблеме 
психологического благополучия участников АТО как фактора их социальной 
адаптации. Проанализированы евдемоничная и гедонистическая концепции 
психологического благополучия, определены терминологические особенности 
понятий качество жизни, удовлетворенность жизнью, эмоциональное и 
субъективное благополучие, а также их соотношение с концептом счастья. 
Проанализированы результаты эмпирического исследования 
психологического благополучия участников АТО разного возраста. 
Установлено, что участники АТО в возрасте 20-30 лет характеризуются 
высоким уровнем психологического благополучия, в том числе такими его 
составляющими как личностный рост и позитивные отношения; 
возрастная группа участников АТО от 31 до 45 лет – такими его 
составляющими как положительные отношения, автономия и управления 
окружающими; низкие показатели по шкалам психологического 
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благополучия имеет возрастная группа старше 45 лет, что в значительной 
мере обусловлено проблемами с соматическим здоровьем и отсутствием 
социальной поддержки. 

Ключевые слова: Участники АТО, социальная адаптация, эвдемония, 
гедония, удовлетворенность жизнью, качество жизни, психологическое 
благополучие. 

Melnik O.V., Lukomska S.O. Psychological well-being as a factor of 
social adaptation of ATO participants. Well-being is a complex construct that 
concerns optimal experience and functioning. The concept of well-being refers to 
optimal psychological functioning and experience. Current research on well-being 
has been derived from two general perspectives: the hedonic approach, which 
focuses on happiness and defines well-being in terms of pleasure attainment and 
pain avoidance; and the eudaimonic approach, which focuses on meaning and 
self-realization and defines well-being in terms of the degree to which a person is 
fully functioning. The hedonic viewpoint focuses on subjective well-being, which is 
frequently equated with happiness and is formally defined as more positive affect, 
less negative affect, and greater life satisfaction. In contrast, the eudaimonic 
viewpoint focuses on psychological well-being, which is defined more broadly in 
terms of the fully functioning person and has been operationalized either as a set 
of six dimensions, as happiness plus meaningfulness, or as a set of wellness 
variables such as self-actualization and vitality. The results of empirical research 
of psychological well-being of ATO participants of different age are analyzed. It 
was established that participants of ATO aged 20-30 years are characterized by a 
high level of psychological well-being, in particular, such components as personal 
growth and positive relationships; age group of ATO participants from 31 to 45 
years - its components as positive relations, autonomy and management of others; 
the lowest rates for psychological well-being are in the age group older than 45, 
which is largely due to problems with somatic health and lack of social support. 

Keywords: ATO combatants, social adaptation, eudemonia, hedonia, 
satisfaction with life, quality of life, psychological well-being. 
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ПАПУЧА М.В.  
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної 
психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕДУКЦІЙНИХ 
ТЕНДЕНЦІЙ В ПСИХОЛОГІЇ 

Папуча М.В. Теоретико-методологічний аналіз редукційних 
тенденцій в психології. У статті аналізуються теоретико-методологічні 
аспекти редукціонізму в психологічному пізнанні. Серед них виділяються: 1) 
тяжіння до авторитету та прагнення парадигмальності; 2) акцентування 
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проблем минулого чи майбутнього існування явища; 3) тенденція до 
схематизації та усереднення науково-психологічних фактів; 4) глобальний 
принцип опосередкованості та недовіра науки до безпосереднього. 
Стверджується, що бурхливий розвиток дуже різних напрямків 
дослідження психіки створює унікальні можливості відкриття і розуміння 
нових наукових фактів, встановлення закономірностей і законів. Робиться 
висновок, що самі по собі редукційні тенденції не повинні долатися, а повинні 
рефлексуватися і враховуватись. 

Ключові слова: методологія, наука, психологія, редукція, парадигма, 
свідомість, психіка. 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку психології вимагає 
синтезу, який виявляється, однак, неможливим в психології зараз (в ній 
навряд чи можливим є взагалі будь-який синтез). Ми говоримо про синтез в 
живому сполучанні напрямів, а не нав’язування „провідної парадигми” 
(останнього, як раз в психології було і є більш ніж достатньо). В своїй 
автобіографічній книзі К.К.Платонов наводить гірку, але точну й правдиву 
метафору І.П.Павлова щодо розвитку психології. Вона – про те, що 
психологія просто не хоче розвиватися. Наводимо її сутність: в якомусь сенсі 
становлення будь-якої науки нагадує побудову будинку. Спочатку 
закладається фундамент, потім зводяться поверхи, можливі прибудови і т.д. 
Це не виключає, що на всіх рівнях робота йде завжди, можливі (і потрібні!) 
дискусії, різні проекти - все, як в житті. Але, не дивлячись на ці обов’язково 
необхідні речі, наука зростає поверх за поверхом. В психології ж таке 
враження, що кожен починає з нульового циклу (чи не правда, це нагадує 
казку про трьох поросят) [6]. Навіть зараз може, і цілком слушно, виникнути 
питання, а чи є психологія наукою? Єдиною наукою!? Безумовно, ці питання, 
що називається „занадто”. ...Але цікаве інше: один з головних критеріїв 
науковості – вплив результатів досліджень на життя суспільства. Вплив цей, 
звісно, є, і він достатньо сильний, але треба давати звіт в тому, що 
випливають результати напрямів, які розроблялися власне ненауковими 
методами... 

Взагалі, існують проблеми і вони доволі слабо вирішуються. І, скажімо, 
редукція – не причина, а наслідок того, що відбувається в науці. 
Переконаємось в цьому. 

Мета статті – здійснити теоретико-методологічний аналіз редукційних 
тенденцій в психології. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Крім дуже відомих форм 
редукції психологічного знання (аналіз „по елементам”, перехід від пізнання 
психіки до тих реальностей, що з нею пов’язані), існують ще, так би мовити, 
організаційно-пізнавальні аспекти редукційності. Мається на увазі, по-перше, 
тяжіння до авторитету і, в цілому, прагнення парадигмальності. В певні часи, 
в суто соціальному плані в психології (як, власне, і в будь-якій іншій науці) 
займає провідне місце та чи інша теоретико-методологічна парадигма. При 
цьому, іноді вона могутньо підкріплюється ще й ідеологією (так було в 
Радянському Союзі з теорією діяльності, так було з теорією З.Фрейда, так 
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було завжди…). В цих випадках дослідникам більше хочеться знайти в 
психіці підтвердження пануючої теоретичної схеми, ніж насправді відкрити 
щось нове і спробувати його зрозуміти, адже вони шукають тим самим і 
соціальне підкріплення, і підтвердження власної належності до провідного 
напряму. Мотивація ця виявляється сильнішою, ніж потреба пізнання. При 
цьому відбувається збіднення (звужування) об’єкту дослідження, оскільки 
деякі факти відкидаються, і просто не помічаються, якщо вони суперечать 
або ж просто не вписуються в провідну ідею. У дослідників формується суто 
прагматично-споживацька позиція, і дуже важливо те, що деякі люди (їх 
роботи просто не помічаються) вилучаються і забуваються, а то й 
забороняються. Адже дослідник, що прагне здобувати нові факти і 
осмислювати їх, дуже програє тому, хто над усе хоче знайти в текстах 
визнаного класика підтвердження своїх ідей, свого розуміння („виявляється, 
Фрейд (Леонтьєв, Ананьєв, Роджерс etc) думав так, як і я”), - це є провідним. 
І нічого поганого нема в цьому стилі мислення дослідника, аж поки він не 
доходить до ступеню, коли це стає єдиним його прагненням. В цьому 
випадку психіка втрачає і статус об'єкта дослідження, і власну самоцінність, 
перетворюючись на засіб самоствердження і вирішення власних життєво-
соціальних проблем. Подолання такого стану речей полягає зовсім не в 
відмові від парадигм, адже вони є необхідним і обов’язковим атрибутом 
наукового пізнання. Мова йде про здатність дослідника до діалогізування „з 
різними парадигмами”, не відриваючись від головного – наукового факту. В 
роботі „Исторический смысл психологического кризиса” [1]  Л.С.Виготський 
пропонував, як вихід з цього виду редукціонізму, створення так званої 
„загальної психології”, яка мислилась зовсім не тим, що викладається під 
цією назвою в вищих навчальних закладах зараз. Л.С.Виготський вибудовує 
свою ідею, весь час наводячи аналогії з іншими науками – загальною 
біологією, загальною хімією, математикою etc. У нього виходить, 
наважимось інтерпретувати класика, своєрідна „парадигма парадигм”: 
загальна психологія являє собою струнку найбільш узагальнену 
концептуальну систему закономірностей і законів, що однаково стосується 
всих форм існування психіки і всих її проявів. Ці закономірності (змістовні 
узагальнення) є надійно встановленими, перевіреними часом і практикою, 
отже не вимагають перевідкриття і не передбачають радості від того, що 
хтось, виявляється, думає так само. В часовому вимірі така система має бути 
достатньо сталою, хоча й гнучкою (зазначимо в дужках, що це дуже правдива 
думка, адже не дивлячись на справді революційні відкриття в фізиці, хімії, 
біології – найбільш загальні закономірності цих наук залишалися без змін, і, 
наприклад, загальна фізика просто гнучко відреагувала і вбудувала в себе те, 
що набуло статусу всезагальності в таких, здавалося б, кардинальних теоріях, 
як теорії А.Ейнштейна, І.Пригожина тощо, не втративши при  цьому свого 
статусу, а лише збагатившись). В психології, безсумнівно, теж є така 
всезагальна концептуальна система, яка насправді і мусить завжди, в 
кожному випадку конкретного дослідження виступати єдиним і 
беззаперечним вихідним моментом. Іншим таким моментом є практика і 
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вочевидь – той реальний контекст життєвих обставин, що безпосередньо 
супроводжує, „огортає” ситуацію дослідження. І цьому (і першому, і 
другому), повторимо, зовсім не треба шукати підтвердження в нових 
наукових фактах. Інша справа, що названі фактори (вихідні позиції) лише 
задають і окреслюють роботу дослідника, але не заперечують і, з іншого 
боку, не вимагають підтвердження самих себе, в нових фактах, які 
встановлюються у дослідженні. Але зрозуміти отримані дані не можна ні з 
них самих, ні з всезагальної системи, ні з безпосередньо даного життя. Його 
треба інтерпретувати, адже, як відмічав Л.С.Виготський: „Будь-яке конкретне 
явище є абсолютно невичерпним і нескінченним за своїми окремими 
ознаками; треба завжди шукати в явищі те, що робить його науковим 
фактом” [2, с. 298]. Для Виготського це завжди – пошук, пов'язаний з 
відкриттям і формуванням відповідного поняття, тобто – науковий факт є 
факт спостереження (експерименту, опитування – не має значення), який 
узагальнений і введений у понятійну систему. Саме тут, в цій точці 
вимагається компетентність, пізнавальна спрямованість і діалогізм, щоб 
уникнути редукційності. Гострота ситуації зумовлена тим, що кожного разу 
явище, що спостерігається перетворює на науково-психологічний факт сам 
дослідник. І, володіючи загально психологічним концептуальним уявленням 
він, дослідник, може дійсно отримати будь-який науковий факт. Як вже 
зазначалося, найчастіше досліднику дуже хочеться „обрізати” явище і 
„підігнати” його у вигляді нового наукового факту під якусь із існуючих 
часткових наукових парадигм. Бажано – під панівну, або й свою власну. В 
цьому і є сенс даного виду редукції. 

По-друге, існує невичерпне прагнення вийти за межі психічного явища 
як наукового факту через акцентування проблем минулого (власне, 
походження, виникнення) даного явища, або ж – проблем майбутнього його 
існування. Відбувається тонке зміщення наголосів: врахування принципу 
історизму, закономірностей генези явища, як і цілісної особистості взагалі є 
дійсно необхідним для наукового пізнання (як, власне, і врахування 
майбутнього проектування, розгортання цього явища). Але оце „врахування” 
непомітно перетворюється на самостійний предмет дослідження. Чомусь 
ґенезу явища вивчати легше й зручніше, будувати проекти майбутнього руху 
– привабливіше, ніж вивчати наявний стан речей. Власне, зрозуміло – чому 
саме, адже психічне є плинним, отже „зупинити” його не вдається навіть в 
жорстко-експериментальних умовах. Проте, це ніяк не означає, що в психіці 
немає теперішнього часу, отже перетворювати всю психологію людини на 
психологію розвитку є безграмотним і небезпечним. Пафос, з яким 
передається суперечка П.Я.Гальперіна з Ж.Піаже (за Л.Ф.Обуховою [5]), 
сенсом якої стала, ніби-то фраза П.Я.Гальперіна про те, що вивчати треба не 
те, якою людина є, а те, якою б вона могла бути, викликає певне 
занепокоєння. Взагалі, даний вид редукції призводить до появи викривлених 
уявлень, які є не лише неадекватними з наукової точки зору, але й 
недоречними в практично-психологічній площині. І часто вся справа – в 
тонкощах акцентування. Скажімо, ніхто не сумнівається в вірності слів 
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А.Валлона, що кожна психічна особливість виникає на базі минулого змісту, 
минулих якостей цієї ж особливості, але ж не можна розуміти так, що все в 
цій новій якості є її минулим… А між тим, психоаналітичні напрямки 
розуміють це саме так: будь-яка психологічна проблема людини 
розглядається як така, що виникла раніше, переважно, в дитинстві, і людина 
просто не знає, не усвідомлює цього. Отже, допомога людині в переживанні 
цієї сучасної проблеми має полягти у реконструкції давнього (дитячого) 
досвіду. Людина виявляється не просто залежною від минулого, а безсилою і 
безпорадною (не-суб'єктною) в своєму теперішньому існуванні. Спроба 
Г.Олпорта суперечити цій неправді через введення і обґрунтування поняття 
про „функціональну автономію мотивів” виявилася не достатньо сильною 
контраверзою. Так, власне, як і принцип гештальттерапії „тут і тепер”, який, 
на жаль, залишається принципом лише в межах гештальттерапії. Причина тут 
не в науковій силі, а в соціальному авторитеті психоаналізу. Інший варіант 
такої редукції являє собою система „розвивального навчання”, яка подається 
у вітчизняній психології як втілення і реалізація ідей Л.С.Виготського (про це 
буде мова в свій час). Головна проблема виглядає так: ми „втікаємо” від 
завдань дослідження унікальної і неповторної природи психічного явища, 
яку воно має зараз, виносимо його „за дужки” предмету дослідження і лише 
припускаємо (допускаємо його присутність). 

По-третє. Набуває все більшого розповсюдження тенденція до 
схематизації і усереднення науково-психологічних фактів. Задля цього 
розробляється і впроваджується все більш могутній математичний апарат, і 
хоча звичайне „середнє арифметичне” вже давно стало анахронізмом, всі 
надскладні математично-кібернетичні викладки несуть в собі все ту саму 
стару, як світ, надію, що дещо середнє є, ніби-то – загальним, тобто, 
притаманним всій безлічі унікально різнобарвних психологічних явищ. В 
принципі, тут просто полегшення дослідницької задачі, компенсоване 
надскладністю математики. В результаті всіх цих операцій ми знову 
отримуємо „дещо”, що лише дуже опосередковано і штучно можна 
приєднати до психіки живої конкретної людини. Це дуже показово проглядає 
в такому „довічному” питанні психології, як типологія. Ще 1981 року це 
дуже яскраво показав, зокрема, Б.І.Додонов [3], констатувавши очевидний 
факт: в усіх типологіях абсолютна „більшість людей відноситься до так 
званих „змішаних (або „середніх”) типів” [3, с. 286]. В цьому легко 
переконатися, проглянувши перші-ліпші результати будь-якого 
опитувальника, призначеного для визначення типу. Виникає враження, що 
ідея усереднення відпочатково закладається в опитувальники їх авторами, 
інакше просто не можна пояснити усі дослідницькі конструкції. Взагалі, 
впевненість в тому, що дещо усереднене відображає в собі (собою) в певній 
формі всі найважливіші якості значної кількості об'єктів або явищ, має 
філософські витоки у явищі емпіричного узагальнення. Відбувається знову 
підміна: ми шукаємо усереднене для того, щоб зрозуміти сутність об’єкта 
(явища), натомість не помічаємо дуже простої речі, а саме того, що ознаки (ті 
конкретні параметри, по яких ми знаходимо середнє) є нами ж, тобто, цілком 
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штучно і свавільно встановленими. Для прикладу: ми вирішили знайти за 
показниками розміру середній листок в кроні дерева. І фактично це цілком 
можливо зробити. Для чого це робиться? Щоб в цьому конкретному предметі 
(листку) легше і надійніше побачити ніби-то сутність предмета, адже ж ми 
тепер абстрагувалися від „індивідуальних варіантів”, які так недоречно 
впадають в око і відволікають наше пізнання від „головного”. І от перед нами 
– „листок взагалі”, листок, як „чиста форма” (сказав би феноменолог). 
Просто чудово, що ця „форма”, виявляється, цілком реально існує (адже – ось 
він, я тримаю його в руці, цей „листок взагалі”), а не являє собою лише 
мисленнєву абстракцію, як вчать нас філософи. От тепер-то я й зможу 
відкрити природу речі… Але дуже швидко виявляється, що, насправді, ні на 
які питання щодо своєї природи ця річ мені відповідати не хоче (крім, звісно, 
того питання, що вона є середньою за розмірами на цьому дереві, - тобто 
питань, які я сам, а зовсім не природа речі, і придумав, і поставив, і відповів 
на них). Тоді, якщо я вірю в „міф усереднення”, дуже швидко дійду до того, 
що треба „взяти” іншу ознаку (наприклад, ступінь забарвлення), а потім, 
переконавшись в безрезультатності і тут, - ще іншу (наприклад, ступінь 
розчленованості листової пластинки), а потім – ще… Проблема явно не хоче 
вирішуватись, а дослідник, уявимо це, має дуже сильну мотивацію її 
вирішення і тому ж сильну віру в „міф усереднення”. Тоді може статися 
„відкриття” – треба отримати „сполучання усереднення”, просто кажучи – 
середні за різними параметрами листочки порівняти і знайти ще одне(!) 
усереднення і ото вже точно буде „чиста форма”. Вона-то й відповість на всі 
питання щодо своєї сутності. Так виникає проблема кореляційного і 
факторного аналізу. Процедура складна, цікава, іноді, захоплююча, але вона 
так і не може сприяти відповіді на центральне питання. Натомість виявляє 
безліч нових властивостей речі і їх сполучень, відкриваючи можливість 
подальшого пошуку в цьому напрямі: можна об’єднати виокремлені групи 
по, знову-таки, безлічі штучно придуманих напрямів і отримати фактори, 
кластери, плеяди, багато іншого цікавого і все більш трудоємкого. Але про 
природу листочка ми так нічого й не дізнаємось. Можна на якомусь етапі 
повернути листочки на дерево в тих групах- сполученнях, що у нас вийшли, і 
крона стане дуже своєрідною, хоча й зовсім не-природньою, і сказати  щось 
приблизно таке: „От тепер вони розміщені правильно, за законами аналізу”. І 
це буде все, що ми зробили, але потім прийде людина, яка знову знайде іншу 
ознаку і… переробить крону. Зазначимо, що, по суті, мало що зміниться, 
якщо, вірячи в „міф усереднення” ми почнемо різати листки і там внутрі 
шукати ознаки, які можна і треба усереднити. Все лише набагато 
ускладниться і стане довшим в часі… 

Нехай нас вибачать за популяризацію давно відомих речей, але, на наш 
погляд, це виявляється необхідним. Приклад, безумовно, надуманий: в 
біології люди так природу життя істоти вивчати не стали (хоча, могли б, і 
тоді ми й зараз нічого б не знали ні про гени, ні про ферменти, ні про ДНК). 
А от психологію вивчають, в тому числі, і так, і дуже часто – тільки так. Віра 
в „міф усереднення” свавільність у виборі „важливих” ознак (а їх, „на щастя” 
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– безліч, всім вистачить) означає просто шалену боротьбу з природною 
психікою, яка за своєю сутністю є унікально-цілісною і, можна сказати, існує 
як контраверза взагалі: і усередненню, і штучному розчленуванню на 
„елементи”. Психіка, зрозуміло, так же шалено опирається таким спробам 
проникнення в неї, але це не той „природній опір” об’єкта дослідження, про 
який відомо ще з філософії Б.Спінози. Це опір спробам перевести існування 
об’єкту в ситуацію для нього абсолютно алогічну і неймовірну (якби ми 
хотіли так вивчати сутність і функціонування живої істоти, можна було б 
помістити її у космічний простір без всяких захисних пристроїв, вона тут же 
розпалася б на молекули і атоми, а ми б ганялися за ними по Всесвіту з 
вірою, що ми колись їх спіймаємо і реконструюємо цілісний організм). В 
принципі, цей вид редукції є гарно відомим, але існують речі, які 
загострюють проблему. Одна з них стосується соціальних явищ: так звана 
психодіагностика за „принципом усереднення” не тільки замінює активно 
власне науковий пошук, а й перетворюється на справжню індустрію, 
відтягуючи на себе людей і чималенькі кошти. Маючи при цьому безумовне, 
але виключно прикладне значення, вона претендує на всезагальність і саме це 
є найбільш небезпечним (адже не секрет, що величезна кількість людей, в 
тому числі, на жаль, і фахівців, вважають, що цей підхід і психодіагностика 
як його втілення, це й є, власне психологія). Інша сторона – суто 
психологічна. Не слід забувати, що руйнація цілісності в медицині і в 
психотерапії кваліфікується як травма. Зведення людини як об’єкта 
дослідження до окремих, свавільно виділених частин (точніше б було – 
шматків) не може залишатися без наслідків: цілісність внутрішнього світу 
травмується, в тому числі і у того, хто проводить дослідження, адже і для 
нього, як людини, ситуація є нестерпною (взагалі, якщо називати речі своїми 
іменами, можна говорити й про шизоїдність як патологію). 

Четвертий фактор, який зумовлює редукційні процеси в психології, на 
наш погляд, стосується того, що можна назвати „страхом 
субстанціональності”. Це складна і дивовижна історія, якою треба б було 
зайнятися спеціально: коротко сутність полягає в тому, що боротьба науки з 
теологічними напластуваннями, з одного боку, та наївними уявленнями про 
„гомункулус”, „монади”, „органон” тощо, - з іншого, не лише закінчилася 
повною перемогою, але й „принесла” як додатковий  слід певне правило, 
згідно якого навіть термін „душа”, „внутрішній світ”, „переживання” і 
подібні, з суто наукової, строгої точки зору можна вживати виключно в 
значенні метафор, інакше одразу робляться висновки про недопустимий в 
науці тон, некомпетентність, неверіфікованість даних і так далі. Отже, 
цілісність психіки представляється міфом: просто уявляти її як ціле, до того 
ж насправді існуюче ціле, виявляється нам з якихось причин зручним. Слід 
зазначити, що абсолютно ясно, з яких саме причин нам так здається – адже 
так воно є й насправді, і кожна людина дуже гарно знає, що починається, 
коли ця цілісність порушується. Але це абсолютно достовірне знання 
виявляється ненауковим, а спроби все ж ввести в науку проблеми, пов’язані з 
вивченням цілісних явищ зустрічають опір і доволі жорсткий. 
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П’ятий фактор пов’язаний з глобальним принципом опосередкованості 
і, водночас, недовірою науки до безпосереднього. Поняття опосередкування 
дійсно є одним з центральних у психології. Воно відрізняється 
фундаментальністю, глибиною та багатогранністю, і ми будемо багато 
працювати з ним. Тут відзначимо лише те, що стосується аспекту 
дослідження в тій площині, що розглядається. Йдеться, знову-таки, про 
очевидну річ – психічне не може бути „ухопленим” в безпосередньому 
сприйманні, просто тому, що воно не матеріальне і отже у людини немає 
відповідних аналізаторів. Так виникає положення у вітчизняній психології 
відоме як „принцип єдності свідомості і діяльності”. Власне дослідницький 
аспект, що витікає з цього принципу, полягає в тому, що свідомість може 
вивчатися виключно через аналіз діяльності, тобто – опосередкування. Якщо 
це тлумачити ширше, розповсюджуючи на інші відгалуження психології, 
отримаємо той самий постулат, тільки з використанням термінів „психіка” 
(замість свідомості) і „поведінка” (замість діяльності): психіка науково може 
досліджуватись тільки через поведінку. Отже, вона, власне, не вивчається, а 
описується за допомогою інтерпретації. Слід зауважити, що таке положення 
взагалі-то існує не лише в психології. Насправді, в дуже великій кількості 
наук ми зустрічаємо опосередкованість організації пізнання: люди не мають 
можливості безпосередньо спостерігати внутріядерні процеси, дуже 
віддалені космічні об'єкти, історичні події епох, що давно минули. 
Відповідно, прилад або історичний документ є тим засобом, що 
опосередковує пізнання, дозволяючи досліднику уявити, добудувати (а то й – 
вперше побудувати) реальність, що вивчається. Причому, сам цей засіб 
виступає  серйозним фактором до-визначення і зміни тієї реальності, з 
приводу вивчення якої його створено. Чому в названих науках 
опосередкованість не розглядається, на відміну від психології, як гостра 
проблема? Нам здається, відповідь у тому, що тут зберігається довіра до 
безпосереднього досвіду, тобто тих фактів і явищ, що їх можна побачити й 
почути без будь-яких приладів. А з іншого боку, серйозно враховуються 
думки, уявлення, інтуїції і почуття дослідника (зокрема, про значення 
почуття краси і гармонії неодноразово згадували і Н.Бор, і А.Ейнштейн і 
багато інших вчених). В психології на все це накладено заборону, стосовно 
використання його у наукових дослідженнях. Пояснюється вона тим, що 
довіряючи безпосередньому, дослідник непомітно підмінить задачу 
об’єктивного вивчення явища на опис власних переживань з приводу цього 
явища, тобто, фактично, буде давати звіт про самоспостереження. Але ж це 
дійсно так! Наведемо з цього приводу цікаві думки Г.І.Чєлпанова, який 
серйозно вважав самоспостереження основним методом психології. Ця його 
впевненість уже стільки раз критикувалась, що зовсім нема сенсу 
повторюватись, хоча, на наш погляд, критика не є такою вже заслужено. 
Зокрема, Г.І.Чєлпанов зазначає, що пізнання людиною „світу зовнішнього, 
фізичного” і „світу внутрішнього, світу психічного” принципово 
відрізняється  тим, що первинна інформація про фізичний світ надходить у 
результаті роботи органів чуття, тоді як відносно світу внутрішнього цього 
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сказати не можна [7, с. 91]. „Сприйняття психічних явищ доступне лише 
тому індивіду, який переживає  їх” [7, с. 92]. За Чєлпановим, знання тут 
отримується завдяки умовиводу, який людина робить на підставі 
безпосередніх переживань [7, с. 93].  Коли ж ми вивчаємо „світ психічний” 
іншої людини, знову-таки, безпосередньо ми сприймаємо зовсім не психічні 
явища, а ті чи інші акти поведінки. І далі робляться умовиводи про психічне 
явище. Але що дозволяє зробити такі умовиводи? Г.І.Чєлпанов відповідає 
таким чином, говорячи про страждання: „Такі умовиводи я можу робити 
тому, що я знаю, що коли Я страждаю,  то я створюю ті ж самі переривчасті 
звуки, з очей моїх теж тече прозора рідина і т.д., і т.п, і тому, коли я 
сприймаю ці явища у іншої людини, я роблю висновок, що вона страждає 
точно так, як і я. Отже, необхідно мені самому пережити хоч раз те, що 
переживає інша людина для того, щоб робити судження про її душевні 
стани” [7, с. 93]. Обґрунтовуючи цю тезу, Г.І.Чєлпанов, фактично вибудовує 
принцип психологічного дослідження: неможливо безпосередньо 
спостерігати психічні явища іншої людини, щодо них можна лише робити 
умовиводи (тобто, опосередкованість тут в наявності). Але ці умовиводи ми 
можемо робити виключно на підставі власних безпосередніх переживань, 
тобто – самоспостереження, яке Чєлпановим так і розуміється – без будь-
яких етапів сенсорно-перцептивної діяльності накопичення людиною досвіду 
власних безпосередніх переживань. „Кожне психічне явище, яке ми бажаємо 
вивчати у інших істот, ми переводимо на мову своїх власних душевних 
переживань і тільки в таких випадках виявляється можливим зрозуміти 
психічні стани інших” [7, с. 95]. Так і виходить цілком слушно, що 
самоспостереження (в цьому, і лише в цьому його розумінні) є центральним 
методом психологічного дослідження. Таким чином, Г.І.Чєлпанов зовсім не 
відкидає принцип опосередкування в психологічному дослідженні, і, з 
іншого боку, його розуміння методу самоспостереження зовсім не корелює з 
розумінням, яке є в підручниках. Важливо те, що в схемі, що витікає з 
побудов Г.І.Чєлпанова є дві ланки безпосереднього, без уваги і довіри до 
яких психологічне пізнання не відбудеться: дослідник безпосередньо 
сприймає поведінкові вияви, це – по-перше, і, по-друге, він актуалізує досвід 
власних безпосередніх переживань… Взагалі, короткий аналіз ідеї 
Г.І.Чєлпанова наведено з причини того, що сучасна недовіра до 
безпосереднього, на наш погляд, викликана виключно неадекватним, 
невдалим розумінням ситуації психологічного дослідження. (Адже помітно, 
що, скажімо, самоспостереження Чєлпанов розуміє зовсім не так, як його 
розуміють і, відповідно, критикують в класичній і сучасній літературі. Тут, 
як видно, йдеться про інше: про увагу до збереження досвіду власних 
безпосередніх переживань, здатність їх актуалізувати і адекватно включати в 
дослідницькі ситуації). 

На цю, здавалося б цілком обґрунтовану тезу Г.І.Чєлпанова є могутня 
антитеза Л.В.Виготського: „Насправді, - пише він в роботі „Свідомість як 
проблема психології поведінки”, - було б правильніше сказати як раз 
навпаки. Ми усвідомлюємо себе, тому що ми усвідомлюємо інших, і тим 
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самим способом, яким ми усвідомлюємо інших, тому що ми самі у 
відношенні себе є тим самим, що інші у відношенні до нас” [2, с. 96]. Отже, я 
усвідомлюю себе лише настільки, наскільки я є для себе іншим. Здається, 
перед нами дві протилежні, антиномічні думки, і при цьому обидві, як не 
дивно, мають кожна свою цілком переконливу аргументацію. Г.І.Чєлпанов 
доводить, що чужу психіку я можу вивчати, лише коли для інтерпретації 
чужої поведінки актуалізую відповідні свої безпосередні переживання, і 
приміряючи, приписуючи, „накидаючи як сіточку” їх на чуже життя. І отже – 
метод самоспостереження дійсно виступає не просто головним, а реально 
єдиним (якщо говорити про психіку, а не про поведінку). І ми відчуваємо, і 
знаємо, що це – правда, що так, в дійсності, і відбувається в житті. 
Л.С.Виготський же запевняє, що все навпаки: ми спочатку пізнаємо, 
розуміємо, усвідомлюємо психічне (внутрішній світ) іншого, і лише після 
цього і завдяки цьому можемо пізнати і усвідомити власну психіку. І ця 
думка теж видається цілком вірною, хоча і в дещо іншій площині: якщо з 
Чєлпановим ми згодні, оскільки його твердження прямо і ясно відповідає 
нашому реальному суб’єктивному досвіду, то Виготський говорить про те, 
що без інших людей ніхто з нас не став би ніколи свідомою і рефлексивною 
істотою (людиною), в чому теж сумніватися якось навіть незручно. Так 
виходить „зачароване коло”: для того, щоб пізнати й усвідомити себе, треба 
стати іншим для себе, а для цього пізнавати й усвідомлювати інших 
(Л.С.Виготський), але останнє, наполягає Чєлпанов, можливе лише за умови 
актуалізації, на підставі поведінки (НЕ психіки), яку спостерігаємо у іншого, 
власного суб’єктивного досвіду переживань і його „приміряння” до іншого. 
Кожна з позицій виявилась однаково сильною і, водночас, неспроможною 
подолати іншу. Гостре протистояння мало доволі неприємні наслідки, як 
життєві (сумно, коли дві такі серйозні постаті, якими були Г.І.Чєлпанов і 
Л.С.Виготський, розходяться через принципові незгоди і вже не можуть у 
співробітництві збагачувати одне одного), так і історико-методологічні – 
питання можливості так званого „об’єктивного” пізнання психіки 
залишилось нерозв’язаним, хоча були спроби, і навіть дуже авторитетні і 
серйозні [3]. Ми і зараз його „обходимо” і ніби не помічаємо, але 
невирішеність тут відгукується серйозним дискомфортом у психологів.  

Однак до вказаної антиномічності можна повернутися з дещо інших 
позицій. Якщо уявити, що відбувається не боротьба двох протилежних ідей, а 
їх діалог… Головне, що треба це допустити в діалозі – незлиття зі своєю 
ідеєю: „моя ідея і я не одне й те саме”, - ця проста побудова практично ніколи 
не вдається, на жаль… Саме тому, обговорення думок, ідей (особливо - 
створених, вистражданих) занадто часто перетворюється на боротьбу 
особистостей, вмотивовану вже з зовсім іншого боку – самоствердженням, 
амбіційністю, авторитетом тощо… Якщо ж утриматись від цього і утримати 
об’єкт, з приводу якого виникла ідея і виходити з того, що він, а не ти, і є тут 
– головна діюча особа, все може виявитись зовсім по-іншому: цікавіше, 
змістовніше, різнобарвніше. Авторам цитованих ідей не вдалося перейти в 
таку площину обговорення, але, схоже, Л.С.Виготський, довго залишався у 
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внутрішньому діалозі з Чєлпановим (дозволяв у своєму внутрішньому світі 
бути його думці, визнавав її змістовність і важливість). У всякому разі, через 
вісім років він запропонував дуже цікаве, на наш погляд, вирішення цієї 
дилеми, хоча й зовсім не в контексті механізму інтеріоризації і взагалі поза 
культурно-історичним поглядом, як би це не було здивовано сприйнято.  

Висновки. В цілому, аналіз (і далеко не лише наш) дійсно засвідчує 
наявність в психології серйозних редукційних тенденцій. Але насправді 
ситуація не видається ні безнадійною, ні кризовою. Навпаки, бурхливий 
розвиток дуже різних напрямків дослідження психіки створює унікальні 
можливості відкриття і розуміння нових наукових фактів, встановлення 
закономірностей і законів. Проблема існує, на наш погляд, як проблема 
дослідника, а саме – його компетентності, свободи і відповідальності. Самі ж 
по собі редукційні тенденції не повинні долатися, а повинні рефлектуватися і 
враховуватись. Причому іноді, при вирішенні певних дослідницьких завдань, 
вони, власне, не є негативними. Отже, необхідно розуміти, що психіку 
(психологію) можна вивчати з різними цілями - прикладними, конкретно-
емпіричними, аналітичними (коли досліджується, власне, не психічні явища, 
а тексти про них) і т.ін. В межах кожної мети, вся схема дослідження може 
бути різною, і, скажімо, „усереднення” дійсно може бути слушним в 
контексті певної системи дослідницьких завдань. При  цьому, однак, ця 
система окреслює і обмежує простір інтерпретацій і умовиводів, отже 
методологічно неграмотним буде, наприклад, спроба абстрагування при 
виконанні конкретно-прикладних завдань. 

З іншого боку, підхід до вирішення будь-якої дослідницької задачі 
здійснюється з певних чітких методологічних позицій. Це те, що описано 
вище як основна, найбільш узагальнена і беззаперечна концептуальна 
структура. Так, в нашій роботі, присвяченій дослідженню психологічних 
механізмів структурування внутрішнього світу особистості теж слід 
визначитися з цими вихідними категоріями і методологемами. Зокрема, ми 
виходим з того беззаперечного розуміння, що психіка людини (душа) є 
цілісною і реальною, існуючою за своїми власними закономірностями і зі 
своїм змістом. Термін „світ” вживається для підсилення того, що ця 
реальність є структурованою і упорядкованою, хоча й незавершеною, але 
такою, що має могутні тенденції до завершеності. В процесі розвитку 
людини її внутрішній світ змінюється, структурується, в ньому є сталі і 
короткочасові процеси і динамізми. Психологічний механізм розглядається 
як процес структурно-динамічних змін, що забезпечують перехід від однієї 
якості до іншої. І останнє методологічне положення загального характеру 
полягає в тому, що внутрішній світ є відкритим і знаходиться у постійних 
зовнішньо- та внутрішньонапружених взаємодіях, які мають природу діалогу. 
Власне, це є основне концептуально-методологічна позиція, канва, яка задає 
напрям і уточнює характер дослідження. Далі необхідним є аналіз існуючих в 
психології теорій, парадигм і емпіричних даних, для того, щоб чіткіше 
зрозуміти предмет дослідження з різних аспектів і уточними власну позицію. 
На цьому етапі принципово бути вільним, зберегти неупередженість і 
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діалогізм в „розмові” з іншими авторами і утримати предмет дослідження. 
Саме результативне проходження цього етапу дозволяє сформувати кінцеві 
гіпотези, які можуть перевірятися емпірично. Безумовно, методи, які 
використовуються, можуть бути різними, але вони не повинні суперечити 
вихідним методологемам і кінцевим гіпотезам. 
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Папуча Н.В. Теоретико-методологический анализ редукционных 

тенденций в психологии. В статье анализируются теоретико-
методологические аспекты редукционизма в психологическом познании. 
Среди них выделяются: 1) тяготение к авторитету и стремление к 
парадигмальности; 2) акцентирование проблем прошлого или будущего 
существования явления; 3) тенденция к схематизации и усреднению научно-
психологических фактов; 4) глобальный принцип опосередованности и 
недоверие науки к непосредственному. Утверждается, что бурное развитие 
очень разных направлений исследования психики создает уникальные 
возможности открытия и понимания новых научных фактов, установления 
закономерностей и законов. Сделан вывод, что сами по себе редукционные 
тенденции не должны преодолеваться, а должны рефлексироваться и 
учитываться. 

Ключевые слова: методология, наука, психология, редукция, 
парадигма, сознание, психика. 

Papucha М. Theoretical-methodologocal analysis of reductional 
tendencies in psychology.  Theoretical-methodological aspects of  reductionism in 
psychological cognition are analysed in the article. Following aspects were 
distinguished: 1) attraction to authority and aspiration for paradigmality; 2) 
accentation of problems of past or future phenomenonal existence; 3) tendencies 
towards posterization and averaging of scientifically-psychological facts; 4) "fear 
of substantionality"; 5) global principle of mediation and mistrust of science to 
direct. Views of different scientists and methodologies of psychological cognition 
are analysed in application to the indicated problems. In particular, views of L.S. 
Vygotsky are studied in relation to theoretical-methodological problems of 
psychology and his aspiration to create "general psychology" which would become 
a foundation for diverse psychological researches. The article stresses that rapid 
development of very different directions in psyche researches creates unique 
possibilities for new scientific facts to be opened and comprehended, as well as  
new laws and principles to be established. It is underlined that the problem exists 
as a researcher’s problem, namely his/her competence, freedom and responsibility. 
It is mentioned that a psyche (psychology) can be studied with different aims: 
applied, concretely-empiric, analytical (when actually not psychical phenomena 
are investigated but texts about them), etc. Within the limits of each aim research 
plans can be different, and "mediation" really can be justified within the context of 
a certain system of research tasks. Thus, however, this system outlines and limits 
space of interpretations and deductions, thus an attempt of abstracting, when 
performing some concretely-applied tasks, will be methodologically illiterate. 
Conclusion is drawn, that reductional tendencies themselves must not be 
overcame, but must be reflected and taken into account. 

Keywords: methodology, science, psychology, reduction, paradigm, 
consciousness, psyche. 
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ЛОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЕФЕКТИВНОСТІ 
ГРУПОВОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Пасічник І.Д., Каламаж В.О. Логіко-психологічна структура 

ефективності групової проектної діяльності у процесі вивчення іноземної 
мови. У статті розглянуто проблему визначення ефективності групової 
проектної діяльності студентів під час вивчення іноземної мови 
професійного спрямування. На основі особистісно-діяльнісного та 
компетентнісного підходів виокремлено основні компоненти логічної 
структури ефективності ГПД під час вивчення іноземної мови: мета та 
основні завдання; функції (мотиваційна, діагностична, контрольно-оціночна, 
прогностична); суб’єкти (студент, проектна група, викладач та зовнішній 
експерт); об’єкти аналізу (продукт та процес ГПД, результати, групова 
взаємодія); етапи визначення ефективності ГПД (підготовчий, 
проектувальний, основний, презентаційний, рефлексивний); критерії аналізу 
ефективності ГПД (якість продукту і процесу ГПД, якість групової 
взаємодії, динаміка предметно-професійних, особистісних та 
метапредметних результатів); методи і засоби оцінювання ефективності; 
рівні ефективності. 

Ключові слова: групова проектна діяльність, професійна 
компетентність, ключові компетентності, ефективність групової 
проектної діяльності. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. Як показує практика останніх років, ідеї проектного навчання 
здобувають усе більшого поширення в середовищі вищої освіти, зокрема під 
час вивчення іноземних мов. Потенціал методу проектної діяльності більшою 
мірою реалізується в індивідуальній формі, водночас проблемні питання 
організації групової проектної діяльності (ГПД) ще недостатньо досліджені. 
Застосування групової проектної форми навчання пов’язане із низкою 
проблемних питань: методичних та організаційних (володіння викладачами 
методикою організації ГПД, володіння студентами способами проектної 
діяльності тощо), дидактичних (визначення навчальних цілей, володіння 
методикою оцінювання результатів ГПД тощо), психологічних (рівень 
готовності викладачів упроваджувати ГПД, рівень готовності студентів 
працювати в групах тощо). Означені питання безпосередньо пов’язані також 
з проблемою визначення ефективності навчальної групової проектної 
діяльності, яка на сьогодні не дістала однозначного вирішення. 
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Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття. У зарубіжній літературі 
найбільш повний огляд теоретичних положень та практики реалізації 
навчання на основі проектів здійснено у праці Дж. Томаса «A review of 
research on project-based learning», яка на сьогодні є одним з найбільш 
цитованих джерел у цій ділянці досліджень [9]. 

У вітчизняній психолого-педагогічній науці логіка використання 
методу проектів у викладанні  іноземної мови розвивалась від обґрунтування 
його ефективності у формуванні  іншомовної комунікативної 
компетентності, як однієї з основних цілей навчання, до необхідності 
формування у суб’єктів навчання ключових компетентностей: критичне 
мислення, вміння співпрацювати, вміння вирішувати проблеми, навчальна 
автономія і відповідальність тощо. 

 У першому контексті наголошується насамперед на когнітивних та 
комунікативних аспектах ГПД, у процесі якої студенти активно долучаються 
до обміну інформацією, думками, ідеями з метою формування виконавчої 
структури знань, їх інтеграції.  

Однак, сучасні дослідники проблем навчання іноземній мові у вищій 
школі [8] вказують на більш широку мету, ніж розвиток лише мовних та 
комунікативних навичок. Вища освіта повинна сприяти особистому 
зростанню студентів та підготовці їх до життя в умовах, що швидко 
змінюються, а також розвитку складних навчальних навичок та вміння 
критично і творчо мислити, вирішувати проблеми, брати на себе 
відповідальність, осмислювати складні питання, вирішувати професійні,  
приватні або публічні завдання.  

E. Jaleniauskienơa зауважує, що під час навчання іноземній мові у 
вищих навчальних закладах роль звичайного викладача повинна 
перетворитися на «роль вихователя мови, готового сприяти пропаганді 
цілісних міжкультурних та особистих компетентностей студентів, щоб 
студенти могли особистісно розвиватися». Тому разом з вивченням іноземної 
мови актуальним стає навчання того, як аналітично та ефективно вирішувати 
реальні проблеми, а також розвиток найважливіших навичок 21-го століття – 
критичне мислення, самонавчання, комунікативні навички та співпраця, з 
можливістю демонструвати ці навички під час використання іноземної мови 
[8].  

Згідно з дослідженнями багатьох авторів [1; 2; 5; 10; 12; 13; 14 та ін.] 
досить широкими є можливості іноземної мови у формуванні 
метакогнітивних знань та навичок студентів, метакогнітивних стратегій і 
загалом професійної метакогнітивної компетентності студентів, яку 
розглядають як «надсистемну компетентність, що дозволяє управляти 
інформацією, знаннями, своїм інтелектуальним розвитком та рефлексивними 
механізмами в процесі професійної діяльності» (Л.Орбодоєва) [5]; 
«метакогнітивні навички у процесі вивчення студентами іноземної мови 
розвиваються з метою забезпечення самоуправління та самоорганізації 
діяльності майбутніх фахівців, формування готовності використовувати 
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іноземну мову в професійній діяльності під час розв’язання нестандартних та 
проблемних задач» (Ю.Белєнкова), адже «метапізнавальні навички, є 
професійно значимими якостями спеціаліста» [1]. 

Таким чином наголос роблять на метакогнітивних та особистісних 
аспектах результативності вивчення іноземної мови, на формуванні 
складових професійної компетентності, що безпосередньо впливає на 
визначення компонентів ефективності групової проектної діяльності. 

Формулювання цілей і постановка завдань статті. Метою цієї статті 
є обґрунтування основних засад та логічної структури визначення 
ефективності групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови 
(англійської) професійного спрямування. 

Виклад методики і результатів досліджень. Застосування групової 
проектної діяльності у процесі вивчення іноземної мови органічно відповідає 
сучасним вимогам компетентнісного підходу та характеризується переходом 
від репродуктивного до творчого й професійно-змістового використання 
студентами іноземної мови; від пасивного до активного навчання; від 
контенту, створеного викладачем, до контенту, створеного самим студентом; 
від індивідуального до сумісного навчання; від контент-орієнтованого до 
студентоцентрованого навчання, що сприяє підвищенню мотивації студентів, 
розвитку їх м’яких навичок, критичного мислення, уміння розв’язувати 
проблеми, навичок самостійного навчання та співробітництва. 

Для того, щоб ефективно вирішувати проблему, яка лежить в основі 
проекту, студенти повинні володіти певними інтелектуальними (уміння 
працювати з інформацією, виділяти головну думку, здійснювати пошук 
іншомовної інформації, робити висновки, узагальнення тощо), творчими 
(вміння генерувати нові ідеї, знаходити декілька варіантів вирішення 
проблеми, прогнозувати наслідки рішення тощо), комунікативними 
(доносити свої ідеї до інших, вислуховувати, аргументувати, співпрацювати 
тощо), рефлексивними, метакогнітивними уміннями, бути здатними до 
самоуправління навчальною діяльністю на основі проектних умінь (уміння 
планувати свою навчально-пізнавальну діяльність; володіння навичкою 
постановки цілі розв’язання навчальної задачі; здатність здійснювати 
самостійний пошук та аналізувати  професійну іншомовну інформацію; 
уміння оцінити власні навчальні результати; самостійне практикування 
студентами іноземної мови в реальному житті тощо). 

Групову проектну діяльність (ГПД) у вивченні іноземної мови 
студентами немовних спеціальностей ми розглядаємо як спеціально 
організовану спільну діяльність суб’єктів навчання в складі проектних груп, 
що містить в собі одночасне вивчення мови, професійно-орієнтованого 
навчального контенту і розвиток навичок, спрямовану на вирішення певної 
проблеми й створення реалістичного продукту шляхом автономного 
навчання за фасилітативної допомоги викладача у певний обмежений період 
часу. 
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Здійснений нами теоретичний аналіз засвідчив, що передумовою 
ефективного використання потенціалу методу ГПД у викладанні іноземної 
мови професійного спрямування є реалізація таких принципів: 

- проект спрямований на інтеграцію мови, навчального контенту та 
навичок, а також різних інструментів і методів, міждисциплінарних ресурсів; 

- проект спрямований на досягнення освітніх стандартів з англійської 
мови, що означає обов’язкове планування очікуваних результатів ГПД;  

- заплановані навчальні цілі формулюються в термінах діяльності та 
орієнтовані на предметно-професійні, метапредметні й особистісні 
результати; 

- проекти студентоцентровані, увага до розвитку автономності та 
відповідальності студентів; 

- викладач виконує функцію фасилітатора або наставника; 
- проекти стосуються реальних проблем та мають значення для 

студентів: «навчальна робота є більш значущою, якщо це зроблено не тільки 
для викладача чи тесту. Коли студенти представляють свою роботу для 
справжньої аудиторії, вони більше дбають про її якість» [11]; 

- проекти містять завдання, процес, продукт і рефлексію. Цінність має 
не тільки продукт ГПД, але й процес роботи; 

- співпраця − ключовий момент ГПД, взаємодія студентів є 
кооперативною, а не конкурентною. 

Відомо, що ефективність є системною мірою, яка визначає ступінь 
досягнення цілей діяльності та її результат у співвідношенні до здійснених 
затрат (матеріальних, часових, інтелектуальних, психологічних тощо).  

Ефективність індивідуальної проектної діяльності досліджували М. А. 
Ступницька, Н. В. Матяш, Є. С. Полат та ін. Питання ефективності групової 
навчальної проектної діяльності досить повно представлені в публікаціях О. 
В. Ловки, згідно з якою «ефективність навчальної групової проектної 
діяльності – це характеристика міри відповідності досягнутих результатів 
малої групи, що здійснювала проект, втілених у спільному творчому 
продукті, розробленим критеріям, що відповідають основним компетенціям 
певної предметної діяльності» [4, с.242]. 

Згідно з М. А. Ступницькою, ефективність проектної діяльності – це 
ступінь відповідності досягнутих у процесі її здійснення результатів 
встановленим дидактичним цілям, методичним задачам. Тобто, ефективність 
ГПД демонструє, наскільки відповідають нові (прирощені) досягнення 
компетенціям та знанням, умінням, навичкам студентів, що планувалися [6, с 
. 55]. До таких цілей автор включає: універсальні компетенції (мислительні, 
діяльнісні, комунікативні та інформаційні); загальнонаукові навички 
(інтелектуальні, організаційні, комунікативні); проектні уміння 
(проблематизація, цілепокладання, планування, здійснення діяльності 
(реалізація плану), самоаналіз і рефлексія [там само, с. 57]. 

Метою формування проектної діяльності є розвиток у студентів уміння 
самостійно здійснювати всі її етапи: від формулювання мети власної 
діяльності до адекватного виконання проектних операцій, реалізації проекту 
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та самоконтролю і самооцінки. Кінцевою метою формування проектних 
умінь є здатність студентів до самостійного навчання, розвиток їх навчальної 
автономії та мотивації. У ділянці вивчення іноземної мови – це інтеграція 
мови, навчального контенту та розвиток навичок [7] з метою сприяння 
розвитку професійної компетентності студентів. 

Ефективність ГПД під час вивчення іноземної мови ми розуміємо як 
характеристику міри відповідності результатів проектної групи, досягнутих у 
процесі групової взаємодії,  встановленим критеріям, що відповідають 
запланованим предметно-професійним, особистісним, метапредметним 
результатам та критеріям якості групового проекту. 

Виходячи з особистісно-діяльнісного та компетентнісного підходів, 
логічна структура оцінки ефективності групової проектної діяльності містить 
мету та завдання, відповідні функції, критерії аналізу ефективності ГПД, 
релевантні методи та засоби, суб’єкти та об’єкти, визначені рівні 
ефективності, етапи. 

На наш погляд, остаточною метою визначення ефективності ГПД є 
сприяння розвитку професійної компетентності студентів засобами 
інноваційної навчальної технології шляхом інтеграції мови, професійного 
змісту та навичок. 

Відповідно до загальних засад встановлення ефективності навчальної 
діяльності можемо визначити, що система оцінки ефективності ГПД 
студентів включає відповідні функції: мотиваційну (стимулює навчальну 
діяльність студентів з вивчення іноземної мови), діагностичну (інформує про 
якісні та кількісні зміни у особистісно-професійному розвитку та навчальній 
діяльності студентів), контрольно-оціночну (забезпечує оцінку та контроль 
результатів навчання у процесі вивчення іноземної мови), прогностичну 
(визначає перспективи та напрями особистісно-професійного розвитку та 
навчальної діяльності студентів). 

Моніторинг ефективності ГПД у процесі вивчення іноземної мови дає 
можливість реалізації відповідних завдань: 

- урахування системи зовнішніх, індивідуально-психологічних та 
соціально-психологічних чинників ефективності ГПД; 

- забезпечення ефективної реалізації основних принципів організації 
ГПД; 

- забезпечення метакогнітивного характеру інноваційного навчального 
середовища у процесі ГПД. 

Суб’єктами, що забезпечують ефективність ГПД та її оцінювання є: 
1) конкретний студент з власними мотивами, цілями, цінностями, 

індивідуально-психологічними властивостями тощо; 
2) викладач, який здійснює переважно організаційно-управлінську 

діяльність; 
3) проектна група студентів як самостійний суб’єкт сумісної діяльності 

зі специфічною груповою динамікою, цілями, установками, правилами, 
особливостями функціонування тощо. 
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Також необхідно враховувати значення зовнішньої експертизи як 
одного із способів оцінки результатів проектної діяльності та важливість 
експертного знання як моделі для формування когнітивних структур 
суб’єктів проектної діяльності. 

Реалізація системи оцінки ефективності ГПД відбувається на основі 
використання відповідних методів (тестування, опитування, анкетування, 
рефлексія, аналіз, самооцінка, групова оцінка, експертна оцінка тощо) та 
засобів (психодіагностичні методики, навчальні завдання, анкети, 
щоденники, звіти, рефлексивні запитання, шкали рейтингової оцінки тощо), 
володіння якими є одним із важливих компонентів готовності викладача до 
використання методу проектів у викладанні іноземної мови та готовності 
студентів до оволодіння проектними вміннями. 

Як було зазначено вище, критерії (ознаки за якими оцінюється 
ефективність групової проектної діяльності) відповідають основним 
результатам, які є бажаною метою викладання та вивчення англійської мови 
у виші, а також результатам, які є метою застосування власне групової 
проектної діяльності. Відповідні показники охоплюють як продукт, так і 
процес ГПД. 

Об’єктами аналізу визначено як результати, що втілені у продукті 
ГПД, так і характеристики самого процесу ГПД, предметно-професійні, 
особистісні та метапредметні результати вивчення іноземної мови, а також 
якість групової взаємодії учасників проектних груп. 

Відтак, можемо виділити такі критерії ефективності ГПД у процесі 
вивчення іноземної мови професійного спрямування: 

- критерій досягнення предметно-професійних результатів: розвиток 
іншомовних мовленнєво-комунікативних навичок студентів (володіння 
навичками читання, письма, говоріння, аудіювання під час вирішення 
конкретної проблеми; володіння навичками вживання граматичних явищ, 
володіння лексичним, орфографічним, фонетичним матеріалом у визначених 
ситуаціях спілкування (бесіди, мозковий штурм, обговорення, письмова 
комунікація тощо з метою обміну відповідною інформацією, думками, 
ідеями); інтегративне включення різних видів мовленнєвої діяльності в 
контекст групових та проектних способів діяльності); розвиток іншомовної 
професійної лексики студентів (використання словникового запасу у 
конкретній професійній ділянці, знання спеціально-термінологічної лексики, 
уміння користуватися професійною термінологією); розвиток навичок 
соціокультурної взаємодії (здатність користуватися знаннями про культуру, 
традиції, соціальні реалії країни, громади тощо у процесі вирішення 
проектних завдань); 

- критерій досягнення особистісних результатів (розвиток мотивації, 
креативність, розвиток рефлексивних умінь, розвиток комунікативно-
організаційних навичок); 

- критерій досягнення метапредметних результатів (метакогнітивна 
обізнаність, уміння використовувати метакогнітивні стратегії навчання); 
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- критерій якості групового проекту (якість продукту ГПД, якість 
групової взаємодії). 

Навчання, що базується на проектах, охоплює п’ять головних фаз, які 
відрізняють цей метод від інших навчальних методів (зокрема, методів 
проблемного й кооперативного навчання) та підкреслюють сутність участі 
студентів і роль викладача у навчальній діяльності. У різних публікаціях ці 
етапи мають неоднакові назви, але у визначенні їх сутності автори, як 
правило, одностайні: 

 1) визначення проблеми (обрання теми, визначення основного 
питання, проблематизація тощо);  

2) планування (формування проектних груп, проектування) проекту;  
3) пошук інформації з теми проекту;  
4) розробка продукту;  
5) презентація; 
6) оцінювання результатів проекту і зусиль студентів та рефлексія. 

Важливо, що кожен етап роботи над проектом повинен мати свій конкретний 
продукт. Відтак, і оцінювання ефективності ГПД повинно охоплювати 
означені вище етапи. 

Дослідники доречно вказують на подвійність змісту методу проектів. 
По-перше, необхідно засвоїти формальну техніку проектування, починаючи 
від проблематизації і закінчуючи результатами. Але це буде лише 
формальний метод, засіб реалізації певних задач – як комп'ютер є засобом 
реалізації найрізноманітніших предметних та змістових задач [3]. 
Викладачеві потрібно тримати в полі зору смислову основу методу проектної 
діяльності, культурно-ціннісний зміст, соціальні норми, морально-етичні 
засади, які буде  засвоєно студентами цим методом.  

Висновки і подальші перспективи досліджень. Використання методу 
проектів як інноваційної технології навчання, й зокрема групової проектної 
діяльності під час вивчення іноземної мови має великі переваги, однак не 
повинно перетворюватися на самоціль. Упроваджуючи групову проектну 
діяльність у процес вивчення іноземної мови професійного спрямування, 
викладач повинен мати чітке бачення як цей метод гармонійно поєднати з 
навчальним процесом, як включити до структури основного навчального 
змісту дисципліни, як поєднати з навчально-професійним контентом 
відповідної спеціальності. Щоб максимально сприяти формуванню 
професійної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови, 
взаємодія суб’єктів групової проектної діяльності повинна бути включеною у 
контекст оцінки ефективності ГПД, яка містить такі компоненти: мета та 
основні завдання; основні функції оцінки ефективності ГПД (мотиваційна, 
діагностична, контрольно-оціночна, прогностична); суб’єкти, що 
забезпечують ефективність ГПД та її оцінку (студент - самооцінка, проектна 
група - взаємооцінка, викладач та зовнішній експерт – зовнішня оцінка); 
об’єкти аналізу (продукт та процес ГПД, результати, групова взаємодія); 
етапи визначення ефективності (підготовчий, проектувальний, основний, 
презентаційний, рефлексивний); критерії аналізу ефективності (якість 
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продукту і процесу ГПД, якість групової взаємодії, динаміка предметно-
професійних, особистісних та метапредметних результатів); методи і засоби 
здійснення оцінки ефективності; рівні ефективності. 
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Каламаж В.О., Пасечник И.Д. Логико-психологическая структура 

эффективности групповой проектной деятельности в процессе изучения 
иностранного языка. В статье рассматривается проблема определения 
эффективности групповой проектной деятельности студентов во время 
изучения иностранного языка с профессиональной направленностью. На 
основании личностно-деятельностного и компетентностного подходов 
выделены основные компоненты логической структуры эффективности 
ГПД во время изучения иностранного языка: цель и основные задания; 
функции (мотивационная, диагностическая, контрольно-оценочная, 
прогностическая); субъекты (студент, проектная группа, преподаватель и 
внешний эксперт); объекты анализа (продукт и процесс ГПД, результаты, 
групповое взаимодействие); этапы определения эффективности ГПД 
(подготовительный, проектировочный, основной, презентационный, 
рефлексивный); критерии анализа эффективности ГПД (качество продукта 
и процесса ГПД, качество группового взаимодействия, динамика предметно-
профессиональных, личностных и метапредметных результатов); методы и 
средства оценки эффективности; уровни эффективности. 

Ключевые слова: групповая проектная деятельность, 
профессиональная компетентность, ключевые компетентности, 
эффективность групповой проектной деяльности. 

Kalamazh V., Pasichnyk I. Logico-psychological structure of the 
effectiveness of group project activity in the process of learning a foreign 
language. The article deals with a problem of determining the effectiveness of 
group project activity of students while learning a foreign language of professional 
orientation.  On the basis of personal-activity and competence approaches, the 
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main components of the logical structure of determining the effectiveness of the 
GPA during the study of a foreign language have been singled out: aim and basic 
tasks; functions (motivational, diagnostic, control-evaluative, prognostic); subjects 
(student, project group, instructor and external expert); objects of analysis 
(product and process of GPA, results of GPA, group cooperation); stages of 
determining the effectiveness of GPA (preparation, design, basic, presentation, 
reflection); criteria of analysis of group project effectiveness (quality of product 
and process of GPA, quality of group cooperation, dynamic of subject-
professional, personal and metasubject results); methods and means of 
evaluation’s effectiveness; levels of GPA’s effectiveness. 

Keywords: effectiveness of group project activity; professional competence, 
key competencies, GPA effectiveness. 
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ПРОБЛЕМА КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР, ЯК АЛЬТЕРНАТИВА 
РЕАЛЬНОСТІ 

Перепелиця А.В. Проблема комп’ютерних ігор, як альтернатива 
реальності. Статтю присвячено проблемі комп'ютерної ігрової діяльності. 
Розглянуто психологічні підходи зарубіжних та вітчизняних досліджень з 
позитивного та негативного впливу комп'ютерних ігор на психіку людини. 
Проаналізовано види  комп'ютерних ігор та психологічні фактори, які 
можуть сприяти формуванню до них залежності. Виділено і теоретично 
обґрунтовано  психологічні особливості молодшого підліткового віку, як 
потенційно небезпечної вікової групи щодо кіберадикції. 

Ключові слова: психологія, комп’ютерна гра, залежність, 
кіберадикція, особистісні якості, психологічні фактори, мотив. 

Постановка проблеми. Нині з комп'ютерними технологіями пов'язані 
практично всі сфери життя людини – і пізнавальна, і трудова, і 
комунікативна, і творча, і рекреаційна. Ще з початку вісімдесятих років 
двадцятого століття в індустрії розваг комп'ютерні технології посіли значне 
місце, а саме комп'ютерні ігри (КІ), які залучають користувачів яскравими 
реалістичними сюжетами, графікою, звуковим супроводом і дуже впливають 
на світогляд сучасних молодих людей. При взаємодії з комп'ютером ігрова 
дія відбувається в специфічному середовищі віртуальної реальності, яка 
особливо приваблива для молоді. Вже нікого не дивують учні, які дні і ночі 
проводять перед екраном комп'ютера. За статистикою, від 60 до 90% 
школярів регулярно грають в комп'ютерні ігри, спілкування з яким для 
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багатьох з них замінює традиційне дозвілля, ігри з однолітками, стосунки з 
батьками. В результаті чого відбуваються перетворення мотиваційно-
особистісної сфери та особистості в цілому, а не тільки окремих психічних 
процесів. 

Шкільні вчителі, а також батьки, повідомляють про негативні наслідки 
ігрової комп'ютерної залежності (головні болі, сколіоз, дратівливість і 
соціальна дезадаптація). Відомі численні випадки протиправних і навіть 
трагічних дій, скоєних фанатами комп'ютерних ігор.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика розвитку і 
ускладнення будови вищих психічних функцій в результаті освоєння і 
застосування людиною комп'ютерів – та інформаційно-комунікаційних 
технологій в цілому – була актуалізована вітчизняними і зарубіжними 
дослідниками. Емпіричному і експериментальному дослідженню 
особливостей цього процесу присвячено низку теоретичних і 
експериментальних праць (Б.М. Величковський, М. Коул, О.К. Тихомиров, 
О.К Ярошевский). В середині 1970-х років з’явилася  концепція 
перетворення, опосередкованої застосуванням комп'ютерної діяльності [20]. 
Згідно з якою проведено численні дослідження особистісної, емоційної і 
мотиваційної регуляції діяльності, процесів прийняття рішень, специфіки 
здійснення трудової, пізнавальної, ігрової, комунікативної діяльності в 
умовах опосередкування їх комп'ютерами [21; 9]. 

Такі дослідження можна віднести до напрямку роботи, пов'язаної із 
вивченням особливостей перетворення психічних процесів і функцій під 
впливом комп'ютерів (в тому числі взаємопов'язаних з комп'ютерними 
мережами). Було справедливо відмічено, що в умовах інформатизації 
структура вищих психічних функцій розвивається і збагачується, зокрема, за 
рахунок необхідності не тільки працювати зі знаковими системами, а й 
навчатися технологіям їх застосування [21; 22]. 

Сучасний етап пов'язаних з «психологією інтернету» досліджень 
можна позначити як вивчення психологічних аспектів перетворення 
культури в цілому: саме в такому розрізі ставиться – і в теоретичному, і в 
емпіричному плані – завдання в даний час (Ю.Д. Бабаєва, О.Є. Войскунский, 
В.П. Зінченко, Є.Б. Моргунов [8]). 

Натепер існує значна кількість робіт з психологічних концепцій ігрової 
комп’ютерної діяльності  (Г.М. Авілов, Ю.Д. Бабаєва, С.А. Варашкевич, Р. 
Вуд, Ю.М. Євстигнєєва, М.С. Іванова, О.О. Репринцева, О.О. Смірнова, B.C. 
Собкін, Л.І. Шакірова, О.Г. Шмельов, К. Янг та ін.), в яких описано 
дослідження психологічних аспектів ігрової комп'ютерної активності. 
Широко обговорюється негативний вплив, як проблема комп'ютерної ігрової 
залежності. Дослідники пов’язують її появу із індивідуально-психологічними 
та соціальними умовами (характеристиками емоційно-вольової, мотиваційної 
сфери, їх соціальним середовищем); віковими особливостями (Ю.Д. Бабаєва, 
О.Є. Войскунский, Ю.М. Євстигнєєва, Є.О. Смирнова, B.C. Собкин, Л.І. 
Шакірова, О.Г .Шмельов та ін.), аспектами девіантності (Ю.А. Антонян, В.Л. 
Васильєв, Я.І. Гилинский, Е. Дюркгейм, О.Ю. Егоров, Є.В. Змановская,. С.Є. 
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Ігумнов, Є.П. Ільїн, Ю.О. Клейберг, С.О. Кулаков, А.Є. Личко, В.Д. 
Менделевич, П.Ф. Пирожков, А.О. Реан, Н.П. Фетіскін і ін.); поставлене 
питання проблеми ігор агресивного характеру, їх впливу на психічний стан 
(В.І. Медведєв, В.П. Казначеєв, Ю.Д. Бабаєва, О.Є. Войскунский); зроблено 
спроби визначити шляхи подолання комп'ютерної залежності (Ю.Д. Бабаєва, 
С.К. Риженко, О.Є. Войскунский, Ю.М. Євстигнєва, О.О. Смірнова, Б.С. 
Сокін, Л.І. Шакірова, О.Г. Шмельов та ін.). Втім із кожним роком 
комп’ютерне середовище розширюється, його  вплив на формування 
людської особистості стає впливовішим, що потребує аналізу сучасної 
ситуації.  

Мета статті – теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми 
залежності від ігрової комп'ютерної діяльності. Завдання статті включають в 
себе виявлення групи комп’ютерних ігор здатних викликати виражену 
психологічну залежність та виділення категорії людей з підвищеною 
схильністю до даної залежності. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. 
Кіберадикція (термін запропонований доктором А. Голдбергом для опису 
непереборної потреби перебування в мережі інтернет, інтернет-залежність) 
поділяється залежно від виду комп'ютерних ігор. На сьогоднішній день існує 
єдина класифікація ігор, яка розроблена психологом О.Г. Шмельовим [10]. 
Однак, із-за відсутності новітніх видів ігор. це скоріше жанрова, ніж 
психологічна класифікація.   

Всі комп'ютерні ігри можна умовно розділити на рольові і нерольові. 
Цей поділ має принципове значення, оскільки природа та механізм 
формування психологічної залежності від рольових ігор мають суттєві 
відмінності від механізмів утворення залежності від нерольових 
комп'ютерних ігор, які зумовлені прагненням реалізувати мету – азарт, 
бажання пройти гру і набрати потрібну кількість балів [1]. 

В аспекті впливу комп'ютерних ігор на психіку людини особливого 
значення набувають саме рольові ігри. Виділення рольових з усього 
різноманіття ігор пов'язане із наявністю в них процесу «входження» людини 
в гру, певна інтеграція гравця з комп'ютером, а в клінічних випадках – процес 
втрати індивідуальності і ототожнення себе з комп'ютерним персонажем. 
Рольові комп'ютерні ігри зумовлюють якісно новий рівень психологічної 
залежності від комп'ютера, ніж нерольові або будь-які інші види неігрової 
комп'ютерної діяльності, це пов’язано із найпотужнішим рівнем впливу на 
особистість гравця, а також мотивацією ігрової діяльності, що базується на 
потребах прийняття ролі і відходу від реальності [2]. Виходячи з цього, 
можна  припустити існування значної небезпеки згубного впливу рольових 
ігор у разі зловживання ними. 

Виділяються три підтипи рольових комп'ютерних ігор, переважно за 
характером свого впливу на гравця, силі «затягування» в гру, і ступеню 
«глибини» психологічної залежності (ігри за принципом "очима" 
комп'ютерного персонажа, ігри, що передбачають спостереження за своїм 
героєм і керуючі ігри) [6]. 
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Ігри за принципом "очима" комп'ютерного персонажа (гра від 1-ї 
особи). Цей тип ігор характеризується найбільшою силою "затягування" або 
"входження" в гру. Специфіка гри  полягає в провокації гравця до повної 
ідентифікації з комп'ютерним персонажем, до повного входження в роль [6]. 
Через кілька хвилин гри (час варіюється в залежності від індивідуальних 
психологічних особливостей та ігрового досвіду гравця) людина починає 
втрачати зв'язок з реальним життям, повністю концентруючи увагу на грі, 
переносячи себе у віртуальний світ. Гравець може цілком серйозно 
сприймати віртуальний світ і дії свого героя вважає своїми. У людини 
з'являється мотиваційна включеність у сюжет гри. 

Ігри, що передбачають спостереження за своїм героєм. Дані ігри 
поділяються на гру «від 3-го особи» (гравець знаходиться за спиною героя) і 
на ізометричні ігри - даний вид частіше представлений в стратегіях, але 
також зустрічається в рольових (гравець дивиться зверху на свого героя і 
може змінювати положення камер). Цей тип ігор характеризується меншою в 
порівнянні з попереднім силою входження в роль. Гравець ніби бачить себе 
зі сторони, керуючи діями цього героя [23]. Ототожнення себе з 
комп'ютерним персонажем носить менш виражений характер, в результаті 
чого мотиваційна включеність й емоційні прояви також менш виражені 
порівняно з раніше описаним типом рольових ігор. Якщо у останньому 
випадку людина у критичні секунди життя свого героя може бліднути і 
соватися на стільці, намагаючись ухилитися від ударів або пострілів 
комп'ютерних «ворогів», то в разі спостереження за своїм героєм, зовнішні 
прояви більш помірні, проте невдачі чи загибель «себе» у вигляді 
комп'ютерного героя переживається гравцем досить сильно. 

Керуючі ігри полягають у можливості гравця керувати діяльністю 
підлеглих йому комп'ютерних персонажів. В цьому випадку гравець може 
виступати в ролі керівника різної специфікації: командир загону спецназу, 
головнокомандувач арміями, глава держави, навіть «бог». При цьому людина 
не бачить на екрані свого комп'ютерного героя, а сама придумує собі роль. 
Це єдиний клас рольових ігор, де роль не задається конкретно, а уявляється 
гравцем [24]. Внаслідок цього «глибина занурення» в гру, і свою роль, буде 
істотною тільки в людей з гарною уявою. Однак мотиваційна включеність в 
ігровий процес і механізм формування психологічної залежності від гри не 
менш сильні, ніж у випадку з іншими рольовими іграми. 

У дослідженнях М.С. Іванова встановлено, що залежність від 
комп'ютерних ігор має чотири стадії розвитку. 

1.Стадія легкої захопленості. Людині подобається можливість 
спробувати те, що в реальному житті їй недоступно (постріляти з автомата, 
взяти участь у перегонах), комп'ютерна графіка. На цій стадії залежність ще 
не сформована.  

2.Стадія захопленості. Виникає потреба в грі як в віддушині від 
реального світу. Гра набуває систематичного характеру.  
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3.Стадія залежності. На цій стадії відбувається зсув потреб, гра 
виходить на передній план. У самооцінці, самосвідомості та  психо-
емоційному стані відбуваються зміни.  

4.Стадія прихильності. Відбувається згасання ігрової активності. Адикт 
намагається дистанціюватися, однак не може повністю відірватися від 
комп'ютера. Люди, залежні від гри, безперервно відчувають потяг до 
повернення в віртуальний світ, однак не в змозі задовольнити його. 
Внаслідок цього, у них виникає стан фрустрації. Позитивні емоції, які адикт 
відчуває при використанні комп'ютера, зникають, як тільки він виходить в 
реальний світ. Однією з основних причин ігрової комп'ютерної залежності 
може бути неадаптованість індивіда в соціумі. Складнощі у встановленні 
контактів з оточуючими, проблеми в навчанні і на роботі, все це робить 
неігрову реальність в очах адикта нудною і марною. Він прагне повернутися 
в віртуальний світ, де він відчуває себе значущим і може сам встановлювати 
правила [7]. В силу того, що ігрова комп'ютерна залежність посилює 
дезадаптацію, а повсякденне життя людини залишається колишнім, може 
сформуватися «замкнуте коло», з якого буде складно вибратися без допомоги 
фахівців. Особливостями особистості кіберадикта нерідко є проблеми 
вольового самоконтролю, низька самооцінка, слабка толерантність до 
фрустрації, ригідність, інфантилізм [12]. 

Схильність до кіберадикції. Як наголошується в роботах С.К. Риженко 
[18], М. Гріффіт, Ю.М. Євстигнєєвої [5], Ю.В. Фомічевої [23], Л.І. Шакірової, 
існує особистісна схильність до захопленості комп'ютерними іграми, а зі 
збільшенням ігрового досвіду зв'язок між особистісними особливостями і 
ігровою комп'ютерною активністю посилюється. 

Мотиви занурення у комп'ютерну реальність не можна визначати 
однозначно. Висуваються гіпотези, що захопленість комп’ютерними іграми 
може для особистості виступати як спосіб втечі від реальності, так і 
можливістю реалізувати в грі потреби, задоволення яких проблематично в 
реальному житті, а також способом реалізації пошукової активності, 
пізнавальних мотивів. Втім залишається слабо вивченим, які саме особистісні 
особливості актуалізують ті чи інші мотиви і варіанти ігрової активності [16]. 

Достовірно виявлено, що залежність від комп'ютерних ігор формується 
у схильного до адикцій індивіда. Факторами, які забезпечують цю 
схильність, є індивідуально-особистісні (зумовлені психологічними 
особливостями віку) та соціально-психологічні (зумовлені соціальними та 
психологічними умовами життя) [12]. 

У науковій літературі представлено потенційно негативні 
трансформації особистості під впливом інформаційно-комунікаційних 
технологій: крайні форми захоплення комп'ютерними іграми (іноді іменовані 
«ігрова наркоманія»), комп'ютерне хакерство як результат виходить за межі 
необхідності захоплення пізнанням в сфері високих технологій, своєрідна 
«залежність» від інтернету, аутизація (замкнутість, неувага до інших людей, 
відсутність інтересу до них, нерозуміння їх дій, почуттів, мотивів), 
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диссинхронія (нерівномірність) розвитку - наприклад, інтелектуальна сфера 
може випереджати в розвитку («соціальний інтелект»), і навпаки [3]. 

В силу вікових особливостей проблема ігрової комп'ютерної адикції 
найбільш актуальна саме в дитячому і підлітковому віці. У дитячому віці 
провідною діяльністю є гра. Дитина взаємодіє з навколишнім світом через 
комп'ютер. У віковому періоді 12-15 років поведінка індивіда зумовлена 
зростаючим прагненням до незалежності, захопленнями, формуванням 
статевого потягу, а також зростанням значущості рольової взаємодії. Такі 
фактори можуть сприяти розвитку кіберадикції [12]. 

Розвиток ігрової комп'ютерної залежності молодших підлітків 
детерміновано низкою факторів соціально-психологічної дезадаптації, в тому 
числі дезадаптивними характерологічними рисами, слабкою соціалізацією, 
відсутністю вироблених конструктивних копінг-стратегій поведінки, 
атарактично-гедоністичною спрямованістю потребо-мотиваційної сфери, 
прагненням до відходу від реальності на тлі незадоволеності молодшого 
підлітка відносинами з батьками і однолітками. 

Захоплення комп'ютерними іграми у молодших підлітків зумовлено 
мотиваційно-потребною сферою даного етапу розвитку особистості. Ігрові 
комп'ютерні переваги молодших підлітків визначаються гендерним фактором 
у зв'язку з потребою в статево-рольовій ідентифікації. Більш висока ігрова 
комп'ютерна активність проявляється у представників чоловічої статі, що 
зумовлено слабкою реалізацією в звичайних соціальних умовах потребою в 
вираженні маскулінних якостей і проявляється у виборі ігор агресивного 
змісту. 

Молодші підлітки з високим ступенем ігрової комп'ютерної активності 
відрізняються від молодших підлітків з низьким ступенем ігрової 
комп'ютерної активності ігровою мотивацією, рисами характеру, 
особливостями відносин з батьками і однолітками, характером поведінкових 
реакцій в грі, виразністю проявів залежності.  

Молодші підлітки з високим ступенем ігрової комп'ютерної активності 
можуть бути диференційовані на дві категорії – «групові» гравці (які 
віддають перевагу грати з друзями) і «поодинокі» (котрі воліють грати на 
самоті), та розрізняються за психологічним профілем особистісних рис, 
мотивацією, особливостями відносин з однолітками. Категорії гравців з 
високим ступенем ігрової комп’ютерної активності також розрізняються 
ігровою мотивацією, рисами характеру, особливостями відносин з 
однолітками. 

Формування ігрової комп'ютерної залежності характерно частіше з 
категорії «одиночних» гравців, в цілому слабо соціалізованих, з атарактично-
гедоністичною ігровою мотивацією, що мають такі дезадаптивні властивості 
особистості, як невпевненість в собі, замкнутість, низька самооцінка, 
підвищена вразливість, ригідність, тривожність, схильність до почуття 
провини. 

Виділено основні мотиви звернення молодших підлітків до 
комп'ютерних ігор. Для підлітків з високим ступенем ігрової комп’ютерної 
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активності категорії «групові» гравці характерна мотивація надбання 
задоволення від позитивних емоцій під час гри, в першу чергу від 
змагального компонента. Мотивація «одиночних» гравців має переважно 
атарактично-гедонистичну спрямованість, характеризується прагненням до 
відходу від реальних проблем. На підлітків з низьким ступенем ігрової 
комп’ютерної активності в основному впливає фактор відсутності інших 
доступних розваг і популярність комп'ютерних ігор в референтній групі. 

Незадоволеність відносинами з батьками і однолітками є фактором 
розвитку ігрової комп'ютерної залежності молодшого підлітка. Підлітки з 
високим ступенем ігрової комп'ютерної активності менш задоволені 
відносинами з батьками, ніж підлітки з низьким ступенем ігрової 
комп'ютерної активності. «Поодинокі» гравці менш задоволені відносинами 
як з батьками, так і з однолітками. 

Існують особистісні якості, що призводять до захоплення 
комп'ютерними іграми. Це такі позитивні риси, як посидючість, 
врівноваженість, "наполегливість у досягненні мети, високий самоконтроль 
поведінки, стійкість інтересів, завзятість в подоланні перешкод. Дані якості 
допомагають підліткам з високим ступенем ігрової комп’ютерної активності 
долати фруструючі ситуації в процесі гри, тоді як підлітки з низьким 
ступенем ігрової комп’ютерної активності при зіткненні з перешкодами 
частіше припиняють гру і переключаються на інший вид активності. 
Схильність до фантазій, боязкість в реальному світі і прагнення до 
переживання гострих відчуттів в світі гри виражені в більшій мірі у підлітків 
з високим ступенем ігрової комп’ютерної активності. Дані характерологічні 
риси сприяють більшому зануренню в гру і ідентифікації з персонажем [18]. 

Вплив комп’ютерних ігор. Питання про вплив комп'ютерних ігор на 
формування особистості молодшого підлітка пов'язане з двома основними 
проблемами психолого-педагогічного характеру. Перша – проблема 
формування ігрової-комп'ютерної залежності підлітків (М. Гріффіт, К. Янг, Р. 
Вуд та ін.). Цей поведінковий феномен розглядається як альтернативна 
форма адаптації деяких підлітків до життєвих умов, засіб їх самореалізації та 
емоційно-психічної регуляції. Водночас ігрова комп'ютерна залежність, як і 
будь-яка форма поведінкової адикції, має руйнівні наслідки для формування 
особистості молодшого підлітка і його соціальної адаптації. Надмірне 
захоплення комп'ютерними іграми проявляється у негативних змінах 
поведінки, мотивації, емоційно-афективної сфери підлітка, у зниженні 
успішності в школі, погіршенні фізичного самопочуття. Виникають 
проблеми в спілкуванні з оточуючими людьми, передусім з членами сім'ї. 
Нині психологи, педагоги та батьки стикаються з цією проблемою щодня і 
гостро потребують ефективних інструментів її подолання.  

За даними японських дослідників з Університету Тохоку, комп'ютерні 
ігри підвищують в дітях схильність до насильства, гальмуючи розвиток 
мозку. Тести показали, що у дітей, що грали в комп'ютерні ігри, 
стимулювалися лише ті частини мозку, які відповідали за зір і м'язову 
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моторику. Натомість та частина мозку, яка допомагає людині контролювати 
свої негативні емоції, взагалі при грі не стимулювалася [19]. 

Проблема агресивності неповнолітніх і пов'язаних із нею 
правопорушень має широкий резонанс і виступає як одна із центральних тем 
психологічних досліджень. Опубліковано велику кількість робіт про вплив 
комп'ютерних ігор на формування агресивності у дітей та підлітків, аналіз 
яких дозволяє констатувати сильну поляризацію думок: одні автори 
доводять, що комп'ютерні ігри агресивного змісту підвищують агресивність 
користувачів, інші заперечують цей взаємозв'язок, при цьому останніх 
приблизно в двічі більше. Достовірні лише отримані дані про те, що ігри з 
агресивним змістом здатні стимулювати агресивність у дітей, але тільки 
молодшого шкільного віку (6-9 років). Зв'язок комп'ютерних ігор з 
агресивністю можна трактувати двояко: або агресивна поведінка гравця 
викликана агресивним змістом комп'ютерної гри, або, навпаки, агресивні діти 
і підлітки вважають за краще комп'ютерні ігри з агресивним змістом [7, 15]. 

За спостереженнями американського вченого Д. Корнелла, підлітки, які 
проводять у віртуальній реальності більше 6 годин на день і грають в ігри, 
що містять насильство, криваві сцени, ненормативну лексику, більш схильні 
до прояву агресивних думок, почуттів і дій. Дослідження, проведене в США 
спільнотою національних організацій охорони здоров'я, прийшло до 
висновку про існування зв'язку між реальним проявом агресивних 
насильницьких дій і насильством у віртуальному світі. Вчені К. Андерсон і К. 
Ділл провели опитування серед підлітків і з'ясували, що самі підлітки 
відчувають неконтрольовані сплески агресії, які не можуть пояснити. 
Висновки даного дослідження, дозволили обґрунтувати виникнення і прояв 
агресивних реакцій нестійким станом психіки підлітка. В наслідок 
«розкидання» психічних сил відбуваються часті зміни настрою в реальному 
світі, що змушує підлітка або шукати хобі, або йти в кібер-світ.  

Крім того, захоплення комп'ютерними іграми небезпечно і з 
фізіологічної точки зору. Сценарії переважної більшості ігор, і в першу чергу 
«стрілялок», «ходилок», «симуляторів», побудовані таким чином, що гравець 
фактично постійно перебуває у стресовій ситуації. У реальному світі в 
екстремальній ситуації викид адреналіну абсолютно необхідний для того, 
щоб діяти - боротися або рятуватися втечею. І в тому, і в іншому випадку від 
організму вимагається екстремальна фізична активність – фактично 
надзусилля. Саме завдяки такій активності виділений адреналін 
«спалюється» організмом. Гравець же залишається фізично пасивним. В 
результаті у нього посилюється серцебиття, підвищується кров'яний тиск, 
порушується обмін речовин. На тлі гормональної нестабільності в 
підлітковому віці зазначені фактори несуть удвічі більшу небезпеку. З 
плином часу адреналін починає розкладатися в крові. Продукти його розпаду 
надають надзвичайно шкідливий вплив на організм, в першу чергу на 
серцево-судинну систему [13]. Психологами вже описані випадки не просто 
безсоння, підвищеної дратівливості і тривожності, а повного фізичного і 
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психічного виснаження у надмірно зловживаючих «купанням в адреналіні» 
шанувальників віртуальної реальності [24]. 

Втім треба зауважити, що аспекти впливу ігрової комп’ютерної 
активності на особистісний розвиток проаналізовано в психологічній 
літературі нерівномірно. У роботах представлено точку зору, згідно з якою 
інформаційно-комунікаційні технології амбівалентні щодо напрямків 
психічного розвитку – позитивних чи негативних і тому не можуть вважатися 
відповідальними за ті чи інші особистісні трансформації [3]. 

Незважаючи на те, що вивчається головним чином негативний вплив 
комп'ютерних ігор на людину, деякі автори відзначають і позитивні ефекти 
[2]. 

Відзначимо основні позитивні аспекти комп'ютерних ігор різної 
тематики. Так звані логічні ігри сприяють розвитку формально-логічного, 
комбінаторного мислення. Азартні ігри, на противагу їм, вимагають від 
гравця інтуїтивного, ірраціонального мислення. Спортивні та конвеєрні 
(Тетріс) ігри розвивають сенсомоторну координацію, концентрацію уваги. 
Ігри типу переслідування-уникнення (Пакман, Диг-Даг) включають в ігровий 
процес інтуїтивний компонент мислення і емоційно-чуттєве сприйняття. На 
особливу увагу заслуговують навчальні ігри, що розвивають спонтанну 
(ініціативну) пізнавальну активність дітей. Завдяки створенню різноманітних 
зорових ілюстрацій і звукового супроводу (техніка «мультимедіа») вже 
сьогодні на комп'ютері з'являються захоплюючі дитячі енциклопедії, що 
дозволяє дитині «подорожувати» по світу знань подібно до того, як вона 
подорожує по ігровим сценам розважальної пригодницької гри. Якщо 
дорослі змогли вчасно помітити і підкріпити увагою і похвалою активну 
допитливість дітей в спілкуванні з такими програмами («мультимедійні 
енциклопедії»), то вони тим самим можуть дати новий потужний імпульс для 
розвитку самостійної пізнавальної активності дитини. До позитивних ефектів 
комп'ютерної діяльності належить посилення інтелектуальних можливостей 
людини. Вона розвиває прогностичні функції логічного мислення за рахунок 
попереднього продумування і складання алгоритму дії і забезпечує адекватну 
спеціалізацію пізнавальних процесів – сприйняття, мислення і пам'яті. 
Комп'ютерна діяльність формує більш досконалу ділову мотивацію в 
вирішенні професійних завдань (престижні, статусні, економічні мотиви). 
Підвищує рівень самооцінки, емоційну і когнітивну задоволеність, формує 
такі позитивні особистісні риси, як діловитість, точність, акуратність, 
впевненість в собі, які можуть бути перенесені в інші області життєдіяльності 
[14]. 

У практичній діяльності психологи використовують комп'ютерні ігри 
для діагностики особливостей дитини. Ставлення до репертуару, темпу, 
рекордам, труднощам, проблемам, спостереження за тим, як грає дитина, дає 
багато інформації для розуміння його психічного складу. А використання 
комп'ютерних ігор в корекційній роботі дозволяють вирішити ряд 
психологічних проблем, пов'язаних, наприклад, із заниженою самооцінкою, 
погане переключення уваги, повільністю, допомогти в розвитку 
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просторового мислення, ключових процесів соціальної перцепції і 
комунікації [17]. 

Слід так само відзначити, що встановлено і певний вплив 
комп'ютерних ігор на соціалізацію підлітків. Соціалізація – процес засвоєння 
індивідом зразків поведінки, психологічних механізмів, норм і цінностей, 
необхідних для успішного функціонування індивіда в суспільстві. У нашому 
суспільстві діти і підлітки в значній мірі засвоюють ролі і правила поведінки 
з сюжетів комп'ютерних ігор, телевізійних передач, фільмів і інших засобів 
масової комунікації. Символічний зміст, представлений в цих медіа, надає 
глибокий вплив на процес соціалізації, сприяючи формуванню певних 
цінностей і зразків поведінки. Позитивні і негативні моменти цього процесу 
вивчені недостатньо [25]. 

Висновки. Отже, можна зробити висновки, що комп’ютерні ігри 
можуть мати як негативні, так і позитивні наслідки. Для виникнення 
комп’ютерної залежності важливе значення мають види комп’ютерних ігор 
(до найбільш впливових відносяться рольові), вік особи (пік ігрової 
комп'ютерної активності припадає на вік 11-12 років, молодший 
підлітковий),  психологічні чинники (індивідуально-особистісні, розумові 
здібності, самооцінка, комунікативні здібності, схильність до ризику, 
суб'єктність, тривожність, вольовий потенціал) та фактори соціального 
оточення (рівень соціалізації, місце навчання чи роботи, дитячо-батьківські 
відносини,  відносини з друзями (статус і місце в групі), коло спілкування). 

Але у зв’язку із постійним розширення можливостей в інтернеті та 
виникненням нових видій комп’ютерних ігор, можна сказати, що це окрема 
сфера, яка потребує постійного багатостороннього наукового вивчення. 
Також слід зазначити, що майже відсутні відомості про комп’ютерну 
залежність серед дорослих та її вплив на їхню поведінку. 

На сьогоднішньому етапі досліджень, можна лише частково дати 
рекомендації з попередження виникнення комп’ютерної залежності:  

1. контроль з боку батьків, особливо в молодшому підлітковому віці, за 
видом обраних їхньою дитиною ігор та часу проведеного в них; 

2. створення тренінгової програми з переключення уваги дитини від 
комп’ютерних ігор рольового типу на нерольові та залучення її до розвитку 
самостійної пізнавальної активності, через використання «мультимедійних 
енциклопедій»;  

3. використання в школах не планшетів, а електронних книжок; 
4. створення бази комп’ютерних ігор з віковими обмеженнями 

відповідно до впливу на психіку; 
5. робота шкільного психолога з виявлення дітей з соціальною 

замкнутістю та підвищеним інтересом до комп’ютерних ігор ( наприклад, 
Тест-опитувальник ступеня захопленості молодших підлітків комп'ютерними 
іграми, авт. О.В. Гришина); 

6. проведення психологічних досліджень з проблеми залежності та 
впливу на психіку комп’ютерних ігор серед людей різних вікових категорій 
та фізіологічно-психологічних захворювань.  
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Перепилица А.В. Проблема компьютерных игр, как альтернатива 

реальности. Статья посвящена проблеме компьютерной игровой 
деятельности. Рассматриваются психологические подходы зарубежных и 
отечественных исследований с положительного и отрицательного влияния 
компьютерных игр на психику человека. Анализируются виды компьютерных 
игр и психологические факторы, которые могут способствовать 
формированию от них зависимости. Выделены и теоретически обоснованы 
психологические особенности младшего подросткового возраста, как 
потенциально опасной возрастной группы к кибераддикции. 

Ключевые слова: психология, компьютерная игра, зависимость, 
личностные качества, психологические факторы, мотив. 

Perepelitsa A. Problem of computer games, as an alternative to reality. The 
article is devoted to the problem of computer game activity. The psychological 
approaches of foreign and domestic researches on the positive and negative 
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influence of computer games on the human psyche are considered. The types of 
computer games and psychological factors that can contribute to the formation of 
dependence on them are analyzed. The psychological features of the younger 
adolescence as a potentially dangerous age group for cyber-addiction are 
accentuated and theoretically substantiated. 

Keywords: psychology, computer game, addiction, cyber-addiction, 
personality traits, psychological factors, motive. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З ЛЮДЬМИ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

Сизко Г.І. Психологічні бар’єри при взаємодії з людьми з особливими 
потребами: причини та шляхи подолання. У статті розглянуто різні 
спектри негативного ставлення до людей із обмеженими можливостями 
здоров’я, зокрема, бар’єри: бар’єри відображення, бар’єри ставлення та 
психологічні бар’єри , що виникають при взаємодії із такими людьми. 
Проаналізовано чинники, що провокують їх появу та розвиток, такі як 
генетичні детермінанти (інстинктивність, збереження індентичності та 
прагнення до самоідентифікації) та, власне, психологічні детермінанти 
(відраза, страх, безпорадність, занепокоєння, тривога, ненависть, 
ворожість, антипатія, напруга, неприязнь, прагнення до домінування та 
диференціації). Запропоновано шляхи подолання психологічних бар’єрів при 
взаємодії з людьми з особливими потребами. А саме, визнання того, що 
кожна людина, будь то доросла або дитина, унікальна і, в силу своєї 
унікальності, займає індивідуальне і неповторне місце в житті суспільства. 
У зв'язку з цим слід іменувати тих, хто має статус інваліда, людьми з 
обмеженими можливостями здоров'я, визнаючи тим самим їх рівність і 
право на свободу вибору. 

Ключові слова: бар’єр відображення; бар’єр ставлення; психологічний 
бар’єр; обмежені можливості здоров’я; людина з інвалідністю; взаємодія; 
інтолерантність, спеціальна освіта. 

Постановка проблеми та її з важливими практичними завданнями. 
Останнім часом важливою умовою успішної інклюзії визнається готовність 
суспільства до психологічного прийняття осіб, що мають особливі потреби в 
якості рівноцінних особистостей, гідних поваги та рівноправного 
спілкування. Участь в інклюзії передбачає усвідомлене прийняття 
можливість зміни своєї життєвої стратегії, згоду на перегляд власної 
ідентичності. За відсутності такого прийняття слід очікувати, що вторгнення 
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«іншого» буде сприйматися як вороже чи руйнівне, що може викликати опір. 
Щоб інклюзія приймалася усіма її учасниками, вони мають усвідомлювати, 
що цей процес спрямований на їх загальне благо, і дотримуватися принципу 
добровільності. 

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття. Слід зазначити, що 
останнім часом з об'єктивних і суб'єктивних причин відбулася істотна зміна 
ставлення суспільства до осіб з вадами здоров'я і оцінка можливостей дітей з 
особливими освітніми потребами. Все більш усвідомлюється, що 
психофізичні порушення не заперечують людської сутності, здатності 
відчувати, переживати, набувати соціального досвіду. Відбулось розуміння 
того, що кожній дитині необхідно створювати сприятливі умови розвитку, 
що враховують її індивідуальні освітні потреби і здібності. Формується 
установка: до кожної дитини підходити не з позиції, чого вона не може через 
свій дефект, а з позиції того, що вона може, незважаючи на наявне 
порушення. 

Формулювання цілей і постановка завдань статті. Між тим, 
незважаючи на явні конструктивні зрушення, спектр негативного ставлення 
до людей з інвалідністю дуже широкий. Від нерозуміння і уникнення до 
почуття огиди і ненависті. Мова йде про так звані бар'єри, які проявляються у 
виникненні почуття ворожості, недовіри, гострих негативних емоційних 
переживаннях, що супроводжуються нервово-психічним напруженням і 
перешкоджають процесу взаємодії з такими людьми. Метою нашої статті є 
визначення можливих причин цього явища та пошук шляхів подолання 
спектру негативного ставлення до людей із обмеженими можливостями 
здоров’я. 

Виклад методики і результатів досліджень. Бар'єр полягає в 
посиленні негативних переживань і установок – сорому, почуття провини, 
страху, тривоги при взаємодії з іншою людиною. 

Особистісний аспект є визначальним у класифікації «бар'єрів» 
заснованої на положеннях психології відносин В. М. Мясищева [4]:  

Бар’єри відображення – це бар'єри, які виникають в результаті 
викривленого сприйняття: 

- себе (неадекватна самооцінка); 
- партнера (приписування не притаманних йому властивостей, 

здібностей); 
- ситуації (неадекватна оцінка значущості ситуації). 
Бар'єр ставлення – це бар'єри, які виникають в результаті неадекватного 

ставлення: 
- до себе (незадоволеність своїм рольовим статусом); 
- до партнера (почуття антипатії, неприязні до партнера); 
- до ситуації (негативне ставлення до ситуації). 
Психологічні бар'єри у спілкуванні виникають непомітно і суб'єктивно, 

нерідко вони не відчуваються самим людиною, але негайно сприймаються 
оточуючими. В якості бар'єру може виступати і саме сприйняття партнера по 
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спілкуванню як особи певної професії, певної національності, статі, віку, а 
також людей, які відрізняються своїми можливостями. 

Вивченням психологічних бар'єрів спілкування займалися: Р. Ніколс, 
Д. Майєрс, О. Крегер та ін. 

Види психологічних бар'єрів, які виникають у процесі спілкування 
людей: 

Перше враження вважається одним з бар'єрів, який може сприяти 
помилковому сприйняттю партнера по спілкуванню. Перше враження, по 
суті, не завжди буває першим, так як на формування образу впливає і зорова і 
слухова пам'ять. Отже, воно може бути відносно адекватним, відповідати 
рисам характеру, а може бути помилковим. 

Бар'єр упередженості і безпричинної негативної установки. 
Виражається в наступному: зовні безпричинно людина починає негативно 
ставитися до людини в результаті першого враження або через якісь 
приховані причини. Слід встановити можливі мотиви появи такого ставлення 
і долати їх. Бар'єр негативної установки, що був введений в досвід людини 
кимось з інших людей. Тобто повідомили негативну інформацію про когось, 
через що і складається негативна установка по відношенню до людини, про 
яку навіть мало що відомо, адже немає особистого досвіду взаємодії з нею. 

Бар'єр страху контакту з людиною. Вступ в безпосередній контакт з 
людиною викликає зніяковіння. Зазвичай такий бар'єр характерний для 
людей, які відчувають труднощі в спілкуванні, мають в цілому низький 
рівень товариськості. 

Бар'єр очікування нерозуміння. Неправильне прогнозування наслідків 
через невірне розуміння, передбачення неприємних відчуттів, неадекватне 
тлумачення намірів. 

Розглядаючи природу бар’єрів по відношенню до людей із особливими 
потребами на соціально-психологічному рівні, виділяють такі механізми їх 
формування та прояву, як наявність негативних стереотипів щодо людини з 
певними вадами здоров’я; високий рівень стигматизації цих категорій 
населення; дискримінаційні тенденції, що проявляються в окремих групах 
стосовно людей з особливими потребами.  

Найбільш важливим, на думку А.В.Драпака, джерелом формування 
негативного сприймання як суспільного явища є стигматизація. В більшості 
літературних джерел стигма розглядається як ознака, що зумовлює певну 
неповноцінність, відмінність однієї людини від «більшості». Ця 
характеристика приписується суспільством окремим людям, чи групам 
людей, які відрізняються від основної маси, та передбачає негативне 
ставлення до них. Стигматизація є основою формування стереотипів, що 
характеризуються спрощеним, стислим уявленням про соціальні об’єкти, яке 
формується на основі однієї, часто несуттєвої ознаки [2].  

Під вплив стигми підпадають різні соціальні категорії, ми ж будемо 
розглядами стигму, що формується по відношенню до людей з особливими 
потребами.  
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Стигма є породженням суспільства. У кожному суспільстві, в 
залежності від його соціокультурних та етнопсихологічних особливостей 
формуються різні типи стигм по відношенню до людей з інвалідністю, але 
переважно ця категорія осіб сприймається негативно, суспільство 
відгороджується від них, вибудовуючи штучні бар’єри. Завдяки процесу 
стигматизації люди з обмеженими можливостями несуть на собі клеймо 
неповноцінних, гірших за інших. Це негативне ставлення, яке вкоренилось у 
суспільстві, та транслюється через великі та малі соціальні групи, стаючи 
частиною свідомості окремого індивіда, зумовлює специфічне сприйняття 
людей з інвалідністю, бажання відгородитися від взаємодії та спілкування з 
ними в процесі повсякденного життя.  

Завдяки дії стигматизації оточуючі відчувають дискомфорт при 
взаємодії з людиною з інвалідністю, що змінює природність їх поведінки, 
викликає напругу при побудові міжособистісних стосунків. При цьому 
механізм дії стигми полягає у тому, що при сприйманні нового соціального 
об’єкта індивід оцінює його подібність з собою, чи з іншими індивідами 
певної соціальної групи, до якої від належить.  

Якщо людина помічає наявність відмінних рис, вона, відповідно до 
пануючих у суспільстві стереотипів, наділяє його стигмою – сукупністю рис, 
що свідчать про його несхожість на інших, і, відповідно, неповноцінність. 
Особливо яскраво це проявляється при сприйнятті людей з явними 
фізичними вадами.  

При цьому стигмою є не сама відмінність, а ставлення до неї 
оточуючих.  

Так І. Гофман в своїх дослідженнях зазначав, якщо індивід, який міг би 
легко брати участь у звичайній соціальній взаємодії, має якусь особливість, 
привертає до себе увагу й відштовхує тим самим співрозмовників. У нього є 
стигма, тобто небажана відмінність від того, що очікували інші. Вважаючи 
людину, що відрізняється від інших неповноцінною, суспільство застосовує 
по відношенню до неї різні види дискримінації, за допомогою яких істотно – 
причому часто не замислюючись – зменшує її життєві шанси [1].  

Ще однією детермінантою прояву бар’єру, як соціальної установки є 
культурно-психологічна дистанція, яка виступає як норма при взаємодії 
соціуму з людьми з інвалідністю. Суспільство відокремлюється від людей з 
певними вадами, утворюючи категорії «ми» та «вони». І хоча сьогодні 
впроваджується система інтеграції людей з особливими потребами в здорове 
суспільство, в суспільній свідомості все ж вкоріненою є установка, щодо 
психологічної дистанції між здоровою людиною та людиною з інвалідністю.  

Здійснюючи подальший аналіз факторів, що спричиняють формування 
та прояви психологічних бар’єрів можна виділити ряд характерологічних 
особливостей, що провокують прояв негативних реакцій по відношенню до 
людей із особливими потребами, як-от висока агресивність, конфліктність, 
інтолерантність, жорстокість, низький рівень емпатії, загальної культури 
тощо.  
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Спираючись на праці Н. Бартель [5] можна виділити такі групи 
чинників, як генетичні та власне психологічні. До генетичних детермінант 
можна віднести інстинктивність, збереження індентичності та прагнення до 
самоідентифікації. Психологічні детермінанти реалізуються через такі риси, 
як відраза, страх, безпорадність, занепокоєння, тривога, ненависть, 
ворожість, антипатія, напруга, неприязнь, а також прагнення до домінування, 
диференціації.  

Інстинктивність є можливим чинником негативного сприймання, 
оскільки в кожної людини на підсвідомому рівні закладене прагнення до 
розділення оточуючого на «своє» та «чуже». В категорію свого відносяться 
соціальні об’єкти, які мають спільні риси з рисами людини, яка здійснює 
категоризацію. При цьому чим більше спільних особливостей знаходить 
людина в інших об’єктах, тим на ближчу психологічну відстань вона їх до 
себе наближує. І навпаки, якщо людина бачить, що інший індивід 
відрізняється від неї за однією чи кількома ознаками, вона відмежовується 
від нього. При цьому відмежування тим глибше, чим більшою є відмінність, 
або ж чим значущішою вона є. Враховуючи це індивід, що сприймає людину 
з особливими потребами, інстинктивно відносить її до категорії «чужих», 
«несхожих», і вже у відповідності з стереотипним сприйняттям наділяє її 
негативними рисами, стигмою. Це відбувається тому, що «чужі» споконвічно 
сприймались як загроза, викликали страх та занепокоєння. Цей стереотип 
зберігся у свідомості, та продовжує діяти і сьогодні.  

Наступною детермінантою психологічного бар’єру є збереження 
ідентичності. Як уже говорилось, для людини природнім є розділення світу 
на «своїх» та «чужих», виокремлення груп, з якими індивід себе ототожнює, 
чи яким себе протиставляє. Відчуваючи себе частиною групи людина 
підтримує власну ідентичність, засвоюючи ті норми, які в цій групі 
переважають. Тому відокремлення себе від несхожих індивідів чи груп є 
механізмом, що сприяє збереженню ідентичності.  

Прагнення до самоідентифікації, у викривленій його формі, також 
може служити джерелом негативного ставлення. Самоідентифікація 
розглядається як процес, за допомогою якого людина прихильно ставиться до 
індивіда, який володіє якостями й рисами, що є для неї взірцевими, тобто 
ідентифікує себе з іншим, що не викликає, однак, порушення ідентичності 
[3].  

Виходячи з цього, людина прихильно ставиться до взірця 
самоідентифікації, та негативно оцінює осіб з рисами, далекими від цього 
взірця, і саме до цієї категорії відносяться особи з обмеженими 
можливостями, через що і виникають бар’єри при взаємодії з ними.  

Поряд з генетичними детермінантами, які ми розглянули вище, 
виділяються також його психологічні чинники. Ми вважаємо, що 
найважливішою психологічною детермінантою є страх. З одного боку ми 
розглядаємо страх як захисну реакцією на взаємодію з незвичними 
об’єктами. Для того, щоб цього страху позбутись, людина відгороджується 
від зовнішнього світу, вибудовуючи межі між собою та незнайомим. Отже, 
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людина сприймаючи людину з інвалідністю підсвідомо відносить її до 
категорії «чужих», оскільки бачить відмінності між нею та собою, а категорія 
«чужих» інстинктивно викликає неприязнь. Для того, щоб позбутися цих 
негативних відчуттів людина або зводить до мінімуму свою взаємодію з 
людиною з інвалідністю, або ж починає проявляти відкриту ворожість, тим 
чи іншим чином дискримінуючи її, позбавляючи себе від відчуття страху.  

Поряд з вищезазначеним важливим чинником, є інтолерантність. 
Нетерпимість у будь якій формі є небезпечною та неприйнятною в сучасному 
суспільстві, особливо, якщо мова йдеться про ставлення до людей з 
обмеженими можливостями.  

Інтолерантність передбачає відсутність таких якостей, як емпатійність, 
чуйність, доброзичливість. Доброзичливість це здатність бачити в іншому 
його індивідуальні особливості, риси, що відрізняють його від інших, і 
незважаючи на усвідомлення цих відмінності, приймати індивіда таким, який 
він є, з усією сукупністю рис та недоліків. Емпатійність – риса, що дозволяє 
заглибитись у внутрішній світ іншої людини, зрозуміти її переживання та 
думки. Особливо важливою є прояв цієї риси при взаємодії з людьми з 
інвалідністю, які часто відчувають себе незахищеними. Взаємопов’язаною з 
цими рисами є чуйність, яка виступає регулятором міжособистісних 
стосунків, переводячи їх з позиції деструктивної взаємодій в позицію 
співробітництва.  

Рівень освіти та культури впливає на ставлення до людей із 
обмеженими можливостями. Чим нижчим є рівень освіченості, тим більш 
негативним є сприймання таких осіб, що може набувати різних форм – від 
уникнення взаємодії до фізичної розправи.  

Заперечення специфічних потреб людини з обмеженими можливостями 
та нерозуміння особливостей її життя, насміхання, звинувачення та осуд, 
відраза до людей з інвалідністю. Відраза зумовлена неестетичним виглядом 
людини з функціональними обмеженнями, її несхожістю на інших. Часто 
вроджені дефекти людини пояснюються тим, що вона з сім’ї алкоголіків чи 
наркоманів, побоювання викликає можливість заразитись, навіть при 
відсутності інфекційного джерела хвороби.  

Висновки і подальші перспективи досліджень. На нашу думку, 
тільки чітко усвідомлена усіма ідея, що інвалідність може стати проблемою 
будь-кого, здатна поступово, але кардинально змінити становище людей з 
інвалідністю в суспільстві. Дана зміна означатиме, що суспільство візьме на 
себе зобов'язання вжити спеціальних заходів для формування суспільної 
(публічної) інфраструктури як «безбар'єрного» середовища для людей з 
обмеженими можливостями. 

Перший крок у подоланні психологічних бар'єрів у ставленні до людей 
з інвалідністю – визнання того, що кожна людина, будь то доросла або 
дитина, унікальна і, в силу своєї унікальності, займає індивідуальне і 
неповторне місце в житті суспільства. У зв'язку з цим слід іменувати тих, хто 
має статус інваліда, людьми з обмеженими можливостями здоров'я, 
визнаючи тим самим їх рівність і право на свободу вибору. 
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У сучасній світовій практиці використовуються наступні напрямки 
роботи по зміні стереотипів: 

• робота зі ЗМІ для формування бажаних стереотипів; 
• створення середовища, доступного для усіх; 
• освіта – у школах, дитячих садах, в сім'ї, в суспільстві, проведення 

занять для розуміння інвалідності, подолання бар'єрів, стереотипів. 
На наш погляд, при веденні просвітницької роботи із дітьми з 

нормативним розвитком необхідно, в першу чергу, визначити, що діти 
знають про людей з інвалідністю, яких труднощів вони зазнають; роз'яснити 
в чому їх відмінність; розповісти про життя таких людей, їх можливості та 
досягнення; використовувати імітацію, коли самі діти в ігрових вправах 
роблять те, що і люди із обмеженими можливостями здоров’я; вести уроки 
разом із такими дітьми. Також можна використовувати інтерактивні методи 
навчання, такі, як: ігри, моделювання ситуацій, характерних для різних форм 
інвалідності, показ відеофільмів, конкурси. У підсумку діти розуміють, що 
люди з інвалідністю такі ж, як і всі інші, тільки з обмеженими можливостями 
здоров’я. А при створенні певних умов ці можливості зростають і відмінності 
стираються. 
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Сызко А.И. Психологические барьеры при взаимодействии с людьми 

с особіми потрібностями: причини и пути приодоления. В статье 
рассматриваются разные спектры негативного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, в частности, барьеры: барьеры 
отражения, барьеры отношения и психологические барьеры, которые 
возникают при взаимодействии с такими людьми. Проанализованны 
факторы, которые провоцируют их появление и развитие, такие как 
генетические детерминанты (инстинктивность, сохранение идентичности 
и стремление к самоидентификации) и, собственно, психологические 
детерминанты (отвращение, страх, беспомощность, беспокойство, 
тревога, ненависть, враждебность, антипатия, напряжение, неприязнь, 
стремление к доминированию и дифференциации). Предложены пути 
преодоления психологических барьеров при взаимодействии с людьми с 
особыми потребностями, а именно, признание того, что каждый человек, 
будь то взрослый, будь то ребенок, уникален и, в силу своей уникальности, 
занимает индивидуальное и неповторимое место в жизни человечества. В 
связи с этим следует называть тех, кто имеет статус инвалида, людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, признавая тем самым их 
равенство и право на свободу выбора. 

Ключевые слова: барьер отражения; барьер отношения; 
психологический барьер; ограниченные возможности здоровья; человек с 
инвалидностью; взаимодействие; интолерантность, специальное 
образование. 

Sizko G. Psychological barriers in interaction with humans with special 
needs: causes and ways of fastening. Humane personality must be different 
philosophical wisdom and nobleness. That is why the humane treatment involves 
constant moral self-improvement. Overcoming own shortcomings ideologists 
consider humanity as caretakers of others, a kind of activity for the benefit of 
people. 

Concerning the process of personality development, some psychologists and 
educators understand this phrase realization of inherent instincts and properties of 
human. 

The research component of humane treatment can determine the conditions 
that promote understanding through a subjective image of a man with mental and 
physical disabilities, volitional self-corrective behavior. Different spectra of 
negative attitudes towards persons with disabilities are considered in this article, 
in particular, barriers of reflection, barriers to attitudes, and psychological 
barriers that arise during interaction with such people. 

It were analyzed factors that provoke appearance and development of 
negative attitude, such as genetic determinants (instinct, preservation of identity 
and aspiration for self-identification) and, in fact, psychological determinants 
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(disgust, fear, helplessness, anxiety, hatred, hostility, antipathy, stress, dislike, 
striving for dominance and differentiation). 

It were proposed ways to overcome psychological barriers during 
interaction with people with disabilities. Namely, the recognition that every 
person, whether adult or child, is unique and because of its uniqueness, occupies 
an individual and unique place in the life of society. In this regard, people with a 
status of a disabled person should be called as people with disabilities, thus 
recognizing their equality and the right to freedom of choice. 

Keywords: barrier of reflection; barrier of attitude; psychological barrier; 
disabilities; a person with a disability; interaction; intolerance, special education. 
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кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії методології і теторії 
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка, м. Київ. 

ДО ПРОБЛЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ОПТИМІЗМУ ТА АВТОРИТАРИЗМУ 
Степура Є.В. До проблеми зв’язку оптимізму та авторитаризму. У 

статті зосереджена увага на деяких аспектах зв’язку оптимізму з 
авторитаризмом у контексті існування людини в умовах суспільної кризи. 
Розглядається проблема зв’язку оптимізму з успішністю в політичній 
діяльності. Підкреслюється роль оптимізму та наявності глибоких 
особистісних переконань у політика для ефективної діяльності в період 
суспільної кризи. У той же час звертається увага на зв’язок оптимізму та 
релігійності, яка є одним із можливих стовпів світогляду людини, з 
авторитаризмом. Зазначається важливість дослідження цих зв’язків з 
урахування соціокультурного контексту існування особи. Особливо 
наголошується на дослідженні зв’язку оптимізму відносно науково-
технічного прогресу та суспільного розвитку з ортодоксальністю релігійних 
переконань. На конкретних прикладах показана неоднозначність цих зв’язків, 
що може мати достатньо вагоме значення для суспільного розвитку, 
оскільки релігія має значний вплив на життя своїх послідовників та на 
суспільство в цілому. Особливості зв’язку оптимізму та авторитаризму 
неоднозначним чином проявляються в тоталітарному суспільстві. 
Розглядаються деякі соціально-політичні фактори, що сприяють утворенню 
в людини оптимістичних або песимістичних установок і пов’язаних з ними 
психічних станів в умовах тоталітарного суспільства. Вказується, що 
тенденція тоталітарних систем використовувати насильницькі методи для 
утвердження своєї влади завжди створює в суспільстві атмосферу тривоги, 
відчаю, безпорадності, безнадії, що у свою чергу потенційно негативно 
впливає на загальне психічне здоров’я населення. Але суспільство постійно 
задіює систему протидії у вигляді осіб, що не піддаються вивченню 
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безпорадності, що виробляла певні специфічні стратегії для протидії 
негативним впливам тоталітарного суспільства, які знаходять своє 
відображення в певних системах ідей, опозиційних офіційній ідеології. Ціль 
цих стратегій – протидія відчуттям безпорадності та відчаю й 
знаходження можливостей для оптимізму серед несприятливих умов 
суспільного життя. 

Ключові слова: Оптимізм, релігійність, вивчена безпорадність, 
авторитаризм, тоталітарна система, опозиційні ідеології. 

Постановка проблеми. Особистісні риси та когнітивні установки як 
регулятори людської поведінки повинні, крім всього іншого, впливати на 
поведінку та прийняття рішень в умовах суспільної кризи. Зрозуміло, що цей 
вплив не є тотальним, на що вказує багато соціально-психологічних 
досліджень детермінації поведінки ситуативними факторами. Але все ж 
вплив деяких особистісних рис та когнітивних установок грає відчутну роль 
у регуляції поведінки людини в певних ситуаціях, що виникають як наслідок 
соціально-політичних процесів та попередніх рішень людини, задіяної в цих 
процесах. Розглянемо особистісні риси та когнітивні установки, що можуть 
визначати рішення та прояви поведінки людини по відношенню до певних 
ситуацій, зумовлених соціально-політичною кризою в суспільстві. Перш за 
все, мова йде про оптимізм, який, за М. Селігманом, є набором когнітивних 
установок, що допомагають протидіяти відчуттю безпорадності. У свою 
чергу песимізм являє собою набір протилежних за змістом установок, які 
сприяють виникненню відчуття безпорадності, що веде людину до депресії 
[6]. Треба відмітити, що несприятливі умови життєдіяльності є підґрунтям 
для утворення песимістичних установок, якщо людина не знаходить 
психологічних засобів протидії негативним зовнішнім впливам. 

Дослідження свідчать, що оптимізм позитивно корелює із психічним та 
фізичним здоров’ям, довголіттям, відчуттям щастя, успішністю в подоланні 
різних стресогенних ситуацій та різних життєвих труднощів, успішністю в 
навчанні та у виконанні різних видів діяльності. 

Огляд останніх публікацій. У світі активні дослідження оптимізму 
тривають протягом майже півстоліття. У зв’язку з доведеністю позитивного 
впливу оптимізму на психічне й фізичне здоров’я людини та успішність її 
діяльності за останні роки активізувалась розробка тренінгових програм для 
розвитку цієї якості особистості. Дослідження останніх років спрямовані на 
виявлення ефективності цих програм для різних категорій населення 
(Прикладами таких досліджень є [11] [13]) 

Продовжуються дослідження зв’язку концепту оптимізм-песимізм з 
іншими психічними якостями особи. Так, цікавим є дослідження зв’язку 
оптимізму зі страхом смерті в людей похилого віку, яке виявило наявність 
підвищеного рівня страху смерті в осіб з песимістичними установками, що 
відкриває широкі перспективи для створення програм корекції цих 
негативних емоційних переживань [10]. Інше дослідження показало, що 
оптимізм та надія є важливими факторами запобігання суїциду серед 
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дорослого населення, що також можна використати в тренінгових програмах 
для груп суїцидального ризику [12]. 

В Україні за останні роки проводилося відносно небагато досліджень 
феномена оптимізму, але все ж ми можемо вказати на наявність цікавих 
знахідок в цьому напрямі досліджень. Можна виділити дослідження 
особливостей прояву оптимізму у вибірці українських юристів та його 
порівняння з результатами їх американських колег [8]. Існує теоретичне 
дослідження ролі оптимізму в роботі соціального працівника [3]. В 
загальнотеоретичному плані проводились дослідження зв’язку оптимізму та 
життєстійкості, що є важливим для побудови теоретичної психологічної 
моделі протидії особи несприятливим життєвим умовам [7]. В 
методологічному плані є роботи по перекладу та адаптації англомовних 
методик виміру оптимізму, що можуть знайти своє застосування в експрес-
діагностиці та клінічній практиці [4]. 

Але все ж, попри велику кількість досліджень оптимізму залишаються 
маловивчені грані цього феномену. Зокрема, зв’язок оптимізму та 
авторитаризму. 

Отже, мета статті полягає в наміченні можливих аспектів зв’язку 
оптимізму та авторитаризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження показують, 
що оптимізм впливає на рівень популярності політика. Це створює 
можливості для обіймання ним певних виборних посад. У той же час 
оптимізм позитивно корелює з ортодоксальністю в релігійних поглядах [14]. 
Звідси випливає, що високі державні посади повинні частіше обіймати особи 
з підвищеним консерватизмом і авторитарністю. 

 Відмітимо, що вище вказані дослідження були проведені на 
американській вибірці. І ми можемо бачити, що це твердження має під собою 
реальні приклади в рамках політичного істеблішменту США. Звісно, без 
спеціальних досліджень ми не можемо впевнено стверджувати істинність 
вище наведеної тези для нашої культури, але вона видається логічною, 
оскільки оптимісти загалом повинні бути більш успішні в багатьох сферах 
діяльності через здатність до реалізації ризикових стратегій досягнення 
цілей. Хоча треба сказати, що роблячи висновки на основі певних зарубіжних 
досліджень, ми завжди стикаємося з проблемою адекватності даних 
досліджень щодо нашого соціокультурного простору. У будь-якому випадку 
зазначена проблема потребує додаткових досліджень, які б забезпечили 
докази валідності зарубіжних теоретичних моделей та емпіричних висновків.  

Теоретично оптимізм повинен бути явищем протилежним 
ортодоксальності й розглядатися як умова прагнення до різних прогресивних 
змін в різних сферах суспільного життя, чого не повинно спостерігатись у 
представників ортодоксальних релігійних конфесій. Але в тих же США ми 
можемо бачити цікаві приклади поєднання ортодоксальної релігійності з 
оптимістичною вірою в можливості науки щодо покращення людини 
(наприклад, у США існує Асоціація мормонів-трансгуманістів та інші 
подібні організації). Крім того, є дослідження, які показують наявність 
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міжконфесійних відмінностей у мірі прояву оптимістичності релігійного 
віровчення. Так, на основі аналізу релігійних текстів, які були характерними 
для Іудаїзму та Православ’я Російської Імперії XIX століття, показано, що 
Іудаїзм був більш оптимістичним у порівнянні з російським Православ’ям. 
Це у свою чергу сприяло виробленню в євреїв більш конструктивних 
стратегій протистояння пригнобленню, ніж у російського населення. Це 
проявлялось, наприклад, в еміграції до інших країн, яка була більш 
характерною для євреїв, ніж для росіян, які продовжували терпіти 
пригноблення [6]. Останнє чудово вписується в теорію вивченої 
безпорадності, коли людина не користується наявними можливостями для 
покращення свого стану через раніше вироблені установки. Цікаво, що в 
сучасній Росії йдуть процеси відновлення Православ’я зразка 19 ст., що може 
сприяти виробленню в населення відчуття безпорадності, яке, втім, вигідне 
їхній авторитарній владі, оскільки це відчуття є надійним зчепленням проти 
боротьби людей за власні права. З іншого боку, для нашої країни важливо  
було б очиститись не тільки від сучасних ідеологічних впливів Росії, але й 
більш ранніх негативних проявів російської ментальності в нашій свідомості 
та культурі.  

Але не тільки ортодоксальні релігійні вірування є джерелом оптимізму. 
М. Селлігман відмічає, що оптимістично налаштованих людей можна знайти 
й серед атеїстів, і що саме оптимізм останніх є одним із чинників, які 
захищають цих людей від відчаю, зумовленого буттям у байдужому всесвіті 
[6]. Тож можна виділити різні джерела оптимізму для різних груп населення. 
Також цілком можливо, що формування оптимістичного світогляду 
відбувається різними шляхами в тій чи іншій культурі.  

У той же час ми можемо припустити, що електоральний вибір більш 
оптимістично налаштованих та маючих виразні релігійні або ідеологічні 
переконання людей на керівні посади є  результатом дії певних соціальних  
механізмів, які спрямовані на підтримання виживання та розвиток соціуму. 
Особливо вищесказане має значення для періодів суспільних криз, оскільки 
саме люди з цими характеристиками здатні скеровувати суспільство в 
напрямку подальшого розвитку. Релігійна або квазірелігійна віра допомагає 
утвердженню певних цінностей та смислів і постановки на основі останніх 
конкретних цілей, які мають бути реалізовані в процесі реформування 
кризового суспільства. Оптимістичне бачення світу допомагає суспільному 
лідеру знаходити нові можливості для дій, які сприяють досягненню 
поставлених цілей.  

Загалом проблема зв’язку оптимізму з консерватизмом та 
авторитаризмом, що супроводжують релігійну ортодоксальність, потребує 
додаткових грунтовних досліджень. Особливо цікаво провести дослідження 
зв’язку оптимізму та авторитаризму з успішною політичною кар’єрою в 
нашому соціокультурному просторі, а також визначити джерела оптимізму, 
характерні для сучасного українського суспільства. Можливо, це відкриє 
новий погляд на подолання кризових ситуацій та викликів, які стоять перед 
нашою країною.  
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Особливості зв’язку оптимізму та авторитаризму неоднозначним чином 
проявляються в тоталітарному суспільстві. Розглянемо деякі соціально-
політичні фактори, що сприяють утворенню в людини оптимістичних або 
песимістичних установок і пов’язаних з ними психічних станів в умовах 
тоталітарного суспільства. Так, Е. Хоффер вказує, що суспільно-політичну 
кризу породжує неспроможність влади контролювати зміни в суспільному 
житті тоталітарної або авторитарної країни [9]. Будь-який натяк на зміни 
пробуджує в людей надію, яка проявляється в бажанні покращення свого 
життя й конкретних діях, направлених на реалізацію цього бажання. Це 
неодмінно передбачає усунення авторитарних владних структур, які 
заважають змінам, направленим на покращення життя людей. Отже, можна 
сказати, що послаблення тоталітаризму активізує оптимістичні установки 
населення, які, у свою чергу спонукають людей до дій, що сприяють 
поваленню тоталітарного режиму. Протилежна ситуація, коли тоталітарна 
влада цілком контролює суспільство, знищуючи всі можливості для 
соціальних змін, що призводить до виникнення в населення відчуття 
безпорадності, безсмисленності будь-яких дій. З дослідів М. Селігмана ми 
знаємо, що викликати у тварин і людей відчуття безпорадності відносно 
легко, створюючи ситуації, коли дії «суб’єкта» ніяк не впливають на 
неприємні події і не створюють можливості для покращення свого становища 
[6]. У принципі, подібним можна пояснити й дії тоталітарних режимів для 
утвердження своєї влади, створюючи жахливі умови для існування людей і 
позбавляючи їх будь-яких можливостей змінити своє становище. Тож ми 
можемо зробити висновок, що різні несприятливі умови для життя людини є 
невід’ємною умовою існування тоталітарної системи, а різні утопічні ідеали 
майбутнього слугують лише в цілях пропаганди, оскільки найменші кроки до 
реалізації цих ідеалів підсилюють ризик соціального вибуху та краху 
тоталітарної системи.  

Ерік Хоффер зазначає, що для утвердження своєї влади тоталітарні 
режими більше схильні спиратися на насильницькі методи подавлення 
особистості, ніж на пропаганду. Ідеологія, яка пропагандується, слугує лише 
засобом самовиправдання осіб, які з тієї чи іншої причини підтримують 
тоталітарний режим [9]. Подібні твердження висловлюють і сучасні 
дослідники. Так, Ф. М. Мохаддам зазначає, що тоталітарний режим 
насаджується завжди через насилля та страх. Ідеологія ж слугує засобом 
досягнення згуртованості всередині правлячої групи для запобігання ризикам 
втрати влади [5]. На нашу думку, ця теза є лише частково правильною, 
оскільки крім ідеології, можуть бути інші засоби досягнення згуртованості 
всередині правлячої групи (наприклад, наявність взаємного компромату або 
спільних бізнес інтересів), хоч вони можуть бути не такими ефективними. 
Наприклад, у сучасній Росії ми не бачимо чітко оформленої ідеології, яка не 
була б розрахована на людей з низьким рівнем критичного мислення. Важко 
уявити, що, наприклад, ідеологема «загнивающего запада» може серйозно 
сприйматися представниками російської еліти. Хоча ці ідеологічні потуги 
можуть сприяти оптимістичним настроям, давати певний смисл та надію 
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менш інтелектуально розвиненим верствам населення, а також людям з 
підвищеним рівнем авторитаризму, що потребує додаткових емпіричних 
досліджень.  

Але важливо відмітити, що тенденція використовувати насильницькі 
методи для утвердження своєї влади, є характерною для будь-якої країни з 
авторитарним режимом. Це, у свою чергу, завжди створює в суспільстві 
атмосферу тривоги, відчаю, безпорадності, безнадії, що, безперечно, 
потенційно негативно впливає на загальне психічне здоров’я населення. 
Звісно, не кожна авторитарна влада проводить масові репресії, але в кожному 
тоталітарному суспільстві присутні зайві ірраціональні обмеження проявів 
особистості та відчуття загрози за їх порушення, що призводить до стану 
фрустрації та є фактором зайвої тривожності й стресу. 

 Але суспільство постійно задіює систему протидії у вигляді осіб, що 
не піддаються вивченню безпорадності, що виробляла певні специфічні 
копінг-стратегії для протидії негативним впливам тоталітарного суспільства, 
які знаходять своє відображення в певних системах ідей опозиційних 
офіційній ідеології. Ціль цих стратегій – протидія відчуттям безпорадності та 
відчаю й знаходження можливостей для оптимізму серед несприятливих 
умов суспільного життя. Так, М. В. Абаєв вказує, що в середньовічному 
Китаї даосизм та чань-буддизм виконували роль опозиційних альтернатив у 
якості засобів психічної та соціальної регуляції конфуціанства, яке було 
офіційною ідеологією китайської деспотії [1]. Раннє християнство 
виконувало таку саму роль в Римській імперії. Цю ж функцію виконував 
марксизм по відношенню до хижатського капіталізму, який лише формально 
додержувався принципів демократії. Взагалі людина знаходячись у рамках 
тоталітарної системи, може вибрати один із двох шляхів протидії 
негативного впливу цієї системи на себе: перший шлях – спробувати втекти 
від цього впливу в духовний світ, змінюючи своє внутрішнє відношення до 
наявного стану речей, що забезпечується залученням до релігії, філософії 
тощо; другий шлях передбачає виклик цій системі з намаганням її змінити. 
Звісно, зміна тоталітарної системи не завжди можлива і, без сумніву, 
небезпечна, але саме цей шлях веде до розвитку суспільства. Тут варто 
згадати ідеї про поділ суспільства на масу та людей, що мають виражену 
індивідуальність, критичне мислення та здатність брати на себе 
відповідальність. Відмітимо, ми робимо велику помилку, сприймаючи ці 
поділи не як абстракції, спрямовані на покращення розуміння деяких нюансів 
соціальних процесів і динаміки особистості, а буквально. Зрозуміло, що 
поділ на «особистостей та масу» має континуальний характер і може 
змінюватись у певній мірі для кожної конкретної особи. Але в подібних 
теоретичних системах ми повинні бачити, перш за все, постулювання 
наявності групи людей (нехай і невеликої), що прагне змінити існуючі в 
певному суспільстві обмеження, які частіше всього мають ірраціональний 
характер або є невиправданими з точки зору загальнолюдських цінностей. 
Цікаву думку висловлює Ф. Зімбардо. Він стверджує, що кожна особистість 
здатна на героїчні вчинки в протистоянні несправедливій соціальній системі 
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[2]. Тому постає важлива для функціонування суспільства проблема 
вивчення механізмів переходу людини від простого обивателя до людини, 
яка займає чітку опозиційну громадянську позицію по відношенню до 
авторитарної влади.  

Висновки 
1. Авторитарні групи в принципі повинні сприяти виробленню 

оптимізму у своїх членів через наявність чітких цілей та смислів. Тож 
наявність їх у суспільстві не є чимось в принципі шкідливим. Питання тільки 
в ступені авторитарності. Зрозуміло, що діяльність радикальних партій або 
так званих тоталітарних сект повинна суворо контролюватись і їх члени та 
лідери повинні нести відповідальність в разі скоєння протиправних дій. Але 
не треба забувати і про позитивну роль, яку вони виконують для своїх 
послідовників. 

2. Члени авторитарних груп завдяки оптимістичності світогляду 
мають високу вірогідність приходу до влади, особливо підчас суспільних 
криз. Але це не повинно знову таки вважатись чимось повністю негативним. 
При наявності системи державних інститутів, які перешкоджають утриманню 
влади в одних руках, діячи радикальних груп можуть сприяти вирішенню 
суспільної кризи, через продукування простих та зрозумілих населенню 
цілей та смислів. 

3. Концентрація влади в межах певної авторитарної групи завжди 
призводить до зниження рівня оптимізму та наростання депресивних 
настроїв серед населення країни де вона утверджує свою владу. Це 
відбувається через наростання різних репресивних заходів, що створює у 
суспільстві атмосферу тривоги та сприяє виробленню у людей відчуття 
безпорадності, яке є основою песимістичних настроїв.  

4. Найбільш адекватний спосіб зберегти психологічне здоров’я, 
оптимізм та осмисленість життя при авторитарному режимі – це прийняти 
опозиційну до нього ідеологію. Опозиційні ідеології можна поділити на два 
вида: орієнтовані на транстенденцію існуючого світу через філософські або 
містичні пошуки; орієнтовані на зміну цього світу. Останній вид є більш 
небезпечним, але в той же час більш етичний і відповідальний. Тож йому 
потрібно надавати перевагу при найменшому шансі його реалізації. 

5. При входженні релігійного або філософського вчення в розряд 
офіційної ідеології, відбувається повна або часткова його трансформація із 
джерела смислу та оптимізму в засіб пригноблення людини, а також 
припинення розвитку та деградація цього вчення в інтелектуальному та 
духовному плані. Вчення формалізується і перестає бути основою духовного 
досвіду та натхнення. Тому важливо дотримуватися принципів відділення 
церкви від держави та не втручання держави в інтелектуальне життя 
суспільства як важливих умов для запобігання інтелектуальної та духовної 
деградації суспільства. 
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Степура Е.В. К проблеме связи оптимизма и авторитаризма. В 

статье сосредоточено внимание на некоторых аспектах связи оптимизма с 
авторитаризмом в контексте существования человека в условиях 
общественного кризиса. Рассматривается проблема связи оптимизма с 
успеваемостью в политической деятельности. Подчеркивается роль 
оптимизма и наличии глубоких личностных убеждений политика для 
эффективной его деятельности в период общественного кризиса. В то же 
время обращается внимание на связь оптимизма и религиозности, 
являющейся одним из возможных столбов мировоззрения человека, с 
авторитаризмом. Отмечается важность исследования этих связей с 
учетом социокультурного контекста существования человека. Особо 
отмечается исследовании связи оптимизма в отношении научно-
технического прогресса и общественного развития с ортодоксальностью 
религиозных убеждений. На конкретных примерах показана 
неоднозначность этих связей, что может иметь достаточно большое 
значение для общественного развития, поскольку религия имеет 
значительное влияние на жизнь своих последователей и на общество в 
целом. Особенности связи оптимизма и авторитаризма неоднозначным 
образом проявляются в тоталитарном обществе. Рассматриваются 
некоторые социально-политические факторы, способствующие 
образованию у человека оптимистических или пессимистических установок 
и связанных с ними психических состояний в условиях тоталитарного 
общества. Указывается, что тенденция тоталитарных систем 
использовать насильственные методы для утверждения своей власти 
всегда создает в обществе атмосферу тревоги, отчаяния, беспомощности, 
безнадежности, что в свою очередь потенциально негативно влияет на 
общее психическое здоровье населения. Но общество постоянно 
задействует систему противодействия в виде лиц, не поддаются изучению 
беспомощности, производила определенные специфические стратегии для 
противодействия негативным воздействиям тоталитарного общества, 
которые находят свое отражение в определенных системах идей, 
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оппозиционных официальной идеологии. Цель этих стратегий –
противодействие ощущением беспомощности и отчаяния и нахождения 
возможностей для оптимизма среди неблагоприятных условий 
общественной жизни. 

Ключевые слова: Оптимизм, религиозность, выученная 
беспомощность, авторитаризм, тоталитарная система, оппозиционные 
идеологии. 

Stepura E. The problem of connection between optimism and 
authoritarianism. The article draws attention to the connection of optimism with 
authoritarianism in the context of human existence in social crisis conditions. The 
problem of the link between optimism and success in the political activity is 
investigated. The author underlines the role of optimism and availability of deep 
personal convictions of a politician for the effective activity in a social crisis 
period. At the same time, attention is paid to the connection of authoritarianism 
with optimism and religiousness, which is a possible human worldview pillar. It is 
shown that it is important in the investigation of these connections to take into 
account the sociocultural context of a person's existence. It is also noted that it is 
essential to analyze the connection between optimism, concerning scientific 
progress and social development, with the Orthodoxy of religious beliefs. The 
ambiguity of these links is shown on concrete examples, which may have a 
meaningful value for social development, because religion has a significant impact 
on its followers' life and on the whole of society. The peculiarities of the 
connection between optimism and authoritarianism are ambiguously manifested in 
the totalitarian society. The author investigates some social and political factors 
that contribute to the creation of person's optimistic or pessimistic attitudes and 
corresponding psychic states in totalitarian societies. It is shown that the tendency 
of totalitarian systems to use violent methods for establishing their power always 
creates an atmosphere of frustration, despair, helplessness and hopelessness in the 
society, which in turn has a negative impact on the general mental health of the 
population. But in the society there is always a system of counteraction, there is 
always people who resist to learn to be helpless, who produce certain specific 
strategies to undermine the totalitarian society's negative effects, and these 
strategies are reflected in certain systems of ideas, which are opposed to the 
official ideology. The purpose of these strategies is to counter the feeling of 
helplessness and despair, and to find opportunities for optimism among the 
unfavorable social life conditions. 

Keywords: optimism, religiosity, learned helplessness, authoritarianism, 
totalitarian system, opposition ideologies 
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кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології 
Херсонського державного університету, м. Херсон. 

КОНСТРУКТИ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОПІРНІСТЬ 
КРИЗАМ ЖИТТЯ 

Тавровецька Н.І. Конструкти життєвої позиції особистості як 
опірність кризам життя. Статтю присвячено аналізу головних складових 
життєвої позиції особистості. Автор наводить власне бачення 
конструктивної життєвої позиції особистості, яка здатна ефективно 
розв’язувати найрізноманітніші кризові ситуації. Наголошує, що саме у 
кризові життєві періоди відбувається кардинальна зміна життєвої позиції 
особистості, коли людина усвідомлює/не усвідомлює свій сенс існування, 
втрачає стійке  уявлень про себе і інших, неможливість реалізації життєво 
важливих цінностей, стратегій, очікувань.  

У статті зазначено, що під час трансформації життєвої позиції 
зачіпаються її конструктивні складові: базисні переконання (задля 
досягнення почуття безпеки індивід конструює життєвий досвід, 
ґрунтуючись на імпліцитній внутрішній структурі стійких переконань), 
екзистенційна наповненість (інтегральна характеристика особистості, 
пов'язана з відчуттям наповненості життя сенсом), 
смисловтрата/особисте відчуження (порушення смислових зв'язків в 
структурі життєвого світу особистості), суб’єкт - об’єктні  орієнтації у 
життєвих ситуаціях (здатність людини реалізувати власну внутрішню 
активність). Автор підкреслює, що корекція / розвиток цих конструктів 
може бути як умовами, так і наслідком конструктивної життєвої позиції 
особистості. 

Ключові слова: життєва позиція, базисні переконання, екзистенційна 
наповненість (сенс життя), смисловтрата, особисте відчуження, суб’єкт - 
об’єктні  орієнтації. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. Вже декілька років науковці обговорюють, досліджують та 
розробляють нові методи та прийоми послаблення, зниження та реабілітації 
широких мас населення України від пагубної дії нестійкої політики країни, 
від збройного протистояння на південному сході, від соціально-економічної 
нестабільності країни, тощо. Всі ці чинники, що в останні роки викликали 
значну дестабілізацію особистості переводять проблему подолання життєвих 
криз особистості із суто теоретичних розмірковувань у пряму практичну 
проблему. Але особливий період у розвиту нашої країни є не єдиним 
чинником, що може зруйнувати особистісне життя людини, адже, й від 
власне особистісних криз, їх проживання ніхто не «застрахований». Отже, 
проблема полягає в тому, що життєва криза детермінується як обставинами 
життя, соціальною ситуацією, так і внутрішнім особистісним конфліктом. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Треба сказати, що кризи 
особистості у психології розглядають давно, вони вже стали предметом 
глибоких і тривалих досліджень. Унаслідок цього у психології є різні наукові 
погляди на кризи особистості, їх класифікації, теоретичні та практичні 
підходи, діагностичні інструментарії, терапевтичні прийоми, тощо.  Такий 
інтерес пояснюється тим, що суспільні реалії засвідчують зростання потреби 
подолання кризових станів, які негативно позначаються на можливостях 
людини, погіршують її працездатність. Тому формування конструктивної 
життєвої позиції особистості, яка здатна ефективно розв’язувати 
найрізноманітніші кризові ситуації, є важливим завданням корекційної та 
реабілітаційної роботи психолога. Саме у кризові життєві періоди 
відбувається кардинальна зміна життєвої позиції особистості, коли людина 
усвідомлює/не усвідомлює свій сенс існування, втрачає стійке  уявлень про 
себе і Інших, особистісну невідповідність, неможливість реалізації життєво 
важливих цінностей, стратегій, очікувань. Таким чином, під час 
трансформації життєвої позиції зачіпаються її конструктивні складові: 
базисні переконання, екзистенційна наповненість (сенс життя), смисловтрата, 
особисте відчуження, суб’єкт - об’єктні  орієнтації у життєвих ситуаціях. 
Саме впливу цих конструктів на життєву позиції особистості під час 
проходження життєвої кризи й присвячена наша стаття. 

Процес формування життєвої позиції особистості містить великий 
комплекс об’єктивних і суб’єктивних умов та процесів, серед яких – 
формування світогляду, засвоєння особистістю досвіду, різноманітних знань, 
вироблення переконань, соціальних і професійних навичок, розвиток 
міжособистісних відносин, тощо. Але життєва криза, яка неминуче спіткає 
зрілу особистість  запускає внутрішній конфлікт з приводу життя в цілому, 
його сенсу, головних цілей та шляхів їх досягнення. Але позитивним є те, що 
кризова ситуація дає можливість зрозуміти свій життєвий задум, спосіб 
подальшого розвитку, побудови стратегій саморозвитку. Така інтерпретація 
кризи життя, кризових ситуацій дає нам можливість розглядати їх я умови 
трансформації життєвої позиції.  

У психології під життєвими кризами найчастіше розуміють поворотні 
моменти в житті людини; важкі стани, викликані хворобою, стресом, 
травмою тощо; емоційно значущі події, радикальні зміни соціального 
статусу; втрати традиційних основ в повсякденної діяльності. А. Ребер 
визначає кризу як будь-які різкі відхилення від звичайного життя, раптові 
переривання нормального ходу подій в житті індивіда або суспільства, які 
вимагають переоцінки моделей поведінки, дій, мислення [5, с.27]. На думку 
Дж. Перрі, криза – це «приголомшливий виклик основам існування людини, 
її уявленням про себе і своє місце в світі» [5, с. 95]. Життєва криза, за 
визначенням Т.М. Титаренко, – це «тривалий внутрішній конфлікт з приводу 
життя в цілому, його сенсу, головних цілей та шляхів їх досягнення» [14, 
с.15]. 

Тому в контексті практичної психологічної допомоги кризу корисно 
розглядати як певний поворотний момент в житті людини, коли в результаті 
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страждань і болю народжується щось нове. А. А. Урбанович пише, що     
«будь-яка криза – це вибір: або захищати нашу внутрішню картину від 
зовнішніх доказів її неправильності, або намагатись сформувати нову 
картину оточуючого світу». Другий шлях вимагає перебудови смислових 
структур свідомості. Найперша задача психологічної допомоги – 
переорієнтування на нові життєві завдання, трансформація конструктів 
життєвої позиції особистості, що веде до зміни характеру діяльності та 
відносин [16]. 

Формулювання цілей і постановка завдань статті. У контексті статті 
здійснити теоретико-методологічний аналіз складових (конструктів) життєвої 
позиції особистості, як головних векторів формування опірності кризам 
життя. 

Виклад результатів досліджень. Головними конструктами, які 
обумовлюють трансформаційні процеси життєвої позиції людини під час 
кризових ситуацій й можуть стати векторами у її розвитку, є: базисні 
переконання, екзистенційна наповненість, смисловтрата, суб’єкт-об’єктні 
орієнтації, тощо.  

Для розкриття поняття «базисні переконання» слід звернутись до 
змістових категорій когнітивної персоналогії, що вживаються для позначення 
смислових елементів індивідуального досвіду людини. У Дж. Боулбі,            
К. Крейк – це «моделі», у Ж. Піаже – «репрезентації», у Дж. Келлі – 
«конструкти» [6, с. 13], у  М. Л. Смульсон – «ментальна модель світу 
людини» [15, с. 26], у Н. В. Чепелєвої – «особистісний досвід» [17, с. 15].  

Поняття «базисні переконання» було введено А. Беком. За його 
тлумаченням, базисні переконання є основою індивідуальності людини та 
стратегій її поведінки. Наприклад, при залежному розладі особистості 
базисним переконанням є переконання «Я безпорадний»; на цій основі людина 
обирає стратегію встановлення тісних емоційних зв’язків; когнітивна 
уразливість залежної особистості пов’язана зі страхом виявитися кинутою. 
Базисні переконання і когнітивні схеми, що базуються на них, 
характеризуються певною стійкістю. Проте ступінь психічного благополуччя, 
або здоров’я, визначається тим, чи здатна людина змінювати свої 
дисфункціональні схеми й переконання. Це імпліцитні, глобальні, стійкі 
уявлення про світ і про себе, що мають вплив на мислення, емоційні стани і 
поведінку індивіда [3]. 

У концепції Дж. Келлі центральним є поняття особистісного 
конструкта, що позначає ідею або думку, «яку людина використовує, щоб 
усвідомлювати або інтерпретувати, пояснювати або передбачати свій досвід. 
Цей конструкт є стійким способом, яким людина осмислює певні аспекти 
дійсності в термінах схожості або контрасту» [6, с. 138]. Прикладами 
особистісних конструктів можуть бути будь-які антонімічні пари понять, що 
використовуються людиною для оцінки, інтерпретації й передбачення подій: 
«сильний – слабкий», «доброзичливий – ворожий», «домінування – 
підпорядкування» та ін.  
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Зміст життєвої позиції, як структури  особистісного досвіду визначено 
на основі положень теорії Дж. Боулбі про надійну прив’язаність дитини до 
матері як основу подальшого розвитку її автономії. Ці положення містять 
базисні переконання людини про доречність власного існування і наявність 
свого місця у світі, про позитивне ставлення до неї інших людей, довіру до 
себе і світу, а також про можливість і комфортність спонтанного самопрояву 
в будь-якій активності, що відповідає власним інтенціям [18].  

У теорії Е. Берна про життєву позицію «Я + Ти+» як основу особистісної 
автономії, ми знаходимо іншу інтерпретацію поняття базисні переконання. 
Автор зазначає, що складова ментальної моделі містить імпліцитну 
позитивну емоційну оцінку суб’єктом себе і світу, що складає базове відчуття 
надійності світу і відсутності в ньому небезпеки, якої суб’єкт (за його 
переконанням) не міг би уникнути, а також уявлення про себе як про 
здатного адекватно й успішно діяти [4, с.35]. 

Віднесення того чи іншого переконання до розряду базисних 
обумовлено кількома критеріями. Першим критерієм є те, що витоки 
базисних переконань лежать в ранньому дитинстві; вони складаються на 
довербальному рівні на основі взаємодії зі значущими дорослими. Другим 
критерієм базисного характеру переконань є їх відносна стабільність на 
протязі життєвого шляху особистості. Якщо більш поверхневі переконання 
(наприклад, «Я хороший спеціаліст») постійно перевіряються і коригуються 
в залежності від отриманого досвіду, то базисні переконання залишаються 
відносно незмінними протягом життя. Однак існують особливі життєві 
ситуації (травматичний досвід), в яких базисні схеми можуть змінюватися. 
Третім критерієм віднесення переконання до розряду базисних може служити 
високий рівень його узагальненості. Базисні переконання відображають 
глобальні уявлення індивіда про власне Я і навколишній світ у цілому, вони 
слабо диференційовані [13, с.9]. 

Р. Янофф-Бульман переконує, що людям властиво тлумачити події, які 
відбуваються з ними, таким чином, щоб підтримувати стабільність 
суб'єктивної картини світу. Базисні переконання, що народжується в 
дитинстві, забезпечують малюкові почуття захищеності і довіри до світу, а в 
подальшому дорослому житті – відчуття власної невразливості. Ця позитивна 
ілюзія має суб'єктивне змістовне наповнення. Почуття безпеки забезпечує 
необхідну опору в постійно мінливій реальності, що сприяє психічній 
стабільності людини і її успішності в житті, а також є важливою умовою 
особистісного розвитку [19, с.440]. 

Отже, задля досягнення почуття безпеки індивід конструює життєвий 
досвід, ґрунтуючись на імпліцитній внутрішній структурі стійких 
переконань, що включає в себе: 

- Базисне переконання про доброзичливість навколишнього світу. 
Більшість людей переконані в тому, що світ, в цілому, гідне місце для життя, 
а невдачі в ньому відбуваються досить рідко. Як правило, більшість вважає 
також, що їх оточують добрі, гідні довіри люди, які при необхідності 
прийдуть на допомогу. Таким чином, це базисне переконання розпадається 
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на два основні показники: «Доброзичливість неперсонального світу» і 
«Доброзичливість оточуючих людей».  

- Базисне переконання про справедливість навколишнього світу 
відображає уявлення про розподіл удач і нещасть, наповненість світу сенсом.  

- Базисне переконання про цінність і значимість власного «Я». Навіть 
якщо людина впевнена у неконтрольованості зовнішніх подій, вона може 
думати, що їй просто щастить, і таким чином підтримувати почуття власної 
невразливості. 

Отже, імпліцитна концепція світовідчуття здорової дорослої людини 
приблизно така: «У цьому світі хорошого набагато більше, ніж поганого. 
Якщо щось погане трапляється, то це буває, в основному, з тими людьми, які 
роблять щось не так. Я хороша людина, отже, можу почуватися захищеною 
від бід». Слід ще раз відзначити, що базові переконання стосовно 
позитивного Я-образу, доброзичливості навколишнього середовища і 
справедливих відносин між «Я» та світом, змінюються під впливом психічної 
травми. Екстремальний негативний досвід різко суперечить описаній вище 
концепції життя. Під впливом перенесених дитячих психологічних травм і 
драматичних подій дорослого життя руйнуються звичні уявлення і схеми 
поведінки. Їх осмислення викликає важкі і тривалі психологічні проблеми: 
відразу індивід стикається з жахами навколишнього світу, а також з власною 
вразливістю і безпорадністю. Впевненість у власній захищеності виявляється 
ілюзією, що вводить особистість в стан дезінтеграції. Відповідно, процес 
подолання травми, полягає у відновленні базисних переконань: в разі успіху 
вони трансформуються, стають якісно іншими. Це відновлення відбувається 
не повністю, а тільки до певного рівня, що звільняє людину від ілюзії власної 
невразливості. Картина світу індивіда, котрий пережив психічну травму і 
успішно впорався з нею, приблизно така: «Світ добрий і справедливий до 
мене. Я володію правом вибору. Але так буває не завжди» [13, с. 58]. 

О. О. Кривцова відмічає парадокс когнітивної складності загальної 
картини світу у осіб, які пережили психологічну травму. З одного боку, щодо 
деяких характеристик розуміння світу стає простішим – вибудовується більш 
чітка ієрархія цінностей, приходить усвідомлення того, що має найважливіше 
значення: «Знання цінностей, власне, і називається мудрістю» [9, с. 141]. З 
іншого боку, оцінки і судження стають менш однозначними; людина розуміє, 
що трапитися може всяке, проте крихкість буття не призводить до думки про 
безглуздість світу і марність існування. Можливо, в результаті травмуючої 
події змінюються не самі переконання, а їх усвідомленість та значущість.  

Концепція базисних переконань широко застосовується в психології 
посттравматичного стресу для дослідження механізмів виникнення та 
подолання психічної травми. Почуття безпорадності, втрати контролю над 
власним життям може зберігатися ще довгий час після того, як зникнуть 
первинні симптоми. Таким чином, базисні переконання щодо себе і 
навколишнього світу можуть виступати своєрідними діагностичними 
маркерами осіб, що пережили травматичну подію і не пережили такої. 
Найбільш надійними та ефективними у діагностичній роботі є шкала 
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базисних переконань (Р. Янофф-Бульман, адаптована О. О. Кравцовою), яка 
заснована на американській традиції розуміння життєвої позиції як 
співвідношення позитивно-негативної оцінки себе та оточуючого 
середовища, когнітивній концепції базових переконань особистості та шкала 
базисних переконань (WAS) для визначення Я-позиції, яка є 
фундаментальною складовою життєвої позиції [12].  

Інший конструкт життєвої позиції, це – екзистенційна наповненість – 
інтегральна характеристика особистості, пов'язана з відчуттям наповненості 
життя сенсом. Особистісний сенс відображає глибинні взаємини індивіда з 
життєвим світом. Ступінь екзистенціальної наповненості демонструє 
суб’єктивну оцінку людиною того, чи багато осмисленого в її житті, як часто 
вона існує з внутрішньою згодою, чи відповідають її сутності рішення і 
вчинки, чи може вона вносити хороше, як вона це розуміє, у своє життя. 

Найбільш суттєву екзистенційну проблему особистості, яка призводить 
до життєвої кризи будь-якої зрілої особистості (як суб’єкта самоздійснення), 
К. О. Абульханова-Славська визначає як, смисложиттєву кризу, що руйнує 
систему смислової регуляції життя шляху, блокує подальший саморозвиток 
та загрожує її психічному благополуччю [2, с. 24]. 

Кризу сенсу життя, так звану «екзистенційну кризу», у  своїх працях   К. 
В. Карпінський визначає як «кризу особистісного розвитку», що 
породжується: а) відсутністю сенсу життя на ґрунті нездатності особистості 
його визначити; б) знеціненням, переоцінкою сенсу, що раніше спрямовував 
життя; в) втратою сенсу життя в критичній ситуації; г) вичерпанням сенсу 
життя в процесі реалізації; д) дисгармонійністю сенсу життя за змістовним, 
структурним, функціональним та динамічним параметрами; є) 
неоптимальною стратегією практичної реалізації сенсу життя» [7, с. 20]. 
Таким чином, перелік характеристик за К.В. Карпінським відображає 
поступовість, ієрархічність втрати інтегральної характеристики особистості – 
екзистенційної наповненості.  

Втрату екзистенційної наповненості особистістю ми пояснюємо 
спираючись на праці польського дослідника К. Обуховського, який 
виокремив три різновиди екзистенційних криз. Перший відбувається 
унаслідок соціальних впливів, що призводить до підміни власного смислу 
життя, що має глибинне особистісне значення, на смисл, який є нав’язаний. 
Другий тип кризи спричинюється занадто конкретним, на дуже короткий 
строк сформульованим смислом, який за умов його реалізації утворює 
смисложиттєву порожнечу. Третій різновид екзистенційної кризи 
породжується виникненням смислу життя, реалізація якого перетворюється 
для людини одночасно на задоволення та серйозну загрозу. Наявність такого 
смислу породжує в людини інтенсивний внутрішній конфлікт, що може 
спричинити не тільки екзистенційну кризу, а й кризу ідентичності [10, с. 
291]. 

Розглядаючи  екзистенційну проблему, екзистенційні кризи, ми не 
можемо не розглянути синонімічне поняття «екзистенційне наповнення». 
Поняття «екзистенційне наповнення»  належить до категорії понять однієї з 
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поширених видів сучасної психотерапії – логотерапії та екзистенційного 
аналізу (В. Франкл, А. Ленгле) [20, с.13]. Це поняття описує цілісне 
(інтегральне) переживання відрізку життя на момент спостереження 
(А. Ленгле, 2001). 

Зокрема, А. Ленгле визначив екзистенцію так: «…наповнене сенсом, 
втілюване вільно і з відповідальністю життя у створюваному самою 
людиною світі, з яким вона є в стосунках взаємовпливу/взаємодії і 
протистояння». Для практичного розуміння з позицій психіатрії і 
психотерапії принциповим є розуміння людини не лише як тіла та психіки, а 
й як персонального духу. Саме до третього компонента цілісної картини 
людини має стосунок поняття персональності, яке інтегрує практичний 
досвід в екзистенційному аналізі та логотерапії. Вона описує людину в її 
автентичному, тобто щирому та узгодженому з внутрішнім світом ставленні 
до себе та інших [20, с. 27]. 

 Щоб сенс виявив себе, відповідно до концепції фундаментальних 
мотивацій А. Ленгле, людині потрібно пройти декілька кроків: 1) спочатку 
сприйняти поле можливостей; 2) емоційно співвіднести себе з наявними 
можливостями, «пропустити» їх через себе, розгледіти в них певні цінності; 
3) знайти найбільш відповідну собі та запиту ситуації єдину найкращу 
можливість і прийняти рішення на її користь; 4) обміркувати способи 
найкращої дії відповідно до прийнятого рішення, вносячи тим самим 
виявлений сенс у життя. Виконання цих кроків передбачає наявність базових 
антропологічних здібностей особистості. Автор розробив шкалу екзистенції 
(А. Ленгле, К. Орглер, адаптація С. В. Кривцової), яка спрямована на 
вимірювання екзистенційної наповненості – інтегральної характеристики 
особистості, пов'язаної з відчуттям наповненості життя сенсом. 

Конструктом життєвої позиції, який обумовлює її існування взагалі, є 
переживання смислового відчуження – порушення смислових зв'язків в 
структурі життєвого світу особистості, що лежить в основі смисловтрати. На 
думку Є. М. Осіна (2007), феномен відчуження проявляється в результаті 
порушення системи зв'язків життя людини зі світом, коли вони позбавлені 
для індивіда позитивного сенсу і не здатні виступити енергетичною і 
смисловою основою для повноцінної дії в світі. Підсумком неможливості 
побудувати свою життєдіяльність на основі внутрішнього смислу стає її 
побудова на інших, більш примітивних засадах: біологічних потребах і 
соціальних нормах. Включеність людини у взаємодію (зі світом природи, 
культури, інших людей, з власним внутрішнім світом) виявляється 
обмеженою як кількісно, так і якісно. Поняття відчуження характеризує цю 
ситуацію в онтологічному аспекті – як розпад зовнішніх і внутрішніх зв'язків 
в структурі життєвого світу особистості, що з'єднують життя індивіда з більш 
широкими контекстами світу, суспільства, інших людей і сфери 
трансцендентного, а також скріплюють її в єдине ціле. У своєму 
дисертаційному дослідженні автор пропонує опитувальник суб'єктивного 
відчуження (адаптація Є. М. Осіна), який спрямований на вимірювання 
переживання смислового відчуження – порушення смислових зв'язків в 
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структурі життєвого світу особистості, що лежить в основі смисловтрати [11, 
с. 37]. 

Трактування поняття смисловтрати та смислового відчуження ми 
знаходимо у працях К. О. Абульханової-Славської, яка звертається до 
поняття сенсу (або концепції) життя як однієї з трьох одиниць аналізу 
життєвого шляху, поряд з життєвою позицією («узагальнений, встановлений 
на основі самовизначення по відношенню до об'єктивних умов, обставин 
ціннісний спосіб життя особистості») і життєвої лінією, що відбиває 
динамічний розвиток життєвої позиції в часі. Сенс життя вона визначає як 
«той, що знаходиться в основі життєвої позиції і лінії; ціннісний спосіб 
узагальнення, визначення мети в житті», «своєрідне почуття своєї 
суб'єктності, можливості творчості життя, переживання особистістю своєї 
включеності в життєві структури, причетності громадським цінностям, 
повноти свого самовираження, інтенсивності взаємодії з життям» [1, с. 15-
16].  

Смислоутворення, за К. О. Абульхановою-Славською, це «особистісна 
тенденція до індивідуалізації, її здатність до інтерпретації життя, яка, є не 
стільки діяльнісна, і навіть не стільки теоретично-свідома, скільки її 
екзистенціальна здатність». Сенс життя, авторка розглядає як не тільки 
життєву концепцію, узагальнену мету, а й як «психологічний спосіб 
переживання життя в процесі її здійснення ... здатність суб'єкта переживати 
цінність життя». На її думку, наявність або відсутність сенсу життя є 
критерієм розвитку особистості. Але «сенсу життя протистоїть відчуження 
життя від людини - позбавлення її реальних дій, вчинків, їх цінності, 
значущості, перетворення їх в функціональні». Втрата сенсу життя 
«відбувається і в силу недостатньо розвинених домагань особистості, 
недостатньо розвиненою потреби в самовираженні ... і в силу нездатності їх 
реалізувати [1]. 

Останній конструкт життєвої позиції показник суб'єкт-об'єктних 
орієнтацій в життєвих ситуаціях, який відображає здатність людини 
реалізувати власну внутрішню активність. Розгляд людини як суб’єкта своєї 
життєдіяльності представлено в концепції Є.Ю. Коржової. Під суб’єктністю 
вона розуміє «здатність активно брати участь у процесі життєдіяльності й 
таким чином «вибудовувати» власне буття». Основним предметом її 
дослідження стала суб’єкт-об’єктна орієнтація в життєвих ситуаціях, яка 
визначається як «ступінь залежності внутрішнього світу від світу 
зовнішнього, що заключається в суб’єктній включеності в життєву ситуацію» 
[8, с.17]. Є.Ю. Коржова виокремлює два види орієнтації: суб’єктну й 
об’єктну. Різниця між цими двома видами може бути описана, по-перше, 
через усвідомлюваність і неусвідомлюваність своїх зусиль для розвитку, по-
друге, суб’єктна орієнатація пов’язана із споглядальним способом взаємодії з 
життєвими ситуаціями, а об’єктна – з діяльнісними. Є.Ю. Коржова 
застосовує для опису диференціації суб’єкт-об’єктних орієнтацій поняття 
трансситуативної мінливості, трансситуативної спрямованості освоєння 
світу, трансситуативного локусу контролю, трансситуативної рухливості. 
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Суб’єктна орієнтація представляє людину з активною життєвою позицією, 
схильну перебудовувати ситуацію під себе, активно діяти. Для таких осіб 
характерна психологічна гнучкість, інтернальний локус контролю, 
рефлексивні уміння, широта часової перспективи та відчуття «радісної 
наповненості життя». Відповідно, об’єктна орієнтація представляє людину з 
пасивною позицією (схильність «плисти за течією», підкоряться обставинам) 
та низькими показниками означених характеристик [8, с. 34]. Криза життя 
викликає зміну суб'єкт-об'єктних орієнтацій. Кризові ситуації можуть не 
тільки викликати тимчасові зміни в поведінці, а й стимулювати перебудову 
особистості. Особистість не просто реагує на ту або іншу кризову ситуацію, 
але й визначає її,  тим самим вона фактично сама створює, конструює та 
трансформує свої життєві позиції.  

Висновки і подальші перспективи досліджень. Отже, у психологічні 
науці криза визначається як один із станів внутрішнього світу особистості, 
коли рух у напрямку подальшого розвитку зупиняється, оскільки звичні, 
стереотипні програми мислення і поведінки вже не працюють, а нові ще не 
сформовані. Але емпіричне вивчення, психологічний розвиток/корекція 
ресурсу життєстійкості, конструктів життєвої позиції, сприяє успішному 
подоланню стресу і складних життєвих ситуацій, зниженню внутрішньої 
напруги. Ця своєрідна «екзистенційна відвага», яка актуалізується в ситуації 
невизначеності і необхідності вибору, що дозволяє особистості в меншій мірі 
залежати від ситуативних переживань, долати постійну базову тривогу. 
Серед найбільш актуальних перспектив ми розглядаємо: розробка 
психодіагностичного інструментарію для виявлення та оцінки складових 
життєвої позиції, уточнення структури життєвої позиції та відокремлення в 
ній найбільш значущих компонентів, що впливають на поведінкову 
регуляцію та визначають побудову життєвого сценарію людини. Наслідком 
такого наукового пошуку є з’ясування можливостей корекції життєвої 
позиції у психологічному консультуванні.   
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Тавровецька Н.И. Конструкты жизненной позиции личности как 

сопротивляемость кризисов жизни. Статья посвящена анализу основных 
составляющих жизненной позиции личности. Автор раскрывает свое 
видение конструктивной жизненной позиции личности, которая способна 
эффективно решать самые разнообразные кризисные ситуации. Отмечает, 
что именно в кризисные жизненные периоды происходит кардинальное 
изменение жизненной позиции личности, когда человек осознает/не осознает 
свой смысл существования, теряет устойчивое представлений о себе и 
других, ощущает невозможность реализации жизненно важных ценностей, 
стратегий, ожиданий. 

В статье указано, что во время трансформации жизненной позиции 
затрагиваются ее конструктивные составляющие: базовые убеждения (для 
достижения чувства безопасности индивид конструирует жизненный 
опыт, основываясь на имплицитной внутренней структуре устойчивых 
убеждений), экзистенциальная наполненность (интегральная 
характеристика личности, связанная с ощущением наполненности жизни 
смыслом), смыслопотеря / личное отчуждения (нарушение смысловых связей 
в структуре жизненного мира личности), субъект - объектные ориентации 
в жизненных ситуациях (способность человека реализовать свою 
внутреннюю активность). Автор подчеркивает, что коррекция / развитие 
этих конструктов может быть как условиями, так и следствием 
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конструктивной жизненной позиции личности. 
Ключевые слова: жизненная позиция, базисные убеждения, 

экзистенциальная наполненность (смысл жизни), смыслопотеря, личное 
отчуждение, субъект - объектные ориентации. 

Tavrovetska N.I. Constructs of a person's life position as resistance to life 
crisis. The article is devoted to the analysis of the main components of the 
individual’s life position. The author gives her own vision of a constructive life 
position of the individual, who can effectively solve a variety of crisis situations. 
The author emphasizes that it is precisely in crisis life periods, that a fundamental 
change in the individual's attitude of life takes place, when a person realizes / does 
not realize his sense of existence, loses stable perceptions of himself and others, 
the impossibility of realizing vital values, strategies and expectations. 

The article states that during the transformation of  life position, its 
constructive components are affected: basic beliefs (for the sake of achieving a 
sense of security, the individual constructs life experience on the basis of the 
implicit internal structure of persistent beliefs), existential fullness (an integral 
characteristic of the individual associated with a sense of fullness of sense of life), 
semantic loss / personal alienation (violation of semantic connections in the 
structure of the individual’s lifeworld), subject - object orientations in life 
situations (person’s ability to realize his own internal activity). The author 
highlights that the correction / development of these constructs can be both 
conditions and the result of a constructive attitude of the individual’s life position. 

Keywords: life position, basic beliefs, existential fullness (sense of life), 
semantic loss, personal alienation, subject - object orientations 
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КОРОТКОСТРОКОВІ ДРУЖНІ СТОСУНКИ ЯК ФОРМА 
МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНТАКТІВ У МАЛИХ НЕФОРМАЛЬНИХ 

ГРУПАХ 

Тирон О.М. Короткострокові дружні стосунки як форма 
міжособистісних контактів у малих неформальних групах. В статті 
теоретично обґрунтовано доцільність формування уміння встановлювати 
дружні стосунки для успішної професійної діяльності. Узагальнено, що 
процес  встановлення таких стосунків пов’язаний із потребою належності  
до групи, необхідністю соціальної підтримки, потребою у спілкуванні. 
Визначено етапи розвитку дружніх стосунків, принципи їх формування, 
фактори впливу на ефективність їх розвитку. Це дало можливість 
зрозуміти, які уміння та навички потребують формування та корекції. 
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Специфіка професійної діяльності, коли індивід взаємодіє у ситуації ізоляції 
на обмежений період часу, дозволило виокремити окремий психологічний 
феномен – короткострокові дружні стосунки. Дослідження їх перебігу 
проведено серед представників різних екіпажів морського флоту. 
Виокремлено специфічні труднощі в процесі розвитку таких стосунків. 

Ключові слова: короткострокові дружні стосунки, мала неформальна 
група, спеціалісти екстремальних професій, потреби в афіляції, спілкуванні 
та соціальній підтримці. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями.  На нашу думку, необхідність розвивати вміння встановлювати 
короткострокові дружні стосунки зумовлено особливостями 
«екстремальних» професій та професійної діяльності, яка передбачає 
існування формальної групи, що формується на обмежений у часі період 
роботи (робота над певним цивільним, військовим, а в нашому випадку – 
«морським» проектом).  Психолого-педагогічна література досить широко 
розкриває поняття дружби, міжособистісного та ділового спілкування, 
міжособистісної взаємодії, але поняття «короткострокові дружні стосунки» 
не досить розроблене з точки зору педагогічної психології. Ми розуміємо 
уміння як елементи діяльності, що дозволяють що-небудь робити з високою 
якістю,  точно і правильно виконувати яку-небудь дію чи операцію. Тому 
постає питання, які дії необхідно виконувати для ефективного встановлення 
короткострокових дружніх стосунків. Результати дослідження  цього 
сприятимуть психолого- соціальній адаптації спеціалістів екстремальних 
професій, які працюють  в закритих (ізольованих) просторах в обмежений 
період часу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми досліджуємо 
короткострокові дружні стосунки як форму міжособистісних стосунків в 
малих неформальних групах під час професійної діяльності, тому, 
насамперед, нас цікавили психологічні дослідження взаємодії особистостей у 
трудових колективах  (Г.  Андрєєва,  Б. Ломов,  М.  Обозов, Л. Е. Орбан-
Лембрик, Б. Д. Паригін, А. Петровський, та ін.), дослідження процесів 
управління персоналом ( Л. Карамушка,  Л. Почебут, В. Чікер, Е. Шейн та 
інші).  До проблеми  вибору друзів та ролі атракції у процесі зав’язування 
дружніх стосунків зверталися В. Кон,  Д.Кендел, С.Максименко, В.Фомічов 
та інші. Доточними до нашої теми сталі дослідження малих груп 
(Дж. Кемпбел, К. Левін, Дж. Л. Морено та інші).  

Мета статті – визначити поняття «короткострокові дружні стосунки» з 
точки зору педагогічної психології, з’ясувати з яких компонентів, що  
можуть формуватися та підлягати корекції, складаються короткострокові 
дружні стосунки,  виявити фактори, які впливають на ефективність їх 
встановлення та систематизувати утруднення, які виникають при їх 
встановленні. 

Науково-теоретичною основою вирішення вище зазначених задач  
стали: 1) теорії створення та розвитку малих неформальних груп 
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(А.Петровський, В. Такмен, Н. Обер), розвиток групи в екстремальних 
умовах (М.Новіков), емоційна динаміка групоуторення (І. Волков); 2)теорії 
міжособистісних  стосунків (С.Дак, Р.Гілмур, В. Шутц, Д. МакКлелланд); 3)  
теорія міжособистісної атракції (Д.Бірн, Р. Берон, Б. Джонсон); 4) теорія 
соціального порівняння (Л. Фестінґер). 

Виклад методики і результатів досліджень. Людина за своєю 
природою побудована таким чином, що вона схильна шукати 
міжособистісних контактів з іншими людьми. Американський психолог В. 
Шутц запропонував власну теорію міжособистісних стосунків та сумісності 
(Фундаментальна орієнтація міжособистісних стосунків). Вчений виділяє три 
фактори, які поясніють поведінку людей при взаємодії та впливають на 
групову сумісність, а саме: «включеність», «контроль» та «афектація». В. 
Шутц створив методику виявлення проявленності цих факторів. Включеність 
він трактує як бажання бути залученим до товариства, виокремленим серед 
інших, перебувати в центрі взаємодії. Контроль –  це бажання контролювати 
інших, а також бути чи не бути конрольованим [9]. Афектація – це потреба в 
побудові близьких емоційних стосунків з іншими людьми. При цьому 
виникає потреба відчувати свою здатність любити й викликати любов інших. 
Дотичним до нашого дослідження стало визначення чотирьох типів афектної 
поведінки: 

– емоційно дефіцитний тип (уникає близьких контактів, намагається 
підтримувати контакти на дистанційному рівні та задовольняється 
аналогічним відношенням до себе); 

– емоційно надмірний тип (відкрито намагається завоювати схвалення, 
підтримує приятельські стосунки з усіма членами групи та намагається 
унеможливити їх намагання встановлювати дружні стосунки з кимось ще. 
Такі люди, як правило, володіють гострою реакцією, їх вчинки мотивуються 
сильною потребою в прихильності, вони мають більш-менш виражене 
почуттям ворожості, засноване на підсвідомому передчутті відмови, 
відчуження з боку оточення). 

– емоційно врівноважений тип (однаково добре почувається в ситуації, 
що вимагає тісних емоційних зв’язків, і там, де потрібно емоційну 
віддаленість, дистанційність. Якщо його не люблять, він здатний визнати цей 
факт спокійно, як результат конкретно створених відносин з конкретною 
людиною. Підсвідомо він відчуває, що привабливий для тих, хто його добре 
знає, що він здатний вселити справжню прихильність і любов). 

– патологія (труднощі в цілому призводять до неврозів). 
Згідно з цією теорією ми робимо  узагальнення, що сила бажання 

(потреба) мати дружні стосунки в індивідів виявляється згідно з емоційним 
типом до якого належить індивід;  формувати уміння встановлювати дружні 
стосунки необхідно з урахуванням емоційного типу індивіда. 

Індивід, який вступає у дружні стосунки з іншим індивідом чи членами 
малої неформальної групи, очікує отримати позитивну оцінку своїх 
зовнішніх та внутрішніх якостей, таким чином індивід очікує на соціальну 
підтримку. Підтвердженням цієї думки стала  висунута Л. Фестінґером теорія 
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процесу соціального порівняння, відповідно до якої людина здебільшого 
оцінює себе та свою поведінку, порівнюючи з іншими людьми та їх 
поведінкою. Відповідно до цієї теорії, при відсутності об’єктивних 
стандартів для оцінки своїх особистісних рис і якостей людина шукає інших 
людей, щоб через порівняння з ними оцінити себе. Якщо у нас немає 
об’єктивного стандарту, то ми покладаємося на думку оточуючих про нашу 
зовнішність, здібності, думки щодо кого - небудь або чого-небудь та про 
почуття, які ми відчуваємо.  На думку Л. Фестінґера, особа орієнтується на 
зовнішність, здатності, думки й почуття інших людей, тобто на соціальне 
оточення, тому соціальна підтримка важлива для життєдіяльності 
особистості. Таким чином індивід шукає дружніх стосунків для відчуття 
підтримки з боку інших людей [2]. 

Американський вчений Д. МакКлелланд виокремив мотиви у 
діяльності індивіда, а саме: мотивація досягнення – потреба в успішності; 
мотивація афіліації (потреба налагоджувати гарні стосунки із оточуючими 
людьми) – потреба у приналежності; мотивація влади – потреба у владі. 
Індивіди з вираженою потребою у приналежності  зацікавлені у налагодженні 
дружніх стосунків та охоче надають допомогу іншим.  Вони є хорошими 
«інтеграторами», вміють налагоджувати нормальні відносини у колективі, 
можуть усувати конфлікти із клієнтами. Люди із розвинутою потребою в 
афіліації вміють «приєднатися» до групи та володіють навичками 
ефективного спілкування. Афіліація  виявляється у прагненні  бути в 
спілкуванні з іншими людьми, взаємодіяти з оточуючими, давати комусь 
допомогу і підтримку  і приймати її від іншого. Позитивні відносини з 
найбільшою ймовірністю виникають між двома людьми, якщо кожен з них 
має високу потребу в афіліації (бути прийнятим іншими). Таким чином, до 
умінь, необхідних для встановлення дружніх стосунків ми відносимо вміння 
приєднатися до групи.  

На нашу думку, індивід завжди має вибір з ким із членів неформальної 
групи вступати в дружнє спілкування, навіть у ситуації ізольованості індивід 
має вибір.  Міжособистісна атракція за визначенням Д.Мак-Колла 
відрізняється від формальних взаємин тим, що в ній присутнє «Я», яке бажає 
встановлення взаємних особистих активних стосунків з «Іншим» на основі 
позитивної прив’язаності до нього. В.  Кон [6] за причини   вибору партнера 
для дружніх стосунків називає: потреби суб'єкта, що спонукають його 
обирати того чи іншого партнера; властивості партнера, що стимулюють 
інтерес або симпатію до нього; особливості процесу взаємодії, що сприяють 
виникненню і розвитку парних відносин; об’єктивні умови такої взаємодії 
(наприклад, приналежність до спільного кола спілкування, групова 
солідарність).  С.  Максименко вважає атракцію  першоосновою нужду, що 
породжує прихильність, дружбу та кохання [8]. 

В соціальній  психології існують дослідження, які доводять,  що 
просторова  близькість і потяг  до спілкування сприяють  виникненню 
атракції. Атракція може відбуватися на візуально-аудіальному рівні, коли 
нам приємно бачити та чути партнера, на емоційному, коли ми відчуваємо 
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позитивні відчуття поруч з певною особою або в певній групі та 
інтелектуальному, коли взаємовідносини викликають інтерес, сприяють 
розвитку  та базуються на схожості установок  у відношенні до важливих 
об’єктів.  

Теорія атракції не тільки пояснює що нас вабить у «Іншому», але й дає 
простір для маніпуляцій. Так, коли людина чує, як виражають погляди, що 
збігаються з її власними поглядами, це впливає на неї позитивно, а такі, що 
не збігаються, це діє на неї негативно. До маніпуляцій можна вдаватися на 
візуально-аудіальному рівні – підстроювати акустичні характеристики 
голосу, жести, одяг, зачіску (вдаватися до конвергенції). Розуміння як 
зароджується атракція необхідно на етапі знайомства чи «входження» у 
групу, але ми не радимо вдаватися до маніпуляцій, тому що перше враження 
треба буде підтримувати, і якщо це враження не відповідає вашому «Я», це 
призведе до психологічного дисонансу. 

Зв’язок етапів розвитку малих неформальних груп з етапами 
розвитку міжособистісних стосунків.  Потяги та потреби індивіда 
спонукають його до входження в малі неформальні групи. Деякі професії, які 
часто називають екстремальними, потребують вивчення соціально-
психологічних питань етапів розвитку малих груп в замкнутих системах 
проживання. М. Новиков дійшов висновку, що особливістю спілкування в 
замкнутих системах проживання є практична обов’язковість трьох основних 
стадій: ознайомлення, дискусій і рольових орієнтацій [10]. 

Прикладом схеми, що відбиває власне емоційну динаміку 
групоутворення, є послідовність фаз розвитку міжособистісного контакту, 
яку намічено І.  Волковим. Ґрунтуючись на матеріалах психологічних 
досліджень у сфері міжособистісного спілкування, соціальної перцепції і 
групових відносин, він виділяє:  

1) фазу первинного сприйняття і пізнання, що має результатом 
формування першого враження про партнера;  

2) фазу зближення, спрямовану на формування оцінки й самооцінки, 
розвиток рефлексивних відносин, актуалізацію установки на спільну дію;  

3) фазу спільної дії, що ведуть до прийняття міжособистісних ролей і 
визначення статусу в спілкуванні;  

4) фазу зчеплення, що характеризується зміцненням почуття спільності 
«Ми» [3]. 

Саме таке розуміння етапів розвитку малих груп дозволило розглядати 
подібні фази розвитку дружніх стосунків в таких групах:1)знайомство; 2) 
атракція;3) дружнє спілкування; 4)спільні дії; 5)зміцнення стосунків.  

Стосунки в групах закономірно змінюються. Спочатку, на першому 
етапі групового розвитку, вони бувають відносно байдужими (люди, які не 
знають або погано знають одне одного, не можуть визначено ставитися одне 
до одного), потім можуть стати конфліктними, а за сприятливих умов 
перетворюються в дружні.  

Міжособистісні взаємини в групі можна розглядати в статиці, в тому 
вигляді, в якому вони сформувалися на даний момент часу, та в динаміці, 
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тобто в процесі розвитку. Динаміка розвитку міжособистісних стосунків в 
континуумі проходить кілька етапів: знайомство, приятельські, товариські та 
дружні стосунки. Процес послаблення міжособистісних стосунків має таку ж 
динаміку. [11]. Динаміка ж розвитку короткострокових міжособистісних 
стосунків трохи інша: знайомство, дружні стосунки та різке закінчення без 
динаміки їх послаблення. З дитинства індивіда навчали зав’язувати дружні 
стосунки, які переростають у дружбу, тож потрапивши у ситуацію, коли 
трактування дружніх стосунків не такі, які були виховані з дитинства, індивід 
відчуває суперечність між раніше надбаними уміннями та новими уміннями, 
які ще не сформовані, але необхідні. 

Стадійність розвитку малих груп та міжособистісних взаємин в малих 
неформальних групах дозволило виділити такі етапи розвитку 
«короткострокових дружніх стосунків»: 1) знайомство; 2) підтримання та 
розвиток; 3) вихід та рефлексія. 

Підтримання дружніх стосунків відбувається через спілкування. 
Спілкування, як і будь-яка інша форма активності людей, має свої мотиви. 
Мотиви спілкування – явища міжособистісного, взаємного порядку, тому що 
прагнення до спілкування з одного боку повинне зустріти аналогічне 
прагнення інших або хоча б доброзичливий відгук. Є. Іл’їн  зазначає, що 
вступ в довірче спілкування вимагає подолання деякого психологічного 
бар’єра у зв’язку з тим, що «розкриття» себе зв’язано з певним ризиком. 
Тому для початку довірчого спілкування необхідні деякі специфічні умови: 

а) потреба «виговоритися» як пусковий фактор виникнення довірчого 
спілкування; 

б) поведінка співрозмовника, яка сприяє такому спілкуванню, а саме: 
його відкритість, вияв уваги, доброзичливість, щирість, зацікавленість та 
проста згода вислухати [4]. 

Спілкування може мати короткостроковий та довгостроковий характер. 
Під короткостроковим спілкуванням ми розуміємо одну чи кілька бесід. 
Якщо ви підтримуєте спілкування певний період часу – спілкування 
довгострокове, яке часто переростає у дружні стосунки.  Таким чином, 
довгострокове спілкування є одиницею дружніх стосунків, які також можуть 
бути короткостроковими та довгостроковими. Довгострокові переростають у 
дружбу, короткострокові обмежені в часі через об’єктивні причини (повна 
відсутність контактів на певній території у певний час).  

До базових принципів побудови короткострокових дружніх стосунків 
відносимо: вільний вибір, довіра та «поміркована» чесність.  

Можливість вибору. Зайнявши проактивну поведінку [5], ви самі 
обираєте модель побудови дружніх стосунків, ви обираєте до якої 
неформальної групи приєднатися, враховуючи свої інтереси, вигоди. Якщо 
ви відчуваєте потяг до лідерства, це притаманне вашому характеру, ви 
формуєте свою малу неформальну групу. Якщо вам більш комфортно, 
психологічно зручно зосереджуватися на професійній діяльності, а 
взаємовідносини не мають рушійного значення – займіть реактивну позицію, 
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дружні стосунки самі знайдуть вас. Тож, ваш вибір залежить від вашої 
активності. 

Довіра. Тут ми говоримо про довіру до партнера та здібності  
викликати довіру. У ефективних міжособистісних стосунках ваш вигляд, 
слова та дії мають викликати довіру. І саме як відповідь на довіру, яку ви 
викликаєте, можна розраховувати на довіру від інших членів малої 
неформальної групи до якої ви приєдналися. Виявом довіри вважається 
довірче спілкування. B. Куніцина виділяє наступні стадії довірчого 
спілкування [7]: 1) стадія соціальної перцепції, пов'язана з процесом 
переробки та інтерпретації отриманої інформації; 2) стадія формування 
міжособистісних відносин. Тут відбувається поступове досягнення згоди, 
прийняття та поділу позицій (когнітивний компонент); отримання емоційної 
підтримки, схвалення (емоційний компонент); прагненні домогтися 
прийняття себе як особистості (стадія саморозкриття, особистісний 
компонент); 3) стадія стабілізації міжособистісних відносин, що має на меті 
встановити оптимальний міжособистісний контакт. Важлива роль в процесі 
довірчого спілкування належить механізму обміну довірою.  

«Поміркована» чесність (М. Макіавеллі).Чесність –  моральна якість 
індивіда, яка сприяє підтримуванню дружніх стосунків.  Чесність у дружніх 
стосунках – це чесність у дотриманні обіцянок (беззаперечна чеснота), 
інформаційна (надання правдивої інформації, щоб не «заплутатися у брехні», 
не втратити довіру) та оцінювальна (коли ви надаєте суб’єктивну оцінку 
партнерові).  говоримо про «помірковану» чесність, тому що інколи 
інформація, яка стосується «Іншого» може розкривати неприємні таємниці, 
бути образливою. Ваша відверта оцінка партнера за різними факторами може 
його образити. Бути поміркованим у чесності – прораховувати її наслідки. 
Ваша оцінка суб’єктивна, ви, можливо, знаходитесь під впливом стереотипів. 
Дослідження феномена стигми (клейма, ярлика) показує, що негативні 
асоціації з’являються також легко, як і позитивні. Стигма – це будь-яка 
характеристика людини, яку деякі люди сприймають негативно – раса, вік, 
іноземний акцент, фізичний недолік або що-небудь ще. Чесність може бути 
кращою політикою, але не обов’язково є кращою стратегією в спілкуванні з 
іншими людьми, якщо ви під впливом стигми [2]. 

М. Аргайл і М. Хендерсон [1] шляхом опитування встановили загальні 
правила поведінки, які вважаються найбільш важливими для продовження 
дружніх відносин та недотримання яких призводить до їх розриву. Тож 
можемо сформулювати практичні поради як підтримувати дружні стосунки: 

– виявляти емоційну підтримку; 
– виявляти довіру; 
– не пліткувати про інших; 
– не критикувати в присутності інших; 
– бути толерантним до всіх членів групи; 
– зберігати таємниці; 
– не бути нав’язливим, поважати автономію інших членів групи; 
– бути приємним у спілкуванні. 
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Питання соціально-психологічної адаптація моряка намагаються 
вирішити на організаційному рівні. Так, сучасні кораблі обладнані 
медійними засобами, які надають можливість виходити на зв’язок з 
родинами та друзями, але таке спілкування не задовольняє повною мірою 
потребу особистості у спілкуванні, самовиявленні та самореалізації. Саме 
тому з перших днів перебування на судні моряк має не тільки ознайомитися 
із судном, своїми професійними обов’язками, а також познайомитись з 
екіпажем та продемонструвати готовність до встановлення дружніх 
стосунків.  

Ми досліджували особливості короткострокових дружніх стосунків на 
прикладі студентів-практикантів, які проходили плавальну практику в 
екіпажах морського торговельного флоту. Методом емпіричного 
дослідження слугували спостереження, індивідуальні бесіди та тестування. 
Проведено перший етап дослідження – вивчення теоретичного матеріалу 
та отримання первинної інформації від досліджуваних про їх досвід 
налагодження дружніх стосунків у рейсі.  

Якість виконання професійних задач залежить від багатьох факторів, 
один з яких – морально-психологічний клімат на судні. В процесі 
життєдіяльності члени екіпажу вступають у міжособистісні відносини, які 
можуть бути дружніми, товариськими, діловими, ворожими та ін. 

Екіпаж корабля являє собою малу формальну групу, де ролі 
підпорядковуються згідно з рангами. В процесі рейсу формуються малі 
неформальні групи, які об’єднують членів екіпажу на основі атракції, 
спільних цінностей, поглядів, переконань та інтересів. 

Серед умов життєдіяльності моряків можна виділити кілька найбільш 
важливих факторів: проживання в екіпажі; субординація; регламентація 
діяльності тимчасовими рамками; ізоляція від звичних соціальних контактів 
позбавлення можливості постійного спілкування з батьками та друзями; 
вимушена необхідність взаємодії один з одним при вирішенні повсякденних 
побутових питань та при виконанні службових завдань, яка супроводжується 
необхідністю протистояти психологічному тиску, як з боку офіцерів, так і з 
боку неформальних лідерів; сенсорна й емоційна депривація в умовах 
перебування у відкритому морському просторі під час багатомісячних рейсів. 
Таким чином, потрапивши на судно, моряки потрапляють в нове соціальне 
середовище, родинні, дружні та ділові стосунки залишаються на березі. 

Практика формування екіпажу на судні ставить перед моряком такі 
задачі щодо можливості формування дружніх стосунків: 

– участь у формуванні нової неформальної групи, якщо екіпаж 
сформовано на певний рейс; 

– приєднання до однієї з вже сформованих неформальних груп, якщо 
моряк приєднується до формальної групи (екіпажу) під час рейсу. 

Для успішного виконання цих  задач необхідно сформувати такі 
вміння: лідерства – на випадок  бажання сформувати  нової неформальну 
групу; вміння приєднуватися до вже сформованої неформальної групи. 
Міжособистісні стосунки складаються в реальних умовах життя та діяльності 
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моряків, у процесі їх взаємодії. Важливий вплив на ефективність їх взаємодії 
справляє психологічний чинник – ставлення членів екіпажу одне до одного, 
психологічна та практична готовність до співпраці. 

Саме особливості праці моряка та об’єктивні  вимоги до терміну 
контракту максимум на 8 місяців спонукала нас ввести в обіг поняття 
«короткострокові дружні стосунки». Вивчення теоретичного матеріалу, 
результати індивідуальних бесід та опитування надало можливість  
виокремити  три стадії розвитку короткострокових дружніх стосунків: 

1) формування нової або приєднання до малої неформальної групи, що 
вже існує; 

2) підтримання та розвиток; 
3) вихід та рефлексія. 
Досліджувані зазначили, що найбільш труднощів виникають на етапі 

«входження» та «виходу» з групи. Ми вважаємо, що подолати утруднення 
першого етапу формування «короткострокових дружніх стосунків» 
допоможуть знання з теорії атракції, розуміння потягів до групової 
належності та спілкування. Але етап «виходу» з таких стосунків досить 
складний. Саме на цьому етапі досліджувані схильні робити помилки, 
відчувають дискомфорт, переживають відчуття втрати. На нашу думку, на 
цьому етапі доцільно вдатися до рефлексії. Рефлексія в психології 
спрямована на самоаналіз. Вона  проявляється в оцінці своїх вчинків, думок і 
подій. Специфіка професії через деякий час поставить задачу встановлювати 
нові «короткострокові дружні стосунки», тому помилковою є намагання 
шукати продовження таких стосунків. Кожні нові стосунки змінюють вас, і 
тому, як корекцію психологічного дискомфорту, ми радимо вдатися до 
аналізу своєї поведінки, здобутків та втрат у цих стосунках. Як результат, 
наступні, викликані професійною необхідністю, «короткострокові дружні 
стосунки» будуть ефективнішими.  Ефективні «короткострокові дружні 
стосунки» сприяють саморозвитку, запобігають таких психічних станів як 
страх, тривога та самотність. Глибина вашої рефлексії буде залежати від 
ваших перцептивних вмінь.  

Ми дійшли висновку, що для формування уміння будувати 
«короткострокові дружні стосунки» необхідно розвивати навички сфери 
атракції (перше враження, вибір партнера), сфери підтримки дружніх 
стосунків (ефективне спілкування, вміння викликати довіру, розуміння 
чесності), сфери рефлексії (самоаналіз та перцептивні вміння). 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Короткострокові 
дружні стосунки – форма особистісної взаємодії, що базується на принципах 
вільного вибору, довіри та поміркованої чесності, задовольняє потяги до 
групової належності, спілкування та соціальної підтримки, протікає 
обмежений період часу у малій неформальній групі та зумовлені 
професійною необхідністю. 

 Потреба встановлювати дружні стосунки варіюється згідно з 
емоційним типом до якого належить індивід, тому формувати навички 
встановлювати дружні стосунки необхідно з урахуванням емоційного типу. 
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Розуміння як зароджується атракція необхідно на етапі знайомства чи 
«входження» у групу, але ми не радимо вдаватися до маніпуляцій, тому що 
перше враження треба буде підтримувати, і якщо це враження не відповідає 
вашому «Я», це призведе до психологічного дисонансу. 

Стадійність розвитку малих груп та міжособистісних взаємин в малих 
неформальних групах дозволило виділити такі етапи розвитку 
«короткострокових дружніх стосунків»: 1) знайомство; 2) підтримання та 
розвиток; 3) вихід та рефлексія. 

Ми дійшли висновку, що для формування уміння будувати 
«короткострокові дружні стосунки» необхідно розвивати навички сфери 
атракції (перше враження, вибір партнера), сфери підтримки дружніх 
стосунків (ефективне спілкування, вміння викликати довіру, розуміння 
чесності), сфери рефлексії (самоаналіз та перцептивні вміння). 

Динаміка  розвитку короткострокових міжособистісних стосунків 
включає такі етапи: знайомство, дружні стосунки та різке закінчення без 
динаміки їх послаблення.  

Ефективні «короткострокові дружні стосунки» сприяють саморозвитку, 
запобігають таких психічних станів як страх, тривога та самотність. 

Окремого вивчення потребують питання вивчення особливостей 
встановлення короткострокових дружніх стосунків у неформальній малій 
групі, члени якої належать до різних національностей. 

Список використаних джерел 
1. Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл. – М.: «Прогресс», 1990. –  

336 с. 
2. Бэрон Р.А. Социальная психология: ключевые идеи / Р.А. Бэрон, Д. 

Бирн, Т. Д. Блэйр. – 4-е изд. пер. с англ. А. Дмитриева, М. Потапова. – 
СПб.: «Питер Принт», 2003. – 512 с. 

3. Волков И. П. Межличностный контакт как психологическая основа 
группообразования / И.П.Волков // Вопросы психологии познания 
людьми друг друга и общения; отв. ред. О. Г. Кукосян. Краснодар: 
КГУ, 1978. – 29–35 С.  

4. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. 
Ильин.– СПб.:Питер, 2013.– 576 с. 

5. Кові С. Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей / С.Р. Кові; Переклад 
з англ. О.Любенко. 3 вид. – Харків:  Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 
384 с. 

6. Кон И.С. Дружба / И.С. Кон. – СПб.: Питер, 2005. – 330 с. 
7. Куницына В.Н. Нарушения, барьеры, трудности межличностного 

неформального общения: дис. д-ра психол. наук: 19.00.05 / В.Н. 
Куницына. – СПб., 1991.  – 358 с. 

8. Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості / С. Д. Максименко. – 
К.: ТОВ «КММ», 2006. – 240 с. 

9. Москаленко В.В. Соціальна психологія: підручник, вид. 2-ге, випр. та 
доп. / В.В. Москаленко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с. 



 

320 

10. Новиков М. А. Психофизиологические и экопсихологические аспекты 
межличностного взаимодействия в автономных условиях//Проблемы 
общения в психологии  под ред. Б.Ф. Ломова / M.А. Новиков. – М.: 
Изд-во Наука, 1981. – 178–217 С.  

11. Психология ХХ1 века: учебник для вузов / под ред. В.Н. Дружинина.–
М.: ПЕРСЭ, 2003. – 863 с. 

References transliterated 
1. Argyle, M. (1990). Psikhologiia schastia [Psychology of happiness]. M. 336 

p. (in Russian) 
2. Baron,  R. A., Byrne, D., Blair, T. J. (2003). Sotialnaia psikhologiia 

[Exploring Social Psychology] 4-th edition. SPb. 512 p. (in Russian) 
3. Volkov, I.P.(1978)  Mezhlichnostniy kontakt kak psikhologicheskaia osnova 

gruppoobrazovaniia [Interpersonal Communication as the basis of 
groupformation]. Krasnodar., pp. 29–35 (in Russian) 

4. Ilin, E.P. (2013) Psikhologiia obshcheniia i mezhlichnostnykh otnoshenii 
[Psychology of communication and interpersonal relationships]. SPb. 576 p. 
(in Russian) 

5. Covey, S.R. (2018) 7 zvichok nadzvychaio efektyvnykh ludei [The 7 Habits of 
Highly Effective People]. H. 384 p. (in Ukrainian) 

6. Kon, I.S. (2005) Druzhba [Friendship]. SPb. 576 p. (in Russian) 
7. Kunitsyna, V.N. (1991). Narusheniia, ,bariery, trudnosti mezhlichnostnogo 

neformalnogo obshcheniia [Violations, barriers, difficulties of interpersonal 
informal communication: dis. Dr. psychol. Sciences: 19.00.05]. SPb. 358 p. 
(in Russian) 

8. Maksymenko, S.D. (2006). Geneza zdiysnennia osobystosti [Genesis of 
personality’s realization]. K. 240 p. (in Ukrainian) 

9. Moskalenko, V.V.(2008). Sotsialna psykhologia: pidruchnyk, 2 vyd. add. 
[Social psycology: textbook]. K. 688 p. (in Ukrainian) 

10. Novikov, M.A. (1981) Psikhofiziologicheskie I ekopsikhologicheskie aspekty 
mezhlichnostnogo vzaimodeistvia v avtonomnyh usloviyah/Problemy 
obshcheniia v psikhologii red. B.F. Lomov [Psyco-phisiological aspects of 
interpersonal interaction in autonomous conditions in collection Problems of 
communication in psychology, ed. B.F. Lomov]. M., pp. 178–217 (in 
Russian) 

11. Druzhinin, V.N. (2003). Psihologiya 21 veka: uchebnik dlya vuzov 
[Psychology of ХХ1 Century]. M. 863 p. (in Russian) 
Тырон Е.Н. Краткосрочные дружеские отношения как форма 

межличностных контактов в малых неформальных группах. В статье 
мы предоставляем теоретическое обоснование целесообразности 
формировать умение устанавливать дружеские отношения для успешной 
профессиональной деятельности. В результате изучения психологических 
теорий, мы пришли к выводу, что процесс  установки таких отношений 
связан с такими влечениями: влечение  быть в группе, стремление к 
социальной поддержки, тяга к общению. Мы определили этапы развития 
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краткосрочных дружеских отношений, принципы их формирования, 
факторы, влияющие на их успешность. Это позволило выделить умения и 
навыки, которые могут подвергаться формированию и коррекции. Именно 
специфика профессиональной деятельности, когда индивид 
взаимодействует в ситуации изоляции в ограниченный период времени, 
позволила выделить отдельный психологический феномен – краткосрочные 
дружеские отношения. Исследование особенностей протекания 
краткосрочных дружеских отношений  проводилось среди членов экипажей 
морского флота. Нами были выделены специфические трудности в процессе 
формирования и развития таких отношений. 

Ключевые слова: краткосрочные дружеские отношения, малая 
неформальная группа, специалисты экстремальных профессий, 
потребности в аффиляции, общении и социальной поддержке. 

Tyron E. Short term friendly relationships as a form of interpersonal 
relations in small informal groups. In this article we give a theoretical 
substantiation of the expediency of forming the ability to establish friendly 
relations for successful professional activities. It was found out that the process of 
their establishment is associated with such affinities as: the attraction of belonging 
to the group, the desire for social support, the urge to communicate. We identified 
the stages of development of friendly relations, the principles of their formation, 
the factors of influence. This provided an opportunity to underline the skills and 
abilities which should be shaped and corrected. The specifics of professional 
activity, when the individual interacts in a situation of isolation for a limited 
period of time, has led to distinguishing a separate psychological phenomenon – 
short-term friendly relations. The investigation of the progress of the establishing  
short-term friendly relationships was carried out among the members of the crews 
in maritime merchant fleet. As a result of the investigation we state that short-
term friendly relationships is  a form of personal interaction based on the 
principles of free choice, trust and moderate honesty, satisfying the desire for 
group membership, communication and social support, takes a limited period of 
time in a small informal group and conditioned by professional necessity.  

Keywords: short-term friendly relations, small informal group, specialists in 
extreme occupations, need for affiliation, communication and social support. 
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ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ДОШКІЛЬНИКА У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ О.В. ЗАПОРОЖЦЯ 

Харченко Н.А., Чорна Т.О. Формування емоційного середовища 
дошкільника у науковій спадщині О.В. Запорожця. Дана стаття 
присвячена актуальним питанням формування емоційного середовища 
дитини дошкільного віку, які детально проаналізовані О.В. Запорожцем. 
Емоційно розвиваюче середовище – це сукупність загальних і специфічних 
педагогічних умов, що забезпечують емоційну підтримку і стабілізацію 
емоційно комфортної атмосфери в групі, що створюють відповідний 
емоційний настрій, різноманітно активізують розвиток емоційної сфери 
дітей і сприяють оволодінню навичками емоційної регуляції. В статті 
констатується, що успішний розвиток емоцій дитини раннього віку є 
базисом самореалізації її як особистості. Визначено, що створення 
відповідних педагогічних умов в дошкільному навчальному закладі має 
сприяти оптимізації емоційного розвитку дітей раннього віку. 

Ключові слова: дошкільний вік, О.В. Запорожець, емоції, почуття, 
емоційне середовище, гра. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. Вченими доведено, що найбільш сприятливим періодом для 
розвитку емоційної сфери дитини є дошкільний вік. Проте в сучасній 
дошкільній освіті довгий час існувала проблема переваги раціонально-
логічного аспекту пізнання над чуттєво-емоційним. Як зазначали 
Л.Виготський і О.Запорожець, лише узгоджене функціонування емоційної та 
інтелектуальної сфери в тісній єдності може забезпечити успішність будь-
яких форм діяльності особистості. Розумовий розвиток тісно пов’язаний з 
емоційною сферою дитини, світом її почуттів та переживань. Відомі фахівці 
дитячої психології І.Бех, О.Запорожець, Я.Неверович вказують, що знання і 
уявлення про норми поведінки, доповнені емоційним ставленням до них, 
перетворюються у переконання і стають внутрішніми спонуканнями до 
діяльності і поведінки. 

Входження у соціум супроводжується різноманітними 
переживаннями дитини – виявляє інтерес, подив, радість, горе, гнів, страх, 
сором, антипатію, хвилювання тощо, відповідно відбувається формування 
емоційного середовища, в якому розвивається особистість дитини 
дошкільного віку. У період дошкільного дитинства провідним соціальним 
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інститутом, що має забезпечити різнобічний розвиток дитини є дошкільний 
навчальний заклад. Його гармонійна взаємодія з родиною є запорукою 
щасливого буття дитини у дошкільні роки, отримання нею, насамперед, 
духовних здібностей, як домінантних у складній системі життєтворчості 
особистості. В умовах сімейного та суспільного виховання важливо створити 
такий розвиваючий простір, який допоможе, у повній мірі, розкрити 
природні можливості дитини.  

Актуальним у зв’язку з цим стає збагачення емоційного освітнього 
простору дошкільника, як у навчальному закладі, так і у контексті родини. 
Одним із найвідоміших вчених, який зробив значний внесок у дослідження 
емоційної сфери дитини, зокрема середовища її емоційного становлення є 
О.В. Запорожець. 

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття. У сучасній психологічній 
науці довільність емоційної регуляції розглядається як внутрішня 
регулятивна діяльність особистості, що забезпечує самоконтроль її 
поведінки. У зарубіжній психологічній науці теоретичним підґрунтям 
досліджуваної проблеми є наукові розробки таких вчених як Р. Ахмад, К. 
Ізард, П. Петте, Ж. Піаже, О. Сталлер, А. Холмес та ін. Так, К. Ізард довів, що 
фундаментальні принципи поведінки людини залежать від емоцій, які 
організовують та контролюють сприймання, мислення й дії людини. П. 
Екман розглядав розвиток довільності емоцій як один з механізмів регуляції 
соціальної поведінки [4]. За О. Сталлер та П. Петте емоції проявляються та 
диференціюються під впливом суб’єктивної оцінки особистістю іншої 
людини чи проблемної ситуації, що вимагає розвитку її регулятивних 
процесів. 

Очевидно, що найважливішим для дитини чинником, що впливає на її 
емоційний стан, є навколишнє середовище. Як правило, під середовищем 
розвитку в дошкільному навчальному закладі розуміється організація 
простору і використання обладнання та іншого оснащення з метою безпеки, 
психологічного благополуччя дитини, її розвитку. 

«Середовище» поняття на сьогоднішній день міждисциплінарне. 
Педагогічний погляд на «середовище» має деякі уточнення. Педагогічна 
наука підтверджує, що в процесі становлення, формування та розвитку 
особистості визначальну роль відіграють біологічний і соціальний 
(середовищний) фактори. Згідно із педагогічним підходом, середовище, 
спадковість, виховання - це чинники розвитку особистості. Коли говорять 
про вплив середовища, то вживають поняття «умова» [4]. Емоційно 
розвиваюче середовище – це сукупність загальних і специфічних 
педагогічних умов, що забезпечують емоційну підтримку і стабілізацію 
емоційно комфортної атмосфери в групі, що створюють відповідний 
емоційний настрій, різноманітно активізують розвиток емоційної сфери дітей 
і сприяють оволодінню навичками емоційної регуляції. При цьому під 
педагогічними умовами розуміється сукупність заходів, що оптимізують 
емоційний розвиток дітей, відповідаючи сензитивним потребам вікового 
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розвитку в період раннього дитинства. Як було зазначено вище, успішний 
розвиток емоцій дитини раннього віку є базисом самореалізації її як 
особистості. Отже, створення відповідних педагогічних умов в дошкільному 
навчальному закладі має сприяти оптимізації емоційного розвитку дітей 
раннього віку. Такі педагоги, як І.П. Підласий, В.Д. Семенов, В. А. Сластенін, 
І.Ф. Харламов і ін. визначили ті принципи, відповідно до яких педагогічні 
умови розглядаються як такі, що оптимізують емоційний розвиток дітей. 

1. Врахування психологічних особливостей та сензитивних періодів у 
розвитку особистості.  

2. Особистісно-діяльнісний підхід.  
3. Ампліфікація (розширення) дитячого розвитку з опорою на 

вітагенний досвід особистості як умова самоактуалізації, реалізації свого Я в 
тій чи іншій формі діяльності і спілкування.  

4. Усвідомлення єдності емоційного, когнітивного і соціального 
розвитку.  

5. Антропологічний підхід як системне використання даних всіх наук 
про людину і їх врахування при побудові розвиваючого середовища [2]. 

Організовуючи емоційне середовище дошкільного навчального 
закладу,  необхідно, щоб вже на рівні установки вихователі та методисти 
ДНЗ були зорієнтовані на створення не стільки предметно-розвиваючого, 
скільки емоційно-розвиваючого середовища, тобто такого, що сприяє 
різнобічному і повноцінному розвитку емоційно-чуттєвої сфери дитини 
раннього віку як умови її подальшого успішного і гармонійного розвитку. 
Для виконання такого завдання необхідно визначити умови (або компоненти 
середовища), що впливають на емоційну атмосферу дитячого садка. До них, 
на нашу думку, відносяться: професійна установка педагога на організацію 
емоційно-розвиваючого середовища в групі ДНЗ – емоційно підтримуючий 
компонент середовища; зовнішня обстановка (колірне рішення, зручність 
меблів тощо) – емоційно організаційний компонент середовища; режимні 
моменти, що визначають процес перебування дитини в групі дитячого саду - 
емоційно-стабілізуючий компонент середовища; різноманітність зайнятості 
дітей - ігри, заняття, сюрпризні моменти - емоційно-активізуючий компонент 
середовища ДНЗ; і нарешті, умова, яке не передбачено нормами організації 
навчально-виховного процесу ДНЗ, проте рекомендовано психологами та 
медиками - проведення психогімнастичних вправ з дітьми, або емоційно-
тренувальний компонент середовища.  

Формулювання цілей і постановка завдань статті. Метою даної 
статті є визначення впливу наукової спадщини О.В. Запорожця на 
формування емоційного середовища дошкільників, а основними завданнями 
статті є окреслення ролі О.В. Запорожця у психологічній науці і, віковій 
психології зокрема. 

Виклад методики і результатів досліджень. Видатний вітчизняний 
психолог О. В. Запорожець (1905-1981) зробив суттєвий внесок в розробку 
цілого ряду проблем психології: генезису психіки, розвитку і структури 
мислення, руху, сприйняття, емоцій і ін. Його роботи справили величезний 
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вплив на загальну, вікову, педагогічну і медичну психологію. Однак сам О. 
В. Запорожець завжди надавав першорядне значення саме дитячій психології 
– проблемі розвитку психічних процесів і особистості дитини. Багато 
психологічних проблем розроблялися ним не ізольовано, а в постійному 
творчому діалозі з багаторічними колегами О. М. Леонтьєвим, П. Я. 
Гальперіним, Д. Б. Ельконіним та іншими, тому деякі їх теоретичні 
положення часто перегукувалися, а іноді концепція одного з авторів 
підхоплювалася і розвивалася іншим, а потім уточнювалася і доповнювалася 
першим [2].  

Основні напрямки досліджень О.В. Запорожця в області дитячої 
психології були пов'язані з розробкою проблем онтогенезу дитячих мислення 
і сприйняття, розвитку рухів, формування соціальних емоцій. Книг, 
присвячених проблемі провідної діяльності дошкільника - грі, зовсім 
небагато. Найбільш відомою є глава «Особливості різних видів дитячої 
діяльності і їх роль в психічному розвитку дитини» з роботи «Основні 
проблеми онтогенезу психіки », що склала перший розділ збірки« Актуальні 
проблеми вікової психології» і увійшла в перший том« Вибраних 
психологічних праць». Основна частина цієї глави, присвячена ігровій 
діяльності, вперше побачила світ в 1965 році на сторінках журналу 
«Дошкільне виховання». Дві інші роботи представляють собою статті, 
опубліковані в збірниках наукових праць з проблеми гри, одна з яких до 
видання збірника також була надрукована в журналі «Дошкільне виховання» 
в 1964 році. У той же час в цих невеликих за обсягом роботах настільки 
глибоко і точно позначені основні проблеми розвитку і педагогічної 
підтримки ігрової діяльності дошкільника, охарактеризовано її неминуще 
значення для загального розвитку дитини, що ці роботи не втрачають своєї 
актуальності і понині [2]. 

Вирішуючи одну з кардинальних проблем психології розвитку - 
проблему співвідношення біологічного і соціального, О.В. Запорожець не 
обмежується визначенням тієї специфічної ролі, яку відіграють у процесі 
розвитку органічні особливості дитини і умови її життя в суспільстві. Він 
прагне виявити складний і знову-таки діалектичний їх взаємозв'язок. 
Наполягаючи на тому, що психіка дитини розвивається цілком за рахунок 
«соціального наслідування», О.В. Запорожець разом з тим далекий від 
повного заперечення значення біологічної аспекту. Дозрівання нервової 
системи, мозку дитини на кожному віковому етапі створює свої неповторні 
умови для засвоєння соціального досвіду, і саме дозрівання дитини до певної 
межі залежить від умов її життя і виховання, що визначають інтенсивність 
функціонування певних мозкових структур [1]. 

На противагу думці багатьох зарубіжних спеціалістів він доводить: 
дитина дошкільного віку спроможна розумно і послідовно розмірковувати, 
робити висновки, якщо спиратиметься на достатній досвід дій з предметами. 
Вчений стверджує, що мова, хоч і відіграє надзвичайно важливу роль у 
розумовому розвитку дитини, між тим не є провідною причиною розвитку; 
більш того: розвиток мови залежить від вирішення дитиною практичних 
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завдань, оволодіння нею під керівництвом дорослих способами застосування 
предметів [1]. Процес психічного розвитку дитини містить широке коло 
психологічних властивостей і здібностей, які необхідно враховувати під час 
побудови навчання і виховання. Головним є те, що розвиток кожної дитини 
йде своїм особливим шляхом, в якому загальні закономірності виявляються в 
індивідуальній формі [3]. 

Стан емоційного розвитку визнається одним з центральних факторів 
адаптації та соціалізації дітей, особливо дошкільників, і, як справедливо 
зазначає О. Запорожець, емоційний розвиток дошкільника є однією із 
важливих умов його виховання, що підкреслює важливість емоційного 
переживання дошкільника при взаємодії з соціумом для його особистісного 
становлення. Формування значної частини емоційного досвіду дитини, 
зокрема динаміки експресивних дій, адекватності емоційного реагування, 
розвитку емпатії, саморегуляції, а також виразності особистісних 
особливостей загальної емоційності, тривожності, сензитивності, 
фрустрованості відбуваються у дошкільному періоді переважно під впливом 
взаємодії з дорослими та у процесі ігрової діяльності [3].  

Слідом за своїм учителем Л. С. Виготським, О. В. Запорожець 
визнавав, що специфічно людські психічні якості, такі як мислення, уява, 
воля, соціальні та моральні почуття не можуть виникнути ні з процесу 
біологічного дозрівання, ні з індивідуального досвіду дитини [2]. Вони 
формуються із соціального досвіду, втіленого в продуктах матеріальної і 
духовної культури, який засвоюється дитиною протягом усього дитинства. 
О.В. Запорожець підкреслював, що соціальне середовище - це не просто 
необхідна зовнішня умова (поряд з повітрям, теплом), а справжнє джерело 
розвитку, оскільки саме в ньому «записана» програма того, які психічні 
здібності повинні у дитини виникнути, і задані конкретні засоби для 
«перекладу» цих здібностей з фіксованою соціальної форми в процесуальну 
індивідуальну. У цьому сенсі середовище є дієвим носієм змісту людської 
психіки. 

Визнання провідної ролі гри в розвитку дитини дошкільного віку 
призвело до активного використання її в педагогічному процесі дошкільних 
установ. При цьому нерідко гра фактично виступала як спосіб, як 
педагогічний прийом, однак перевага віддавалася дидактичним іграм.nНе 
заперечуючи цінності дидактичних ігор, О.В. Запорожець особливо 
підкреслював, що найпотужніший розвивальний  потенціал гри дошкільника 
реалізується лише при її переході у форму дитячої самодіяльності. І тут 
динаміка розвитку ігрової діяльності проявляє себе найбільш яскраво. Що ж 
стосується подальшого розвитку ігрової діяльності, то особливу увагу О.В. 
Запорожець звертає увагу на те, що гра є навчанням розігруванню більш 
складних сюжетів, пропонованих вихователем у відомій послідовності. Тут 
необхідна зміна методів керівництва грою, яка дозволить повною мірою 
реалізувати розвиваючі можливості творчої самодіяльної дитячої гри [3]. 

Одним з основних і вихідних новоутворень гри О. В. Запорожець 
вважав здатність виходу дитини за межі безпосереднього оточення і 
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орієнтування на більш широкий і менш наочний соціальний контекст. Це 
досягається завдяки тому, що в грі в наочно-дієвої формі, тобто на єдиному 
доступному їй для засвоєння мовою, здійснюється моделювання цих 
різноманітних сторін дійсності з використанням предметних замінників і 
зовнішніх дій з ними. В цьому проявляється загальний закон психічного 
розвитку: нове, невідоме повинно бути представлено дитині і освоєно нею в 
матеріалізованій формі, що представляє переклад віддалених явищ на мову 
доступних для дитини безпосередніх ситуацій і дій. Набута таким чином 
здатність дитини до звільнення від свого Я, від оточення і переключення на 
щось інше, що виходить за вузьке коло її відносин, є основним джерелом 
подальших новоутворень і лежить в основі розвитку особистості в 
дошкільному віці [1]. О. В. Запорожець підкреслював, що ігрова діяльність 
не винаходиться дитиною, а задається йому дорослим, дорослий вчить її 
грати, передає їй суспільно сформовані способи ігрових дій. Опановуючи 
техніку різних ігор за законами, характерним для засвоєння предметних 
маніпуляцій, які є провідними у віці від 1 до 3 років, дитина в спільній з 
однолітками діяльності узагальнює ці способи і переносить на інші ситуації. 
Тим самим гра набуває саморух, стає формою власної творчості дитини і 
саме в цій своїй якості і створює розвиваючі ефекти [4]. 

Однак для детермінації соціальної діяльності оволодіння моральними 
якостями та соціальними мотивами часто недостатньо. Ще повинен бути 
сформований механізм емоційної корекції такої діяльності, що надає їй 
стійкості. Цей механізм найбільш виразно виявляється в ситуації, коли 
дитина, керуючись соціальним мотивом, активно включається в діяльність, 
але з часом кидає доручену справу і з захопленням починає гратися та з 
великим небажанням, після зауважень дорослих повертається до виконання 
поставленого перед нею завдання. Одним з основних і вихідних 
новоутворень гри О. Запорожець вважав здатність виходу дитини за межі 
безпосереднього оточення і орієнтування на більш широкий і менш наочний 
соціальний контекст. Це досягається завдяки тому, що в грі у наочно-дієвій 
формі  здійснюється моделювання цих різноманітних сторін дійсності з 
використанням предметних замінників і зовнішніх дій з ними [2]. Водночас 
емоційна регуляція досягається виникненням негативних переживань, 
викликаних невідповідністю реальної поведінки бажаній, що ще раз 
підкреслює актуальність формування емоційної сфери дошкільників у 
відповідному емоційному середовищі як запоруки їх готовності до шкільного 
навчання та мотивованої суспільним змістом діяльності.   

Висновки і подальші перспективи досліджень. У працях видатного 
вченого О.В. Запорожця імпліцитно міститься цілісна концепція розвитку 
особистості дитини-дошкільника. Хоча в чіткому вигляді вона ніде не 
описана в його роботах, окремі положення її знаходяться в різних за змістом 
статтях і книгах, написаних у різний час: від 30-х до 80-х років ХХ століття, 
проте вона має всі ознаки наукової концепції: в ній розроблені уявлення про 
джерела і передумови розвитку, окреслено уявлення про структуру 
особистості, вказано і проаналізовано психологічні механізми розвитку 
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особистості, розглянуто основні шляхи такого розвитку (гра, продуктивна 
діяльність і художнє сприйняття), розроблено конкретні психолого-
педагогічні прийоми впливу на цей процес і накопичено значну кількість 
експериментальних даних. Центральна ідея про роль емоційного середовища 
дитини в розвитку її особистості вводить цю концепцію в єдину теоретичну 
систему О. В. Запорожця, ставить її в один ряд і пов'язує з досить добре 
описаними ним самим концепціями мислення , руху, сприйняття та емоцій. 
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Харченко Н.А., Чорна Т.А. Формирование эмоциональной среды 
дошкольника в научном наследии А.В. Запорожца. Данная статья 
посвящена актуальным вопросам формирования эмоционального среды 
ребенка дошкольного возраста, которые подробно проанализированы А.В. 
Запорожцем. Эмоционально развивающая среда – это совокупность общих и 
специфических педагогических условий, обеспечивающих эмоциональную 
поддержку и стабилизацию эмоционально комфортной атмосферы в группе, 
создающих соответствующий эмоциональный настрой, разнообразно 
активизирующих развитие эмоциональной сферы детей и способствующих 
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овладению навыками эмоциональной регуляции. В статье констатируется, 
что развитие эмоций ребенка раннего возраста является базисом 
самореализации его как личности. Определено, что создание 
соответствующих педагогических условий в детском саду должно 
способствовать оптимизации эмоционального развития детей раннего 
возраста. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, А.В. Запорожец, эмоции, 
чувства, эмоциональная среда, игра. 

Kharchenko N.A., Chornaya T.O. Formation of the emotional 
environment of a preschooler in the scientific heritage of O.V. Zaporozhets. This 
article is devoted to the actual issues of forming the emotional environment of a 
child of preschool age, which are analyzed in detail O.V. Zaporozhets The 
emotionally developing environment is a set of general and specific pedagogical 
conditions that provide emotional support and the stabilization of an emotionally 
comfortable atmosphere in the group that create the appropriate emotional mood, 
diversify the development of the emotional sphere of children and promote the 
mastery of emotional regulation skills. The article states that the successful 
development of emotions of a child of an early age is the basis for self-realization 
of her as a person. It is determined that the creation of appropriate pedagogical 
conditions in preschool educational institutions should contribute to the 
optimization of the emotional development of young children. 

Keywords: preschool age, O.V. Zaporozhets, emotions, feelings, emotional 
environment, game. 
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імені Г.С. Костюка НАПН України, психолог в загальноосвітній школі 1-3 ступенів № 
132, м.Київ. 

РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ПЕДАГОГА У СУЧАСНИХ 
ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Черкаська Є.Ф. Роль емоційної стійкості педагога у сучасних 
психологічних дослідженнях. У статті проаналізовано психологічні 
дослідження емоційної стійкості, її показники і співвідношення з іншими 
компонентами професійної компетентності вчителя. Емоційна стійкість 
розглядається, як невід’ємна частина професійної компетентності, 
насамперед, емоційної культури педагога.  Наведено приклади досліджень 
проблеми емоційної стійкості вчителів і значення комунікативних навичок і 
навичок саморегуляції в системі освіти. Для розвитку емоційної стійкості 
сучасна психологічна наука пропонує чимало способів, до яких можна 
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віднести: внутрішні способи саморегуляції, нервово-м’язову ю дихальні 
вправи, поведінкову психотерапію, групові тренінги тощо. 

Ключові слова: емоційна стійкість, психічне напруження, 
інтелектуальне напруження, педагогічна діяльність, емоційна 
саморегуляція, ефективність професійної діяльності, стресостійкість.  

Постановка проблеми. Останнім часом, через виникнення великої 
кількості нових факторів в системі освіти, запозичення нових методів 
викладання, які вимагають великих ресурсів, проблема емоційної стійкості 
набула особливої актуальності. Слід зауважити, що професія вчителя, на 
сучасному етапі розвитку освіти, належить до професій стресогенного типу, 
оскільки характеризується інтелектуальним напруженням, підвищеним 
рівнем відповідальності за навчання та виховання підростаючого покоління, 
падінням престижу вчительської професії, неготовністю вчителя до переходу 
від ролі інтелектуального зразка до ролі консультанта і помічника учня. 
Проблема емоційної стійкості вчителів привертає увагу дослідників вже не 
одне десятиріччя. 

Аналіз сучасних джерел і публікацій. Проблема вивчення емоційної 
стійкості вчителів на різних етапах професійної діяльності значима 
насамперед, в силу емоціогенності даної професії. У науковій літературі не 
раз зазначалося, що емоційна стійкість впливає на успішність виконання 
діяльності і її ефективність. [6, 12, 21] 

Низка дослідників виділяють емоційну стійкість як якість, рису, 
властивість особистості, що впливає на характер професійної діяльності. [4, 
17, 18]   У роботах  А. Деркача,   Е. Клімова,   Т. Кудрявцева,    А. Маркової,  
Л. Митіної, В. Шадрікова і ін. емоційна стійкість розглядається як риса, що 
сприяє успішній професійній адаптації, професійного та особистісного 
розвитку. Слідом за названими авторами ми відносимо емоційну стійкість до 
професійно-важливих якостей для багатьох професій, в тому числі для 
професії вчителя. 

На думку А. Чебикіна, емоційна стійкість формується одночасно із 
розвитком цілісної особистості і залежить від типу нервової системи людини, 
її соціального досвіду, від набутих раніше навичок поведінки, а також від 
рівня розвитку основних пізнавальних структур особистості. Одна і та ж 
людина у різних умовах може проявляти різні рівні емоційної стійкості. В 
першу чергу це залежить від роду виконуваної фахівцем діяльності. Якщо 
суб'єкт володіє достатніми знаннями, вміннями і навичками в професійній 
роботі, зовнішні фактори значно менше впливатимуть, ніж тоді, коли такі 
знання, вміння і навички відсутні [18]. 

Так, О. Мірошин вважає, що в роботі педагога емоційна стійкість 
характеризується цілою низкою особливостей, оскільки в ній «... ми маємо 
справу не лише зі складними емоційними ситуаціями, а й із різними 
факторами, що несуть в собі потенційну можливість підвищеного емоційного 
регулювання. Крім того, в роботі вчителя різні емоційні чинники, пов'язані ні 
з загальнозначущими умовами, а з індивідуальністю педагога і його 
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унікальним емоційним ладом, можуть викликати емоційну напругу навіть 
там, де ситуація далека від емоціогенності» [13]. 

Так, E. Асмаковець показала, що чим нижче рівень емоційної 
стійкості педагога, тим вищій рівень напруги, переживання 
психотравмуючих обставин, почуття безвиході і нижчий  рівень соціальної 
адаптації і тим частіше педагог відчуває почуття незадоволеності собою, 
нерідко у нього виникає тривожно-депресивна симптоматика [2]. 

Метою даної статті є визначення поняття емоційної стійкості педагога 
в контексті сучасних психологічних досліджень.  

Виклад основного матеріалу. 
Професія вчителя частіше, ніж більшість інших професій, зумовлює 

надстресові ситуації, тобто стреси, що перевищують «повсякденний» 
психічний потенціал людини. В такомувипадку найбільшу небезпеку для 
психіки представляють почуття невідомості, невизначеності і безпорадності, 
так характерні для сучасних вчителів. Наслідком підвищеної напруженості 
праці вчителя нерідко стає пригніченість, апатія, відчуття постійної втоми, а 
іноді і грубість, нестриманість, образи на адресу учнів. Такі емоційні вибухи 
не приносять полегшення, змушуючи відчувати почуття провини, так як 
професійний обов'язок педагога передбачає, що він зобов'язаний тримати 
себе в руках. Байдужість вчителя, так само як і його агресивні реакції, стає 
однією з причин шкільного стресу дітей [7]. 

Педагогічна діяльність характеризується великою кількістю 
напружених емоціогенних факторів, пов'язаних з можливістю підвищеного 
емоційного реагування. Причини емоційної напруженості педагогічної 
діяльності можуть бути: 

• зовнішніми: складні, напружені умови діяльності – завантаженість 
робочого дня, нераціональний режим праці і відпочинку, виникнення важких 
ситуацій взаємодії педагога з дітьми (порушення дисципліни і правил 
поведінки, непередбачені конфліктні ситуації, непослух тощо); конфлікти з 
батьками (розбіжності у вимогах і думках, неувага з боку батьків до 
виховання дітей); конфліктні взаємини з колегами і адміністрацією 
(розбіжності в думках і поглядах, перевантаженість дорученнями, конфлікти 
при розподілі навантаження, надмірний контроль за виховною роботою 
тощо); несприятлива психологічна атмосфера в колективі; 

• внутрішніми: психофізіологічні та особистісні властивості, які 
обумовлюють підвищену чутливість педагога до певних емоціогенним умов: 
сила нервової системи, лабільність і рухливість нервових процесів, високий 
рівень тривожності або занепокоєння, низька організованість вольового 
самоконтролю, підвищена емоційна збудливість-фізіологічна реактивність. 
емоційна нестійкість і ін.[5]. 

Слід зазначити, що зовнішні напружені умови діяльності стають 
емоціогенними і стресовими тоді, коли вони сприймаються педагогом як 
важкі, складні і небезпечні. Визначальну роль в цьому відіграють 
індивідуальні особливості педагога, мотиви його поведінки, досвід, знання, 
навички, основні властивості нервової системи та ін. Будь-які умови можуть 
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стати напруженими при невідповідності психічних, фізіологічних та інших 
особливостей педагога вимогам навколишнього середовища і трудової 
діяльності [10]. Таким чином, розвиток емоційної стійкості як професійно 
важливої якості педагогів можна вважати однією з найбільш важливих сторін 
психологічного супроводу педагогічної діяльності. 

Значний інтерес представляє собою теорія і практика стресології в 
Німеччині. Педагогічна громадськість констатує факт, що при підготовці 
фахівців для роботи в школах у майбутніх вчителів не формуються такі 
необхідні професійні вміння, як здатність до співчуття, співпереживання, 
здатність безболісно сприймати критику. Водночас педагоги мають справу не 
тільки з навчальною інформацією. Вони працюють з особистостями: дітьми, 
їх батьками, колегами, керівниками навчального закладу тощо. Виникають 
специфічні навантаження спілкування, відбуваються енерговитрати на 
міжособистісних відносинах. Німецькі дослідники констатують факти, коли, 
стикаючись з конфліктними ситуаціями, вчителі діють так, як їм інтуїтивно 
здається правильним. Це призводить до появи непорозумінь і конфліктів, які 
загалом негативно позначаються на емоційному стані вчителів. До числа 
зафіксованих факторів, які спричиняють стресовий стан вчителя і сприяють 
виникненню психологічних напружень, відносять недостатньо сформований 
професіоналізм, неконструктивні відносини всередині колективу, 
психологічні перевантаження тощо [22]. 

Під час експерименту педагогів Фінляндії і дослідженнях стресових 
станів фінських вчителів можна відзначити кілька своєрідних рішень. 
Дослідження вчених показали, що стреси вчителів призводять до глибоких 
біолого-фізіологічних порушень: накопичення в крові адреналіну, збій сну, 
ритму роботи сечового міхура тощо. На думку фінських вчених, стреси 
вчителів можуть бути попереджені і їх негативний вплив мінімізований. 
Помічено залежність ефективності профілактики стресів від пори року. 
Найлегше стреси знімаються навесні, в травні, найважче – восени. 
Рекомендуються розумні засоби попередження і ліквідації стресових станів. 
Накопичені стреси можуть бути зняті простим ефективно проведеним уїк-
енд. Восени, на думку фінських вчених, до вихідних днів доцільно додавати 
додаткові перерви в роботі, взимку – в ролі засобів розрядки можуть служити 
різдвяні канікули, свята [21]. 

На думку французьких стресологів,  правомірні підходи до навчання 
майбутніх вчителів в контексті їх готовності виходити зі складних психічних 
станів з меншими болючими наслідками. Професійно-технічну освіту слід 
будувати не на характеристиках нормативних приписів, які не на загальних 
описах майбутніх трудових дій, операцій, а на прикладах професійної 
діяльності хороших вчителів. Інакше кажучи, навчання професії на 
початковому етапі буде ефективніше на зразках вчителів високого рівня 
майстерності. Саме у них можна побачити вправні рішення щодо 
попередження та подолання стресових станів. В їх конкретних варіантах 
поведінки на власні очі постають здатність орієнтуватися в непередбачених 
ситуаціях, передбачати труднощі. Вчені вважають, що в зміст професійної 
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підготовки необхідно вводити спеціальні дисципліни і тренінги, де 
відпрацьовуються навички вирішення педагогічних і психологічних проблем, 
формується здатність зниження порога чутливості та напружень. І звичайно, 
майбутній учитель виявиться непідготовленим до складних психологічних 
ситуацій, якщо він не опанує складні, різноманітні варіанти міжособистісних 
комунікацій з партнерами по педагогічній діяльності [23]. 

Постійно негативно забарвлений стан педагога, зумовлений 
напруженими ситуаціями, знижує ефективність навчання і виховання, 
підвищує конфліктність у взаєминах з класом і колегами, сприяє 
відновленню і закріпленню в структурі характеру професійних негативних 
якостей. Складність полягає ще й в тому, що вчитель в будь-якій ситуації на 
уроці повинен одночасно регулювати психічні стани і учнів, і свій власний. 

Емоційна стійкість є складною якістю особистості. В ній об'єднано 
цілий комплекс здібностей, широке коло різнорівневих явищ. Під стійкістю 
розуміють здатність протистояти труднощам, зберігати віру в ситуаціях 
фрустрації і постійний (достатньо високий рівень) настрою. «Стійкість» 
проявляється у подоланні труднощів як здібності зберігати впевненість в 
собі, своїх можливостях, ефективній саморегуляції, здатності педагога 
функціонувати, здійснювати самоуправління, розвиватися, адаптуватися [1]. 

Термін «емоційна стійкість» позначає синтез властивостей і якостей 
особистості, що дозволяє педагогу впевнено і самостійно в різних емоційних 
умовах виконувати свою професійну діяльність. Володіти емоційною 
стійкістю у професійній педагогічній діяльності – це значить, при  постійних 
змінах умов діяльності швидко орієнтуватися, знаходити оптимальне 
рішення в складних нестандартних ситуаціях і зберігати при цьому витримку 
і самоконтроль. Стійкість вказує на особистісний ресурс людини як складної 
високоорганізованої системи, її здатності зберігати рівновагу і стабільність 
психічних станів в постійно змінюваних життєвих обставинах. Емоційна 
стійкість залежить від вміння свідомо керувати своєю діяльністю, 
створювати оптимальний режим роботи, вміння дозувати і підтримувати 
психічне навантаження на тому рівні, який забезпечує оптимальну 
працездатність, характер діяльності і успішність її виконання, вміння 
правильно оцінювати свої сили і знаходити ресурси для впевненої поведінки, 
свідомо керувати емоційним станом [3]. 

У процесі педагогічної діяльності емоційна стійкість зменшує 
негативні емоційні впливи, попереджує стрес, сприяє появі готовності до дій 
у напружених ситуаціях. Це один із психологічних факторів надійності, 
ефективності і успіху діяльності в екстремальних обставинах професійної 
діяльності педагога. 

Необхідно підкреслити, що стійкість – це цілісна характеристика 
особистості, готовність протистояти стресогенному впливу у важких 
ситуаціях, охоплює  здатність витримувати надзвичайне збудження і 
емоційне напруження під впливом стресорів, а також вміння зберігати без 
перешкод для діяльності активність високого рівня. 
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Досліджуючи феномен емоційної стійкості вчителя, ми виходимо із 
визначення емоційної стійкості як психологічної характеристики дорослої 
людини, яка представляє його як емоційно зрілу особистість. Стійкість 
характеризує несхильність емоційних станів і процесів деструктивним 
впливам внутрішніх і зовнішніх умов. 

Емоційна стійкість проявляється в тому, наскільки терплячим і 
цілеспрямованим є педагог при здійсненні своїх задумів, наскільки 
характерні для нього витримка і самовладання навіть у найнесприятливіших 
(стресових) ситуаціях, наскільки він вміє тримати себе в руках у умовах 
негативних емоційних впливів з боку інших людей. Таким чином, емоційна 
стійкість у науковій літературі трактується як взаємозв'язок і 
взаємозумовленість стабільності і мінливості. 

До негативних наслідків багаторічної вчительської праці слід віднести 
можливість формування у вчителів таких властивостей особистості, як 
нестриманість, грубість, невпевненість в своїх силах, тривожність. До цієї 
категорії, в основному, відносяться вчителі з великим стажем роботи в школі, 
але є серед них і вчителі зі стажем 10-15 років і навіть молоді, початківці 
педагоги.   На підставі   даних,   отриманих   в дослідженнях   Н.    Амінової,  
Л. Митіної, можна простежити співвідношення стажу професійної роботи, 
симптомів емоційного неблагополуччя і механізмів психологічного захисту у 
педагогів. 

- 1-5 років – незадоволеність собою, «загнаність в клітку», тривожність, 
зниження самооцінки, механізми психологічного захисту: регресія, 
придушення, витіснення, реактивні освіти; 

- 5-10 років – емоційна, особистісна відстороненість, редукція 
професійних обов'язків, механізми психологічного захисту: заперечення, 
раціоналізація, проекція; 

- понад 10 років – редукція професійних обов'язків, емоційна, особистісна 
відстороненість, психосоматичні і вегетативні порушення, механізми 
психологічного захисту: інтелектуалізація, проекція, заміщення [11]. 

У педагогів з низьким рівнем емоційної стійкості формується 
психологічний захист у вигляді неадекватного вибіркового емоційного 
реагування, яке спостерігається у випадках, коли вчитель перестає помічати 
різницю між двома принципово відмінними явищами: економічним проявом 
емоцій і неадекватним вибірковим емоційним реагуванням. Тобто вчитель 
неадекватно «економить» на емоціях, обмежує емоційну віддачу за рахунок 
вибіркового реагування на ситуації. Емоційний контакт встановлюється не з 
усіма людьми, а за принципом «хочу - не хочу». Чи не проявляючи 
належного емоційного ставлення до своїх учнів, він захищає свою стратегію: 
виправдатися перед собою за допущену грубість або відсутність уваги до 
суб'єкта, раціоналізуючи свої вчинки або проектуючи провину на суб'єкта, 
замість того, щоб адекватно визнати свою провину. В емоційно складних 
ситуаціях використовуються судження: «Це не той випадок, щоб 
переживати», «Таким людям не можна співчувати». Виборче емоційне 
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реагування є одним з ознак «економії на емоціях», типовою для синдрому 
емоційного вигорання. 

Крім того, у педагогів з низьким рівнем емоційної стійкості 
спостерігається падіння загального тонусу і ослаблення нервової системи, 
яке проявляється у наступних симптомах: емоційному дефіциті, емоційній та 
особистісній відстороненості, деперсоналізації, психосоматичних і 
психовегетативних порушеннях. Базуючись на специфіці роботи, рівень 
стресостійкості вчителя безпосередньо пов'язаний з розвитком умінь 
педагогічного спілкування [9]. Виходячи з того, що педагогічне спілкування 
спрямоване на створення оптимальних умов для розвитку кожної 
особистості, необхідна реалізація наступних виховно-дидактичних цілей: 
вміння зрозуміти позицію іншого в спілкуванні і проявити інтерес до його 
особистості, орієнтацію на розвиток особистості учня, вміння інтерпретувати 
і «читати» внутрішній стан школяра по нюансам його поведінки, розуміти 
точку зору учня, створити обстановку довіри, терпимості до несхожості 
іншої людини. Необхідне володіння засобами(прийоми риторики), що 
підсилюють вплив, вміння створювати умови психологічної безпеки в 
спілкуванні і реалізації внутрішніх резервів партнера по спілкуванню, а 
також переважне використання організуючих впливів в порівнянні з 
оцінюють і особливо дисциплінує. Важливим є володіння різними ролями як 
засобами попередження конфліктів в спілкуванні, підтримувати рівне 
ставлення з усіма учнями, слухати і чути учнів, впливати не прямо, а 
опосередковано, не боятися зворотного зв'язку, ідентифікувати себе з 
учнями, застосовувати навіювання як метод педагогічного впливу. 

Вивченню емоційної стійкості вчителів присвячені роботи Л. Митіної. 
Запропонована нею структурно-ієрархічна модель особистості містить 
емоційну стійкість як системну якість, що набувається вчителем і 
виявляється у взаємодії емоцій, волі, інтелекту, психофізіологічної 
організації і зумовлює автентичність, внутрішню єдність психологічного 
образу вчителя. 

Для вчителя важливо вміти правильно виявляти свої почуття, 
знаходити відповідні в даний момент вербальні і невербальні форми 
поведінки, бути зрозумілим учнями, відкритим і щирим. У цьому 
заключается функція самопрезентації, яка також допомагає процесу 
самовираження вчителя [12]. 

Більшість людей схильні йти за власною уявою, а не керувати нею, у 
результаті чого формується негативне мислення, яке, у свою чергу,  виступає 
як бар’єр на шляху до стабілізації психоемоційного стану. Лише мисленнєве 
програвання своїх думок, потреб, настроїв і бажань дозволяє керувати собою 
у непередбачуваних ситуаціях. Емоційна стійкість залежить від вміння 
свідомо керувати своєю діяльністю, створювати оптимальний режим роботи, 
вміння дозувати і підтримувати психічне навантаження на тому рівні, який 
забезпечував оптимальну працездатність, характер діяльності й успішність її 
виконання, вміння правильно оцінювати свої сили і знаходити ресурси для 
впевненої поведінки, свідомо керувати емоційним станом. В процесі 



 

336 

професійної діяльності емоційна стійкість зменшує негативні емоційні 
впливи, попереджає стрес, сприяє появі готовності до дій в напружених 
ситуаціях. Це один із психологічних факторів надійності, ефективності й 
успіху діяльності в складних умовах професійної діяльності [8].  

Відповідно, емоційна саморегуляція полягає передусім в умінні 
керувати власними образами. Створюючи уявні образи, вчитель здатен 
наповнювати психічній стан позитивними емоціями, стримувати 
роздратування та відчуття образи, демонструвати впевненість та 
доброзичливість. Відповідно, для педагога важливим є вміння переоцінювати 
зміст ситуації та скеровувати потік уявлень у конструктивне русло, а це 
можливо за допомогою образного самонавіювання та раціонального 
самоаналізу власних домагань. Напрацювання вчителем формул оптимізації 
психічного стану сприяє уникненню ним словесних абстракцій та надмірних 
узагальнень, Вироблення гнучкої стратегії поведінки у непередбачуваних 
ситуаціях, а відтак, розвитку емоційної стійкості як професійно важливої 
якості педагога. 

Розвиваючий вміння регулювати власні емоції, вчитель паралельно 
стимулює в собі розвиток таких професійно важливих якостей: упевненість в 
собі як фахівцеві, уміння приймати правильні рішення у стресових ситуаціях, 
свідоме управління емоційнім станом, уміння розпізнавати в собі емоційні 
реакції, які призводять до неадекватних вчинків, критично оцінювати 
наслідки своїх дій та нести за них особисту відповідальність. 

Емоційна нестійкість знижує ефективність педагогічної діяльності і 
стає перешкодою для повноцінної позапрофесіональної життєдіяльності 
людини. Емоційна нестійкість пов'язана невмінням учителя коригувати 
власні дії відповідно до власних суб'єктивними особливостями. Ці труднощі 
викликані недоліком самоконтролю, самокорекції як проявом недостатньої 
особистісної, предметно-професійної та діяльнісної саморегуляції. Це 
виражається, зокрема, в тому, що у вчителя недостатня рефлексія і низька 
критичність по відношенню до себе, коли вчитель не бачить в самому собі 
причин, що заважають йому зрозуміти учня і впливати на нього, не вміє 
зв'язати прогалини в навчанні і вихованні учнів з недоліками своєї власної 
роботи [16]. 

Надання вчителям можливості відвідувати тренінгові заняття на 
вміння контролювати внутрішній емоційний стан, легко взаємодіяти з 
людьми, ляхи отримання внутрішніх ресурсів, рольові ігри і семінари, щодо 
вміння тримати внутрішній спокій, незалежно від ситуації, дало б можливість 
поступово вирішити питання з поганою емоційною стійкістю педагогів. 
Знання з даної теми, поєднані з практикою, автоматично покращать 
ефективність взаємодії у освітньо-виховному процесі. 

Так, Е. Семенова опублікувала збірник тренінгів емоційної стійкості 
саме для педагогів [21]. У ньому десятки корисних завдань, ігор і вправ. 
Вони розвивають культуру спілкування, емпатійні якості особистості, 
експресивні вміння, навчають пошуку конструктивних рішень у педагогічній 
системі, а також способам подолання емоційної напруги. Вчителю 



 

337 

демонструється, як його сприймають учні, як використати почуття гумору, 
наводяться алгоритми рішень будь-яких конфліктних ситуацій. 

У книзі В. Пічугіна «Емоційна стійкість: техніка розвитку» висвітлено 
вправи, спрямовані на розвиток уміння управляти своїми емоціями, станами, 
а також впливати на емоції інших. У ній розглядаються прості повсякденні 
ситуації і складні, запропоновані методики допомагають зберігати емоційну 
стійкість в люих ситуаціях [14]. 

Слід зазначити, що вчитель, передусім, повинен знати про сутність 
емоційної нестійкості, ймовірності негативних наслідків надмірних 
переживань в ході роботи, власних індивідуально-психологічних 
особливостях, методах і прийомах управління своїми емоціями.  

Висновки. Підвищення професіоналізму вчителів має передбачати 
попередження емоційної нестійкості і її мінімізацію, тобто педагогічний 
супровід має обов’язково включати в себе профілактику появи емоційної 
стійкості вчителів із різним досвідом роботи. 
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Черкасская Е.Ф. Роль эмоциональной устойчивости педагога в 

современных психологических исследованиях. В статье проанализированы 
психологические исследования эмоциональной устойчивости, ее показатели и 
соотношения с другими компонентами профессиональной компетентности 
учителя. Эмоциональная устойчивость рассматривается как неотъемлемая 
часть профессиональной компетентности, прежде всего, эмоциональной 
культуры педагога. Приведены примеры исследований проблемы 
эмоциональной устойчивости учителей и значение коммуникативных 
навыков и навыков саморегуляции в системе образования. Для развития 
эмоциональной устойчивости современная психологическая наука 
предлагает немало способов, к которым можно отнести: внутренние 
способы саморегуляции, нервно-мышечную й дыхательные упражнения, 
поведенческую психотерапию, групповые тренинги и тому подобное. 
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Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, психическое 
напряжение, интеллектуальное напряжение, педагогическая деятельность, 
эмоциональная саморегуляция, эффективность профессиональной 
деятельности, стрессоустойчивость. 

Cherkaska E. Role of educational teachers in educational psychological 
doctrists. The article provides a brief analysis of psychological studies of 
emotional stability, its indicators and the correlation with other components of the 
teacher’s professional competence. Emotional stability is considered as an integral 
part of the professional competence of the teacher and the emotional culture of the 
profession. The examples of teachers the emotional stability and the importance of 
communicative skills and self-regulation skills in the education system. For the 
development of emotional stability, modern psychological science offers many 
ways to which can be attributed: internal methods of self-regulation, 
neuromuscular relaxation, respiratory exercises, behavioral psychotherapy, group 
trainings, etc. 

Keywords: emotionality, mental stress, internal intelligence, pedagogical 
activity, self-regulation, effectiveness of professional activity, stress resistance. 

УДК 159.9 
ШЕВЧЕНКО Р.М.  
науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 
завідувач відділу Приймальні Президента України Адміністрації Президента України, м. 
Київ. 

СТАНОВЛЕННЯ  РОЛЬОВИХ ФУНКЦІЙ «ДІЛОВОЇ ЖІНКИ» 
У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Шевченко Р.М. Становлення  рольових функцій «ділової жінки» у 
сфері менеджменту. У статті зроблено спробу  розкрити важливі 
проблеми управлінської діяльності жінок в працях  українських  та 
зарубіжних учених та висвітлено питання жіночого менеджменту, який до 
недавнього часу не мали належної уваги у галузі психології управління, 
соціології та інших науках. 

Визначено коло питань,які мають соціальну-соціальну запитуваність 
та потребують нагального з’ясування, теоретичного та практичного 
опрацювання. Зокрема: участі жінок на перших ролях; розподілення 
одночасного виконання жінкою ролі дружини, матері й керівника; 
збереження  функцій  жіночої ролі в умовах соціальних кризових змін і 
міграцій; обсяги навантаження  та розподіл часу на їх виконання та 
дозвілля; наслідування жінкою-керівником чоловічого стилю керівництва; 
сенс  жіночого стилю управління; портрет жінки-керівника XXI століття. 

Встановлено три стадії адаптації жінок до нових умов: соціального 
шоку (характеризується соціальною розбещеністю, злетом злочинності, 
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прагненням слідувати стереотипам поведінки, що склалися в колишній 
системі); мобілізація адаптивних резервів (характеризується коригуванням 
або зміною життєвих цілей-цінностей, освоєнням інноваційних моделей 
поведінки, вибором одного з багатьох способів досягнення своїх цілей); 
відповіді на «виклик середовища». 

Обґрунтовано основні види прийняття рішень керівниками різного 
рівня, як чоловіками так і жінками: математичні – передбачає 
застосування економіко-математичних методів і нормативних теорій, що 
описують оптимальні рішення в управлінні (бізнес структури,  економіка, 
ринкові відносини, освітні установи); кібернетичні – передбачають  
зближення поняття «наука про управління» і «мистецтво управління»; 
написання конкретних рекомендацій, які допоможуть керівникові правильно 
приймати рішення; психологічні – вивчають вплив типових і індивідуальних 
особливостей особистості, яка приймає рішення. Констатовано 
закономірність затребуваності жіночого стилю керівництва, який цілком 
відповідає сучасним умовам їх життєдіяльності та виокремлено 
найсуттєвіші чинники, які сприяють ефективному розвитку рольових 
функцій «ділової жінки» у сфері менеджменту. 

Ключові слова: жінки–управлінці, чоловіки-управлінці, «ділова жінка», 
менеджмент, психологія управління, організаційна психологія. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями. Для багатьох країн  світу характерною є  тенденція до 
просування жінок в усі сфери людської діяльності. Однак, таке явище як 
використання жіночої праці в управлінні, фактично залишається для  
українських жінок незвичним і новим. За  останні два-три покоління у 
розвинених країнах жінка отримала однакові права з чоловіком. У силу такої 
рівноправності до її незмінної ролі – берегині сімї,  продовжувачки роду 
додалася інша, не менш важлива  роль – працюючої дружини і матері.  

Сфера активності жінок історично була досить обмеженою, а віковий 
досвід управління домашнім господарством зміцнив статус «жінки-
менеджера» тільки на рівні сімейної економіки. Тому, проблеми жіночого 
керівництва до недавнього часу не були   предметом належної уваги з боку 
науковців у галузі   психології управління, соціології та ін.  Підтвердженнням 
цього є дослідження, які  традиційно орієнтувалися на чоловіків-керівників, а 
не на жінок. Це вважалося свого роду стандартом, оскільки саме чоловіки в 
усі часи були домінуючим осередком як в державних структурах, так і у  
сфері бізнесу. 

Питання участі  жінок в управлінській діяльності  порушували чимало  
українських  та зарубіжних учених. До базових теорій, які розкривають   
феноменологію жінки-управлінця відносять: підготовку і професійне 
зростання жінок (Є. Комарова); з’ясування психологічних чинників (І. 
Ладанова);  адаптацію до нових соціально-економічних умов (А. Чирикова); 
порівняльні аспекти жінок-керівників та чоловіків  (В.Біркенбіль, П. 
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Вайнцвайг, Дж. Віткін, М.Вудкок, В.Зігерт, Д. Кортис, М. Мескон, Д. 
Френсіс, Ф. Хедоурі та ін.).   

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань 
загальної проблеми, якій присвячується стаття. Незважаючи на 
різноманітну  проблематику окреслених досліджень,  окремі теоретичні і 
практичні питання не отримали достатнього висвітлення, маючи           
соціально-суспільну запитуваність. Потребують  нагального з’ясування  
питання участі жінок  на перших ролях;   розподілення одначасного 
виконання  ролі дружини,  матері й керівника; збереження  функцій ролі 
жінки в умовах соціальних кризових змін і міграцій; обсягу навантаження  та 
розподілу часу на їх виконання та дозвілля; наскільки  жінки-керівники  
наслідують  чоловічий стиль керівництва; у чому сенс  жіночого стилю 
управління та  портрет жінки-керівника XXI століття.  Ці, та низка інших 
питань  є актуальними для психологічної науки, оскільки багато з них 
залишаються без відповіді їх теоретичного та практичного опрацювання. 

Формулювання цілей і постановка завдань статті полягає у  
розкритті  рольових функцій «ділових жінок» та їх  ролі у сфері 
менеджменту. 

Виклад методики і результатів досліджень.  Соціально-економічні й 
політичні реформи за роки незалежності змінили в Україні вироблену 
десятиліттями систему цінностей – участі жінок у суспільних  процесах. Це: 
вимоги до жіночого соціуму, що змінюють діапазон соціальних ролей, їх 
зміст і місце жінки в соціальній структурі суспільства. Все це зумовлює 
пошук ними  свого місця у ринковому просторі, зміну сформованих 
стандартів поведінки, цілей і життєвих цінностей. За таких умов  жінки 
проходять, як правило, три стадії адаптації до нових умов [2;3; 4; ]:  

перша –  стадія соціального шоку (характеризується соціальною 
розбещеністю, злетом злочинності, прагненням слідувати стереотипам 
поведінки, що склалися в колишній системі); 

друга – мобілізація адаптивних резервів (характеризується 
коригуванням або зміною життєвих цілей-цінностей, освоєнням інноваційних 
моделей поведінки, вибором одного з багатьох способів досягнення своїх 
цілей);  

третя –  відповіді на «виклик середовища». 
Наведені чинники є бар’єром до конкурентноздатності жінок на  ринку 

праці через відсутність чи недостатню сформованість таких управлінських 
якостей, як: асертивність, ініціативність, стресостійкість.  Щоб  створити 
такий образ,  жінка-управлінець повинна імітувати зразки, штампи чоловічої  
рольової поведінки; освоювати моделі чоловічої поведінки. Як перша, так і 
друга умова адаптації жінки-управлінця до виконання такої ролі носять 
примусовий характер. Більше того, вони не є  властивими для еволюційного  
розвитку жінок. Опір цього (свідомий чи несвідомий) саме й  складає 
труднощі для жінок, які  впрожовж тривалого часу виконували   здебільшого 
другорядні ролі. «Відсутність ділової хватки» для жінки-керівника  є 
головним соціально-психологічним фактором, що перешкоджає бути 
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рівноправною з чоловіками на  ринку. Бар’єром є і структура цінностей, в 
якій грошовий успіх не займає пріоритетних позицій, і тому не є провідною 
мотивацією поведінки жінки- керівника.  На відставання в  сфері 
менеджменту вказує і той факт, що серед жінок-керівників  менше  тих, які   
схильні діяти поза правовим і моральним простором, оскільки  саме така 
якість зазвичай  дає можливість вириватись вперед на етапі реформування  
чи кризових ситуацій.   

Виступаючи в номінації ринкових перетворень, займаючи 
малопрестижні професії, які не користуються популярністю у чоловіків, 
оскільки несуть менш істотні соціальні втрати (тривалість життя; правовий 
статус; проходження моральних і юридичних норм), жінки стають більш  
емансипованими та успішними до різних видів праці.  

Свідченням цього є світова глобалізація, яка розкриває діапазон 
жіночо-рольового репертуару – жіночий менеджмент. Затребуваність 
«жіночого» стилю управління визначається також якісними змінами в 
самому менеджменті, який набуває соціотехнічний, інноваційний, 
особистісноорієнтований характер. Суспільство все більше орієнтується на 
демократичні принципи управління, на перше місце виходять інформаційні 
технології, переважне значення отримує сфера послуг з відповідною їй 
моделлю ділових відносин, що цілком відповідає жіночим особливостям 
ведення бізнесу. Так чи інакше жінки «втягуються» у чоловічу сферу 
управління, внаслідок чого, пристосовуються до існуючих технологій 
управління. Однак, це не означає, що жінки наслідують функції і ролі 
чоловіків-управлінців. Навпаки, вони змінюють існуючі закони відповідно до 
своїх потреб і принципів. 

Упродовж останніх десятиліть більшість розвинених країн 
характеризується активним завоюванням жінками першості в бізнесі,  
політиці, управлінні. Підтвердженям цього є ринкові реформи, які 
підтверджують, що соціально-економічні зміни по-різному відображаються 
на становищі чоловіків і жінок у соціальному середовищі. Більшість 
громадян, у тому числі й чоловіків, мають стійке уявлення про те, що жінки 
(не тільки  в нашій країні) не можуть обіймати посаду керівника чи  мати 
перші ролі, через нездатність швидкого прийняття рішення. Однак, 
дослідження гендерних аспектів менеджменту обумовлено не тільки 
динамічним проникненням жінок в усі сфери управління, а й появою нової 
соціальної ролі  «ділова жінка». Особливо помітні ці процеси в розвинених 
країнах. Прийняття рішень займає центральне місце в усіх професіях, 
пов’язаних з людиною. Для керівника він багато в чому визначає 
процесуальні й результативні показники діяльності. Кожній пересічній 
людині, без винятку, доводиться  постійно приймати, виконувати або 
контролювати якісь рішення (особистісні, фінансові, соціальні, сімейні, 
виховання дітей  тощо). Функція їх прийняття і контролю є однією з 
найважливіших не тільки для чоловіків – керівників різного рівня, але й для 
жінок, рольові функції яких  не менш значущі. Вчені виділяють такі  види 
прийняття рішень:   
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- математичні –  передбачає застосування економіко-математичних 
методів і нормативних теорій, що описують оптимальні рішення в управлінні 
(бізнес структури,  економіка, ринкові відносини, освітні установи); 

- кібернетичні – передбачають  зближення поняття «наука про 
управління» і «мистецтво управління»; написання конкретних рекомендацій, 
які допоможуть керівникові правильно приймати рішення; 

- психологічні – вивчають вплив типових і індивідуальних 
особливостей особистості, яка приймає рішення  [ 2;6; 10]. 

Значущість  окресленої   проблематики в  нашу добу має тенденцію до 
зростання, оскільки відбувається збільшення кількості жінок в управлінських 
структурах різних рівнів, а відтак і прийняття ними рішень. Крім того, 
зауважимо, що хоча наявний зарубіжний досвід дослідження психології 
відмінностей між чоловіками і жінками в тих чи інших видах професійної 
діяльності є продуктивнішим, його пряме перенесення на українську 
платформу не  є можливим. Причина в тому, що виховання та формування 
управлінських рис та якостей у нашій країні проходило в іншому 
соціальному середовищі, інших економічних та суспільних законах і 
традиціях,  інших навичок і способів здійснення потенційних і реальних 
можливостей вибору видів професійної діяльності. У зв’язку з цим виникає 
необхідність врахування соціокультурних, етнічних, національних 
особливостей і традицій. Наведемо окремі із них. Так, у ситуаціях, що 
вимагають покарання підлеглих, жінки-управлінці частіше вдаються до 
заходів морального і психологічного впливу, а чоловіки-керівники – до 
адміністративних заходів. Жінки, зазвичай, виправдовують своїх підлеглих, у 
тому числі й колег – учасників ситуацій.  Вони більш варіативні у прийняті 
рішення, оскільки із визначених ними варіантів обирають більш 
оптимальний, тобто такий, який здебільшого  опирається  на їхню інтуїцію. 
Щодо чоловіків, то в аналогічних ситуаціях, вони   частіше довіряють  своїй 
логіці, сформованим умінням та досвіду   [ 10]. 

При прийнятті рішень жінка-управлінець частіше покладається на свої 
відчуття, інтуїцію, знамениту «жіночу логіку», що іноді завершується 
неуспішністю, оскільки презентує  себе як цілісна особистість, чуйна до 
розв’язання більшості проблем, що є для неї важливим в емоційному сенсі, 
сенсі  бути стресостійкою.  

Внаслідок підвищеного рівня емоційності жіноча образливість, 
болючіше реагує на критику, грубість, а тим більше образу, що не дозволяє їй 
завжди бути об’єктивною і вести себе конструктивно. Зайву емоційність 
вважають серйозним недоліком жіночої моделі управління, оскільки вона є 
джерелом несправедливості і невпевненості, причиною породження чималої 
кількості  конфліктів  [ 3;9] 

Для реалізації прийнятих рішень характерним є чіткий розподіл 
функцій виконання, надання допомоги в разі потреби. При організації 
контролю за процесом виконання рішень превалює поетапна форма у вигляді 
регулярних поточних перевірок, недопущення затягування небажаної 
ситуації. Відповідальність за роботою встановлюється відповідно до чіткого 
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розподілу обов’язків, натомість, характерним є прийняття кінцевого 
результату чи  відповідальності за певну ділянку роботи на конкретного 
виконавця. 

У своїх рішеннях жінки майже завжди допускають мирне розв’язання 
конфліктів, що виникають. На відміну від чоловіків-керівників, жінки-
керівники  схильні  в таких ситуаціях до коливань. 

Оскільки співвідношення ситуативних і диспозиційних тенденцій у 
різних людей по-різному, то доцільним є припущення, щодо прийняття такої 
відмінності за ознакою статі. 

Жінки-керівники в процесі прийняття рішення використовують і 
частіше спираються на «ситуативне», а чоловіки – на «диспозиційне» 
управління. Частіше за чоловіків, жінки  включають у власні судження інші 
точки зору і при прийнятті рішення враховують/спираються на думки і 
почуття оточуючих людей, в тому числі і своїх підлеглих, тоді як чоловіки-
управлінці  перевагу надають власним думкам і почуттям. 

З точки зору властивостей особистості схильності жінок-керівників до 
«ситуативного» управління відповідають екстернальним (зовнішнім) 
локусом контролю, а схильність чоловіків до «диспозиційного» управління – 
інтернальним (внутрішнім) локусом контролю. 

У чоловіків-керівників з віком спостерігається тенденція до зміни 
локусу контролю від зовнішнього до внутрішнього, а у жінок такої тенденції 
не виявлено. Чоловіки більш упевнені в собі, послідовні й наполегливі в 
досягненні цілей; схильні до самоаналізу і незалежності. Рівень тривожності 
у процесах прийняття рішень ідентифікується  із обережністю; 
спостерігається дуже висока рефлективність (зворотньо-пропорційна) 
залежність між тривожністю і соціальною бажаністю. Для жінок більш 
характерним є невпевненість у своїх здібностях, неврівноваженість, 
прагнення відкласти реалізацію своїх намірів на невизначений термін, 
тривожність, підозрілість, комфортність (залежність), вербальність 
(словесна) агресивності. Жінкам-керівникам у галузі  виробничої взаємодії й 
організації професійної діяльності, в тому числі і в процесі прийняття рішень, 
не властиво вважати свої зусилля і дії визначальним фактором. 

Говорячи про стильові особливості процесу прийняття рішення, 
необхідно відзначити, що серед жінок-управлінців більш виражена тенденція 
до спотворення об’єктивних зв’язків, ідентифікації  себе як суб’єкта пізнання 
і активності в рамках управлінської ситуації, ніж серед чоловіків. Серед 
останніх переважає тенденція до більш об’єктивного аналізу управлінської 
ситуації, її перетворення, рефлексії (виходу за її межі, абстракції від своїх 
думок і почуттів). Натомість дії жінок-управлінців спрямовані на розширення  
міжособистісних відносин,  тоді як  у  чоловіків –  на їх звуження в  частині 
дотримання правил і норм [ 6;7.] 

Ухвалення рішення в умовах невизначеності, в свою чергу, виділяють 
дві ситуації: повну і частково невизначену. Вирішуючи задачу в умовах 
повної невизначеності, керівник не знає, що станеться в результаті цього. 
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Досягнення раціональності стає проблематичним. У такій ситуації він 
дотримується деяких евристичних правил (стратегій) прийняття рішення. 

Прийняття рішення в умовах ризику передбачає введення ймовірності в 
інформацію: при цьому керівник точно не знає, який стан буде досягнуто і 
який розподіл ймовірностей можливих досяжних станів. 

Локус контролю – якість, що характеризує схильність людини 
приписувати відповідальність за найважливіші події та результати своєї 
діяльності або зовнішнім чинникам, факторам, іншим людям, об’єктивним 
умовам, долі тощо. Екстернальний, зовнішній локус контролю, сфокусований  
на самого себе, власні здібності й зусилля; інтернальний –  на внутрішній 
локус контролю. Локус контролю є стійкою властивістю індивіда, що 
формується в процесі його соціалізації. 

Особливий інтерес представляє прийняття жінками-керівниками та 
чоловіками-керівниками ухвалення рішення в умовах ризику.  

У класичному розумінні поняття «ризик»  –  характеристика ситуації, 
що має невизначеність результату, при обов’язковій наявності несприятливих 
наслідків. Здебільшого ризик є економічною категорією. На його ступінь 
можна впливати через формування та реалізацію стратегії, використання 
певних засобів, принципів, тобто через створення своєрідного механізму 
управління ризиками – ризик-менеджменту. У контексті дослідження  
представляє інтерес визначення, яке стосується змістового наповнення 
поняття  ризик-менеджменту. За Д. Штефанеком –  це сукупність дій 
економічного, організаційного, технічного характеру, спрямованих на 
встановлення видів, факторів, джерел ризику, оцінку величини, розробку і 
реалізацію заходів, щодо зменшення його рівня та запобігання можливим 
негативним наслідкам. Більшість дослідників вважає, що величина ризику –  
один із головних чинників, що обумовлюють прийняття того чи іншого 
рішення, тобто може робити істотний вплив на вибір альтернативи. Певною 
мірою ризик притаманний більшості видів людської активності і навіть часто 
необхідний для виживання. 

Найбільш вдало цю особливість розкрили в своїй праці дослідники  
Н.Коган і М. Валачі. Автори шукали взаємний зв’язок прийнятого в умовах 
ризику рішення з самоуспішності, незалежності, що проявляється тривогою, 
соціальною бажаністю і поступливістю окремо для чоловіків і жінок. Вони 
довели, що самовпевнені і незалежні особистості віддають перевагу 
прийняттям рішень в умовах середнього рівня ризику. Але ця гіпотеза не 
отримала свого підтвердження. Крім того, автори очікували, що тривожність 
буде пов'язана з великим консерватизмом. Тут гіпотеза про прямих 
особистісних коррелятах отримала підтвердження, хоча їх абсолютні 
значення малі. 

Ю. Козелецький показав, що при виборі альтернативи велику ступінь 
ризику мають люди агресивні, з сильною потребою в переважанні, 
самоутверженні. Обережні стратегії вибирали особи з потребою в 
незалежності і з більшою наполегливістю в діях. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Індійські психологи K.Крішна і С.Кумар досліджували зв’язок процесу 
прийняття рішення в умовах ризику з віком, місцем проживання, порядком 
народження у родині, врахуванням соціоекономічного статусу, кастами, 
статтю тощо. Вони з’ясували, що стать впливає на  прийняття рішення в 
умовах ризику, натомість інші чинники ними не   підтвердились  [ 1]. 

Виходячи з вищесказаного, можемо припустити, що чоловіки-
керівники, враховуючи їх велику агресивність, більш виражену потребу в 
перевазі і самоствердженні, будуть схильні до прийняття більш ризикованих 
рішень.  Тому жінкам необхідно докладати максимум зусиль, щоб 
забезпечити реальну для них  конкуренцію на ринку праці. 

За даними, і проведеними нами пілотними  зрізами констатуємо, що  в  
Україні, можливості жіночого менеджменту тільки починають 
усвідомлюватися, однак,  спостерігається  активніше освоєння ними  нових 
для них сфер соціально-суспільного життя. Можливо, жінки у майбутньому 
завоюють більший простір лідерства, ніж це можна було б припустити 
сьогодні, чи кілька років  тому, виходячи з традиційних та гендерних уявлень 
про  роль жінки в цій сфері. А. Меніггетті у праці «Женщина третього 
тысячелетия»  доводить, що жінка змістить   чоловіка і займатиме  перші 
ролі.   Своє припущення великий метр з психології лідераства й управління  
персоналом обгрунтовує тим, що  жінки психологічно сильніші й 
прагматичніші  за чоловіків. Тому затребуваність жіночого стилю 
керівництва є закономірним і цілком відповідає сучасним умовам їх 
життєздатності та соціальній запитаності  у змінному  суспільному просторі. 

 Для полегшення процесів становлення та адаптації жінок-
управлінців   у  сучасних умовах необхідно:  

а) у сфері дотримання прав жінок на  свободу і  рівність:  
- провести експертизу законодавства України щодо врахування цієї 

вимоги та внести пропозиції щодо  їх уніфікації з міжнародними 
стандартами; 

 - розробити критерії та підходи щодо оцінки дискримінації стосовно  
жінок у сфері менеджменту; 

 б) у сфері сприяння участі жінок у прийнятті рішень на всіх рівнях: 
 - організувати в засобах масової інформації широку інформаційну, 

пропагандистську роботу, орієнтовану на активізацію участі жінок у 
соціально-економічних перетвореннях, збільшення їх числа в органах влади;  

- сприяти участі жінок у прийнятті рішень на всіх рівнях; формування 
нових моральних норм, спрямованих на участь жінок у складі громадських,  
представницьких і виконавчих структр; 

 - здійснити підготовку жінок до участі в управлінській діяльності; 
розробити відповідні програми з підготовки і перепідготовки жінок, а також 
формувати резерв кадрів  для роботи в органах управління різного рівня;  

- проводити моніторинг статистичних даних про участь чоловіків і 
жінок у державному й громадському житті на регіональному, державному та  
міжнародному рівнях;  
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- забезпечити доступ жінок до всіх видів діяльності, не обмежуючись 
секторами, в яких вони традиційно зайняті (освіта, охорона здоров'я, 
соціальні служби); 

 - сприяти підтримці діяльності гросмадських жіночих організацій, які 
виступають з ініціативою про їх статустність  у соціумі;  

- надавати можливість жінкам розкривати свій  професійний 
потненціал  у  державних органах влади  всіх рівнів;  

- розробити і реалізувати програму управлінської  просвіти жінок на 
рівні  міжнародних угод, участі у грандах та проектах;   

- забезпечити об'єктивне висвітлення дієвої ролі жінки-управлінця  в 
засобах масової інформації. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Таким чином,  
викладене вище є підставою до висновку, що управлінська діяльність жінок і 
чоловіків має  чимало спільного і водночас відмінного: управлінські рішення, 
що приймаються чоловіками і жінками, різняться, як за мотивами, так і за 
спрямованістю  й  результатами. Такі відмінності пояснюються  
розходженням в психологічних передумовах, а саме тим, що чоловіки й 
жінки спочатку володіють різними психологічними установками і 
характеристиками, які не можуть не позначитися на особливостях та 
специфіці  менеджменту. Перспективами подальших  психологічних 
розвідок є дослідження прояву сресостійкості у жінок-управлінців  в процесі 
розв’язання різного типу  ситуацій  у професійній діяльності. 
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Шевченко Р.М. Становление ролевых функций «Деловой женщины» 

в сфере менеджмента. В статье представлены важные проблемы 
управленческой деятельности женщин в работах  украинских и зарубежных 
ученых и освещены вопросы женского менеджмента, который до недавнего 
времени не имел должного внимания в области психологии управления, 
социологии и других науках. 

 Определен круг вопросов, которые имеют социальную 
востребованость  и требующих неотложного их исследования, 
теоретической и практической проработки. В частности: участие женщин 
на первых ролях; распределения одновременного выполнения женщиной роли 
жены, матери и руководителя; сохранение функций женской роли в условиях 
социальных кризисных изменений и миграции; объемы нагрузки и 
распределение времени на их выполнение и досуга; подражания женщиной-
руководителем мужского стиля руководства; смысл женского стиля 
управления; портрет женщины-руководителя XXI века. 

Установлены три стадии адаптации женщин к новым условиям: 
социального шока (характеризуется социальной распущенностью, взлетом 
преступности, стремлением следовать стереотипам поведения, 
сложившиеся в прежней системе) мобилизация адаптивных резервов 
(характеризуется корректировкой или изменением жизненных целей-
ценностей, освоением инновационных моделей поведения, выбором одного из 
многих способов достижения своих целей); ответы на «вызов среды». 

Обоснованы основные виды принятия решений руководителями 
разного уровня, как мужчинами так и женщинами: математический - 
предусматривает применение экономико-математических методов и 
нормативных теорий, описывающих оптимальные решения в управлении 
(бизнес структуры, экономика, рыночные отношения, образовательные 
учреждения); кибернетический – предусматривают сближение понятия 
«наука об управлении» и «искусство управления»; написание конкретных 
рекомендаций, которые помогут руководителю правильно принимать 
решения; психологический - изучают влияние типичных и индивидуальных 
особенностей личности, принимающего решение. Констатировано 
закономерность востребованности женского стиля руководства, который 
вполне соответствует современным условиям их жизнедеятельности и 



 

352 

выделены существенные факторы, которые способствуют эффективному 
развитию ролевых функций «деловой женщины» в сфере менеджмента. 

Ключевые слова: женщины-управленцы, мужчины-управленцы, 
«деловая женщина», менеджмент управления, психология управления, 
организационная психология. 

Shevchenko R.M. Development of risk functions of "business woman" in 
the field of management. The article attempts to reveal important problems of the 
management of women in the works of Ukrainian and foreign scholars and 
highlights the issues of women's management, which until recently did not pay 
enough attention in the field of management psychology, sociology and other 
sciences.  The range of issues that have social-social inquiry and need urgent 
elucidation, theoretical and practical elaboration are defined. In particular: 
participation of women in the first roles; the distribution of the simultaneous 
fulfillment by women of the role of wife, mother and leader; preservation of the 
functions of women's role in the conditions of social crisis change and migration; 
load volume and distribution of time for their execution and leisure; imitation of a 
woman-manager of male-style leadership; the meaning of women's style of 
management; Portrait of a woman-leader of the XXI century. There are three 
stages of adaptation of women to new conditions: social shock (characterized by 
social apathy, outbreak of crime, the desire to follow the stereotypes of behavior 
that prevail in the former system); the mobilization of adaptive reserves 
(characterized by adjustments or changes in life goals-values, the development of 
innovative behavior patterns, the choice of one of many ways to achieve their 
goals); answers to the "challenge of the environment". The main types of decision-
making by the heads of different levels, both men and women, are substantiated: 
mathematical - it involves the application of economic-mathematical methods and 
normative theories describing the optimal solutions in management (business 
structure, economics, market relations, educational institutions); cybernetic - 
predict the convergence of the concept of "science of management" and "art of 
management"; writing specific recommendations that will help the manager to 
make the right decisions; psychological - study the influence of the typical and 
individual peculiarities of the person who makes the decision. The regularity of the 
demand for a woman's style of leadership, which fully corresponds to the modern 
conditions of their life, is stated, and the most important factors that contribute to 
the effective development of the role functions of the "business woman" in the field 
of management are identified. 
 Keywords: women-managers, male managers, "business woman", management, 
psychology of management, organizational psychology. 
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Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 

 
Парадигма рольової поведінки розглядається у взаємозв'язку з детермінантами 

«рольова самосвідомість», «професійна Я-концепція», «образ Я» та ін. Професійна роль – це 

поведінка, яку очікують від того, хто має певний соціальний статус та виконує професійні 

функції; сукупність вимог, що висувається людині суспільством, а також дій, які має 

виконати людина, що посідає даний статус у соціальній системі. У соціальному середовищі 

людина може виконувати декілька ролей. 

У науковій літературі представлено погляди на моделі соціальних відносин та моделі 

рольової взаємодії «лікар – пацієнт»: партнерська, сакрально-технократична, госпітальна, 

інженерна, пасторська (патерналістську), колегіальна і контрактна (договірна). У соціальній 

медицині науковцями аналізуються типи пацієнтів за рольовим підходом: настирливо-

вимогливі; в'язкі або надмірно-тривожні; хронічно незадоволені; пацієнти-партнери. 

За методом контент-аналізу представлено емпіричні дані вивчення професійно-

функціональних ролей лікаря. Відзначено, що респондентами-лікарями «реальні» та 

«ідеальні» ролі описуються через професійно-компетентнісні характеристики діяльності, що 

обумовлюються, виконанням професійних обов’язків та характеристиками емоційних 

конструктів. Натомість, варіативність та різноманітність рольового репертуару «реального» 

лікаря з позиції пацієнта, демонструє очікувані ролі-функції поведінки лікаря через опис 

емоційних характеристик-відчуттів, що обумовлюється ситуацією захворювання, а також 

ситуацією лікувально-психологічного комплаєнсу.  

Ролі «ідеального» лікаря, на думку пацієнтів, описуються «ролями-функціями» та 

емоційним компонентом. При характеристиці професійних ролей «ідеального» лікаря, 

респондентами-лікарями відзначається опис ціннісного ставлення до професії та 

компоненти-характеристики самоставлення. 

За результатами анкетування респондентами відзначена комунікаційна взаємодія із 

лікарем за «патерналістською (сакральною) моделлю», а за моделлю «колегіального типу» 

реалізується з 25-38% «пацієнтами-партнерами». 

Здійснено аналіз різних підходів до розуміння професійної ролі лікаря і ролі-

поведінки/відповідальності пацієнта. 

Ключові слова: Я-образ, професійні ролі, професійні ролі лікаря, ролі пацієнта, «Я-

реальне», «Я-ідеальне». 

 

Постановка проблеми.  
Теоретико-методологічні особливості формування та емпіричне вивчення 

рольової структури особистості, гендерні її аспекти, проаналізовано як 

вітчизняними (Т. Говорун, П. Горностай, Л. Карамушка, З. Мірошник, 

Т. Титаренко, М. Ткалич), так і зарубіжними (І. Кон, Дж. Мід, Г. Мінцберг, 

Т. Парсонс) науковцями.  

Парадигма рольової поведінки П. Горностаєм розглядається у тісному 

взаємозв'язку з детермінантами «рольова самосвідомість», «професійна Я-

концепція», «образ Я» та ін. 
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У ряді наукових робіт (Ш. Айвазян, А. Доніка, Ю. Элланский, Т. Сьоміна) 

представлено погляди на моделі соціальних відносин та моделі рольової 

взаємодії «лікар – пацієнт»: Т. Парсонс (партнерська модель), М. Фуко 

(сакрально-технократична модель), І. Гофман (госпітальна модель). У свою 

чергу, Роберт Вітч виділив чотири базові моделі: інженерну, пасторську 

(патерналістську), колегіальну і контрактну (договірну), а також здійснено 

аналіз різних підходів до розуміння професійної ролі лікаря і ролі-

поведінки/відповідальності пацієнта.  

Тому, у соціальній медицині (В. Богомаз, М. Лелюх, В. Болучевська, 

А. Павлюкова, Н. Сергєєва та ін. [1; 2]) науковцями аналізуються типи 

пацієнтів за рольовим підходом:  

- настирливо-вимогливі (необґрунтовані вимоги);  

- в'язкі або надмірно-тривожні (збільшена частота медичних 

звернень, звернення без потреб); 

- хронічно незадоволені (частково виконуються або не виконуються 

рекомендації/призначення лікаря; мають свою точку зору на тактику лікування; 

інформація про стан здоровʼя ними надається не у повному обсязі або є 

недостовірною); 

- пацієнти-партнери (Л. Бегеза) (виконують рекомендації / 

призначення лікаря, чітко і правдиво повідомляють інформацію про стан 

здоровʼя). 

Попри проаналізовані погляди на моделі взаємодії лікаря і пацієнта, у 

психологічній літературі недостатньо розглянуті «професійні ролі лікаря» та 

«ролі пацієнта» в контексті моделей комунікації. 
Мета статті: здійснити теоретичне та емпіричне вивчення професійних 

ролей лікаря. 

Методи дослідження. Застосовано аналіз теорії «технологія самості» 

М. Фуко, теорій соціальних ролей і професіоналізму П. Горностая та 

Т. Парсонса; інтеракціоністські теорії (М. Дойч, Р. Лінтон); метод структурно-

функціонального аналізу та системного підходу. 

У якості практичних методів застосовано анкету: «Психологічні 

особливості професійної діяльності лікаря» (Л. Бегеза).  

Вибірка дослідження лікарів-респондентів (n = 867) складала: жінки – 

67,5 %, чоловіки – 32,5 %, віком від 27 до 63 років. Група лікарів, що брали 

участь у опитуванні, зі стажем роботи від 5 до 32-37 років.  

Вибірка пацієнтів-респондентів була наступною: 18-24 роки (181 особа), 

25-74 роки (334 особи); серед яких, жіночої статті – 68,7 %, чоловічої – 31,3.  

У ставленні до респондентів дотримувалися норми конфіденційності й 

автономії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Л. Пиріг відзначає та підкреслює, що наразі немає іншої професії, яка б 

вимагала такого інтимно-проникливого контакту, такої духовної й душевної 

близькості фахівця з людиною, як професія лікаря, яка передбачає прямий 

контакт з людиною як особистістю, коли наслідком такого контакту є не 
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реалізація формальної послуги, а духовно-емоційний та пізнавальний 

зв’язок [3]. За класифікацією Є. Клімова професія лікаря належить до типу 

професій «людина – людина», що характеризується когнітивною, 

поведінковою, соціальною парадигмами. Особливе значення має система 

взаємин «лікар – пацієнт», оскільки передбачає діалогічні взаємини, а тому й 

передбачливо, рольову комунікацію та взаємодію. 

За визначенням П. Горностая, роллю є модель поведінки (стереотипна 

поведінка), що має індивідуальне забарвлення та узгоджується зі статусом 

індивіда в даній соціальній структурі шляхом реалізації рольових очікувань 

щодо індивіда, набуття ним відповідних прав та виконання обов’язків [4; 5]. 

Наш науковий інтерес представляє проблемно-пошукове поле у вивченні 

рольових очікувань та рольової поведінки лікаря і пацієнта. 

Як уже було відзначено раніше, у опитуванні взяли участь 867 лікарів, які 

працюють в амбулаторних та стаціонарних відділеннях закладів охорони 

здоров’я, об’єднані у 5 груп за професійною спрямованістю: «Професійно-

віковий тип»; «Травматичний тип»; «Загальний тип»; «Інструментальний тип»; 

«Тяжкі стани».  

Метою даного етапу є визначення професійно-функціональних та 

можливих інших професійних ролей лікаря. Учасникам анкетування потрібно 

було записати «реальні» та «ідеальні» ролі лікаря. Аналіз рольового репертуару 

лікаря відбувався за такими критеріями: спеціалізація лікаря, кількість ролей, 

опис / характеристика ролі. У таблиці 1 представлено результати вивчення 

«реальних» та «ідеальних» ролей лікаря методом контент-аналізу: 

Таблиця 1 

Реальні та ідеальні ролі лікаря 
Групи лікарів за 

професійною 

спрямованістю 

Реальні ролі лікаря Ідеальні ролі лікаря 

Відповіді 

пацієнтів 

Відповіді лікарів Очікування 

пацієнтів 

Очікування 

лікарів 

«Професійно-

віковий тип» 

професіонал, 

рятівник, 

вихователь, Фея, 

уважний, строгий, 

комунікабельний 

професіонал, 

психолог, Мати 

Тереза, 

«вирішувач» 

всіх проблем, 

професійний 

досвід, 

альтруїзм, 

Чарівник, 

непотрібний 

спеціаліст, 

рятувальник, 

друг, 

помічник 

 

професіонал, 

компетентний 

спеціаліст 

шанований 

«Травматичний 

тип» 

постійно 

зайнятий лікар, 

чітко не 

відповідає на 

запитання, 

«скальпель» 

Досвідчений, 

знаючий, вміє 

безболісно 

надати швидко 

допомогу, 

мудрий, добрий, 

Відкритий, 

чуйний, спів 

пере-

живаючий 

Наставник, 

професіонал, 

компетентний 

«Загальний тип» 

Мудрий учитель, 

порадник, 

хрещена, родич, 

Психолог, 

компетентний, 

зібраний, 

Рятувальник, 

однією 

пігулкою усе 

Лікар, 

спокійний, 

задоволений 
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лікар рішучий, 

ввічливий до 

пацієнтів, чітко 

пояснює методи 

лікування 

вилікує, усіх 

спасає 

життям 

«Інструментальний 

тип» 

Зібраний, 

малоемоційний, 

привітний, усе 

бачить  

 

Компетентний, 

діагност, 

професіонал 

Друг, родич Компетентний 

лікар 

«Тяжкі стани» 

Рятівник, 

уважний, 

сконцентрований, 

неговіркий, 

зібраний 

Багато знаючий, 

швидко надає 

допомогу,  

компетентний, 

ввічливий, 

незахищений 

Чітко 

вирішує 

ситуацію, 

дає надію на 

швидке 

одужання 

Професіонал, 

лікар-аналітик 

 

«Реальні» та «ідеальні» ролі лікарями описуються через професійно-

компетентнісні характеристики діяльності, що обумовлюється, в першу чергу, 

виконанням професійних обов’язків, а потім – емоційними складовими. 

Натомість, варіативність та різноманітність рольового репертуару «реального» 

лікаря з позиції пацієнта, демонструє очікувані ролі-функції поведінки лікаря 

через опис емоційних характеристик-відчуттів, що обумовлюється ситуацією 

захворювання, а також ситуацією лікувально-психологічного комплаєнсу.  

Ролі «ідеального» лікаря, на думку пацієнтів та як свідчить практика, 

продовжуються у кількісному описі характеристик як «ролей-функцій» та 

емоційного ставлення. У той же час, при характеристиці професійних ролей 

«ідеального» лікаря, на думку самих лікарів, окрім професійної складової 

самоставлення, спостерігається опис ціннісного ставлення до професії лікаря. 

Наступний етап опрацювання анкет передбачав оцінювання лікарями 

типів пацієнтів. Лікарі відповідали на одне із запитань: «Оцініть у відсотках 

типи пацієнтів, які до вас звертаються: настирливо-вимогливі, в'язкі або 

надмірно-тривожні, хронічно незадоволені, пацієнти - партнери» (табл.2). 

Таблиця 2 

Типи пацієнтів за рольовою поведінкою 

Групи лікарів за 

професійною 

спрямованістю 

Типи пацієнтів 

Настирливо-

вимогливі 

В'язкі або 

надмірно-

тривожні 

Хронічно 

незадоволені 

пацієнти - 

партнери 

«Професійно- 

віковий тип» 
27 % 38 % 20 % 15 % 

«Травматичний 

тип» 
38 % 29 % 8 % 25 % 

«Загальний тип» 19 % 32 % 11 % 38 % 

«Інструментальний 

тип» 
27 % 47 % 19 % 7 % 

«Тяжкі стани» 17 % 24 % 56 % 3 % 
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За результатами анкетування респонденти-лікарі відзначали, що пацієнти 

вибудовують комунікацію із лікарем за «патерналістською (сакральною) 

моделлю». Необхідно уточнити, що дана модель передбачає діяльність лікаря – 

на думку переважної кількості пацієнтів – у ролі «чарівника», «турботливого 

батька», «хрещеної», «феї»…, які «…вирішать питання пацієнтів», що 

перебувають у ролі «дитини». 

Слід відзначити, що останні десятиліття, особливо з появою інтернету, 

психологічна та інформаційна обізнаність суспільства значно зросла. Тому, 

логічно виникає припущення, що взаємодія у системі «лікар – пацієнт» має 

бути за моделлю «колегіального типу»: лікар і пацієнт є партнерами у 

обговоренні/вирішенні питань здоровʼя чи у боротьбі з хворобою. Проте, за 

даними таблиці 2 така можлива модель лише з 25-38% «пацієнтами-

партнерами». Таким чином, рольова парадигма професійних ролей лікаря має 

діяльнісно смислові модальності. 

Перспективою подальшого дослідження стане вивчення стилів 

комунікативної взаємодії у системі лікар-пацієнт.  

Висновки. У науковій літературі існують підходи до вивчення статусу та 

соціальних ролей особистості. Статус особистості тісно пов’язаний не лише з 

видом діяльності чи професією, а й з роллю, яку людина виконує у 

професійному (соціальному) середовищі. 

Професійна роль – це 1) поведінка, яку очікують від того, хто має певний 

соціальний статус та виконує професійні функції; 2) сукупність вимог, що 

висувається людині суспільством, а також дій, які має виконати людина, що 

посідає даний статус у соціальній системі. У соціальному середовищі людина 

може виконувати декілька ролей. 

 
Список літератури: 

1. Богомаз В. М., Лелюх Н. М. (2006) Особливості взаємовідносин лікар — 

пацієнт в системі добровільного медичного страхування. Український медичний часопис. 3 

(53). С.61-64. 

2. Болучевская В. В., Павлюкова А. И., Сергеева Н. В. Общение врача: 

особенности профессионального взаимодействия. Получено с 

http://www.mprj.ru/archiv_global/2011_3_8/nomer/nomer22.php 

3. Пиріг Л.А. (1998). Медицина і українське суспільство. Київ. 

4. Горностай П.П. Рольова теорія особистості: теоретичні основи та практичні 

аплікації. Наукові записки інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. 26, Т.1. 

С.391-395. 

5. Горностай П. П. (2007). Личность и роль: Ролевой подход к социальной 

психологии личности. Київ: Интерпресс. 

 

References:  

1. Bohomaz V. M., Leliukh N. M. (2006) Osoblyvosti vzaiemovidnosyn likar — 

patsiient v systemi dobrovilnoho medychnoho strakhuvannia. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 3 

(53). S.61-64 [in Ukrainian]. 

http://www.mprj.ru/archiv_global/2011_3_8/nomer/nomer22.php


358 
 

2. Boluchevskaia V. V., Pavliukova A. I., Sergeeva N. V. Obshchenie vracha: 

osobennosti professionalnogo vzaimodeistviia. 

http://www.mprj.ru/archiv_global/2011_3_8/nomer/nomer22.php [in Russian]. 

3. Pyrih L.A. (1998). Medytsyna i ukrainske suspilstvo. Kyiv [in Ukrainian]. 

4. Hornostai P.P. Rolova teoriia osobystosti: teoretychni osnovy ta praktychni 

aplikatsii. Naukovi zapysky instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy. 26, T.1. S.391-

395 [in Ukrainian]. 

5. Gornostai P. P. (2007). Lichnost i rol: Rolevoi podkhod k sotsialnoi psikhologii 

lichnosti. Kiїv: Interpress [in Russian]. 

 

 

Бегеза Л. Е. Профессиональные роли врача: теоретическое и 

эмпирическое изучение 

Парадигма ролевого поведения рассматривается во взаимосвязи с 

детерминантами: «ролевое самосознание», «профессиональная Я-концепция», 

«образ Я» и др. Профессиональная роль - это поведение, которое ожидают от 

того, кто имеет определенный социальный статус и выполняет 

профессиональные функции; совокупность требований, предъявляемых 

человеку обществом, а также действий, которые должен выполнить человек, 

занимающий данный статус в социальной системе. В социальной среде человек 

может выполнять несколько ролей. 

В научной литературе представлены взгляды на модели социальных 

отношений и модели ролевого взаимодействия «врач - пациент»: партнерская, 

сакрально-технократическая, госпитальная, инженерная, пасторская 

(патерналистская), коллегиальная и контрактная (договорная). В социальной 

медицине учеными анализируются типы пациентов по ролевым подходам: 

настойчиво-требовательные; вязкие или избыточно-тревожные; хронически 

недовольные; пациенты-партнеры. 

По методу контент-анализа представлены эмпирические данные 

изучения профессионально-функциональных ролей врача. Отмечено, что 

респондентами-врачами «реальные» и «идеальные» роли описываются через 

профессионально-компетентностные характеристики деятельности, 

обуславливаются выполнением профессиональных обязанностей и 

характеристиками эмоциональных конструктов. Однако, вариативность и 

разнообразие ролевого репертуара «реального» врача с позиции пациента, 

демонстрирует ожидаемые роли-функции поведения врача через описание 

эмоциональных характеристик-ощущений, что обуславливается ситуацией 

заболевания, а также ситуацией лечебно-психологического комплаенса. 

Роли «идеального» врача, по мнению пациентов, описываются «ролями-

функциями» и эмоциональным компонентом. При характеристике 

профессиональных ролей «идеального» врача, респондентами-врачами 

отмечается описание ценностного отношения к профессии и компоненты-

характеристики самоотношения. 

По результатам анкетирования респондентами отмечена 

«патерналистическая (сакральная) модель» коммуникационного 

взаимодействия пациента с врачом. Лишь 25-38% «пациентов-партнеров» 

http://www.mprj.ru/archiv_global/2011_3_8/nomer/nomer22.php
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коммуницируют и взаимодействуют с врачом по модели «коллегиального 

типа». Осуществлен анализ различных подходов к пониманию 

профессиональной роли врача и роли-поведения / ответственности пациента. 

Ключевые слова: Я-образ, профессиональные роли, профессиональные 

роли врача, роли пациента, «Я-реальное», «Я-идеальное». 

 

 

L.E. Beheza. Professional roles of a doctor: theoretical and empirical study 

The paradigm of role behavior is considered in relation to the determinants 

«role self-awareness», «professional I-concept», «I-image» and others. A 

professional role is a behavior that is expected of someone who has a certain social 

status and performs professional functions; a set of requirements imposed on a 

person by society, as well as the actions to be performed by a person holding this 

status in the social system. In a social environment, a person can play several roles. 

The scientific literature presents views on the model of social relations and the 

model of role interaction «doctor – patient»: partnership, sacred-technocratic, 

hospital, engineering, pastoral (paternalistic), collegial and contractual 

(contractual). In social medicine, researchers analyze the types of patients by role 

approach: insistently demanding; viscous or excessively anxious; chronically 

dissatisfied; partner patients.  

Empirical data of studying the professional and functional roles of a doctor are 

presented by the method of content analysis.  It is noted that the respondents-doctors 

describe the «real» and «ideal» roles through the professional-competence 

characteristics of the activities, which are determined by the performance of 

professional duties and the characteristics of emotional constructs. Instead, the 

variability and diversity of the role repertoire of the «real» doctor from the patient's 

point of view demonstrates the expected role-functions of the doctor's behavior 

through the description of emotional characteristics-sensations due to the disease 

situation and the situation of medical-psychological compliance.  

The roles of the "ideal" physician, according to patients, are described by 

«role-functions» and the emotional component. When characterizing the professional 

roles of the «ideal» doctor, the respondents-doctors note the description of the value 

attitude to the profession and the components-characteristics of self-assessment.  

According to the results of the questionnaire, the respondents noted 

communication with the doctor according to the «paternalistic (sacred) model», and 

according to the «collegial type» model is realized with 25-38% of «partner 

patients». 

An analysis of different approaches to understanding the professional role of 

the doctor and the role-behavior / responsibility of the patient.  

Key words: I-image, professional roles of a doctor, roles of a patient, «I-real», 

«I-ideal». 
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УДК 159.922                            

  

АТРИБУТИВНІ СТИЛІ В РОЗУМІННІ КОНЦЕПТІВ ЗДОРОВ’Я: 

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ВПЛИВУ 

 

Гудкін Л.М. 

Здобувач, НМУ імені О.О. Богомольця 

 
У статті показано, що витоки теорії атрибуції можна відшукати у працях Гайдера, який 

вважав, що індивіди вмотивовані розглядати власне соціальне життя як упорядковане та 

контрольоване, що означає потребу у розумінні причинно-наслідкових зв’язків. Намагаючись 

пояснити, чому оцінка людиною власних ризиків може бути помилковою і чому люди можуть 

виявляти нереалістичний оптимізм, Вайнштайн припускає, що у таких випадках спрацьовує 

механізм вибіркового фокусу уваги: індивіди ігнорують власну поведінку, яка збільшує 

ризики і зосереджуються на такій поведінці, яка зменшує ризики або не впливає на них. 

Підкреслюється, що медійні кампанії для просування здорової поведінки та запобігання 

нездорової стали одним із головних інструментів для фахівців у галузі громадського здоров’я, 

які намагаються досягнути кращих результатів своєї професійної діяльності. Робиться 

висновок, що основні медіа-повідомлення кампанії часто доповнюються іншими підходами, 

як-от поширення просвітницьких друкованих матеріалів чи створення новинного потоку на 

тему кампанії, особливо якщо бюджети для купівлі ефірного часу чи площ у медіа є 

обмеженими.  

Ключові слова: атрибуція, стиль, розуміння, інтерпретація, здоров’я, хвороба, 

психологія, ЗМІ. 
 

Постановка проблеми. Витоки теорії атрибуції можна відшукати у працях 

Гайдера [Heider, 1958], який вважав, що індивіди вмотивовані розглядати власне 

соціальне життя як упорядковане та контрольоване, що означає потребу у 

розумінні причинно-наслідкових зв’язків. Келлі розробив [Kelley, 1971] 

найперші положення теорії атрибуції, яка передбачала, що атрибуції щодо 

каузальності структуруються відповідно до певної схеми, вибудуваної за такими 

критеріями: 

• Виразність: атрибуція щодо причин певної поведінки є специфічно-

конкретною відносно індивіда, який виконує таку поведінку; 

• Консенсус: атрибуція щодо причин певної поведінки має бути 

підтримана іншими; 

• Стійкість у часі: така ж атрибуція щодо причинності має бути 

виведеною у будь-який інший момент часу; 

• Стійкість у контексті: така ж атрибуція має бути виведеною у іншій 

ситуації. 

Келлі вважав, що люди вчиняють атрибуції відповідно до цих окреслених 

критеріїв і що тип конкретної атрибуції (як-от висока виразність, низький 

консенсус, низька стійкість у часі, низька стійкість у контексті тощо) визначають 

міру, до якої причинний фактор поведінки розглядається як результат 

внутрішніх (притаманних самому індивіду) чи зовнішніх (притаманних 

середовищу чи ситуації) характеристик.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. З плином часу теорія 

атрибуції пройшла значний поступ від своїх початкових положень, зокрема 

виникло розрізнення між самоатрибуціями (тобто атрибуціями щодо своєї 

власної поведінки) та атрибуціями щодо інших (тобто атрибуціями, вчиненими 

щодо поведінки інших людей). Крім того, основні критерії було доповнено та 

переформульовано таким чином:  

• Внутрішній – зовнішній (наприклад, я не можу влаштуватися на 

роботу через упередженість роботодавця чи через мою непереконливу поведінку 

на співбесіді); 

• Стабільний – нестабільний (наприклад, причиною невдачі у пошуку 

роботи є якась одна конкретна подія чи завжди знаходиться якась зачіпка); 

• Загальний – конкретний (причина моєї невдачі у працевлаштуванні 

впливає на інші сфери мого життя чи лише на цю конкретну співбесіду); 

• Контрольований – неконтрольований (причина моєї невдачі на 

співбесіді знаходиться поза моїм контролем чи я можу її контролювати). 

Брікман та ін. також розрізняли [Brickman et al., 1982] атрибуції щодо 

причин певної проблеми та атрибуції щодо її можливого вирішення. Наприклад, 

алкоголік може вважати, що він відповідальний за свій алкоголізм через брак 

сили волі (атрибуція щодо причини), і також думати, що медицина відповідальна 

за те, аби повернути його до здорового способу життя (атрибуція щодо 

вирішення).  

Теорія атрибуції також знайшла застосування у дослідженні здоров’я 

людини та пов’язаних із ним форм людської поведінки. Наприклад, Бредлі 

вивчав [Bradley, 1985] атрибуції пацієнтів щодо відповідальності за їхнє 

захворювання на діабет і виявив, що відчуття контролю над хворобою («Чи 

контролюю я (або значущі інші люди) моє захворювання на діабет?») впливало 

на вибір лікування цими пацієнтами. Пацієнти могли обирати серед таких 

варіантів: 1) інсулінову помпу  - мініатюрний механічний пристрій, який 

фіксується на шкіру, забезпечуючи постійне постачання інсуліну;  2) інтенсивне 

традиційне лікування; 3) продовжувати щоденні ін’єкції інсуліну.  Результати 

показали, що пацієнти, які обрали інсулінову помпу, демонстрували менший 

контроль над власною хворобою та більший контроль, приписуваний 

всесильним лікарям. Таким чином, якщо людина вчиняла зовнішню атрибуцію 

власного захворювання і відчувала, що не несе за хворобу персональної 

відповідальності, то вона з більшою імовірністю обирала інсулінову помпу і 

виявляла більшу схильність до передачі відповідальності у руки лікарів. 

Подальше дослідження Кінга виявило [King, 1982] співвідношення між 

атрибуціями щодо хвороби та регулярними відвідуваннями лікарні для перевірки 

на гіпертонію. Результати дослідження показали, що якщо гіпертонія 

розглядалася пацієнтами як зовнішня, однак контрольована, то вони виявляли 

більшу схильність до діагностичного візиту у лікарню («Я не відповідаю за свою 

гіпертонію, однак я в змозі її контролювати»).  

Пропонована теорією атрибуції дихотомія «зовнішній - внутрішній» 

знайшла широке застосування у понятті локусу контролю щодо здоров’я. Люди 
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тут відрізняються тим, чи розглядають вони події як контрольовані ними самими 

(внутрішній локус контролю), чи контрольовані зовнішніми чинниками 

(зовнішній локус контролю). Воллстон та Воллстон [Wallston and Wallston, 1982] 

розробили шкалу локусу контролю щодо здоров’я, яка дозволяє оцінити, 

наскільки досліджуваний розглядає власне здоров’я як контрольоване ним самим 

(«Я безпосередньо, напряму відповідальний за своє здоров’я») або ж вважає, що 

на його здоров’я впливає щасливий/нещасливий випадок («Захворію я чи ні – 

лише питання доброї чи лихої фортуни»), або розглядає своє здоров’я як таке, 

що перебуває у руках могутніх інших («Я можу робити лише те, що мій лікар 

мені дозволяє»). Локус контролю щодо здоров’я пов'язаний із тим, чи індивід 

змінює власну поведінку (наприклад, кидає палити) та зі стилем комунікації, 

якого людина потребує від професіоналів у галузі охорони здоров’я. 

Хоча поняття локусу контролю щодо здоров’я й виглядає науково 

продуктивним, існують однак кілька проблемних питань:  

• Локус контролю – це стан чи властивість (характеристика) 

особистості? («Чи завжди мій локус контролю внутрішній?») 

• Чи можливо мати як внутрішній, так і зовнішній локус контролю? 

• Візит до лікаря у розумінні локусу контролю є актом зовнішнього 

(лікар є могутнім іншим, який в змозі покращити мій стан) чи внутрішнім (Я сама 

визначаю стан власного здоров’я, обираючи час та регулярність взаємодій із 

лікарями)? 

Вайнштайн припускав [Weinstein, 1987], що однією з причин, чому люди 

продовжують дотримуватися нездорових типів поведінки, є неточні оцінки ними 

ризиків та вразливостей, або ж нереалістичний оптимізм. Вчений попросив 

досліджуваних прочитати список різноманітних проблем зі здоров’ям і оцінити, 

наскільки, у порівнянні з іншими людьми того ж віку і статі, високою є 

ймовірність виникнення такої проблеми – вищою, нижчою чи приблизно такою 

самою. Результати дослідження показали, що більшість респондентів вважають 

себе менш схильними до появи різноманітних проблем зі здоров’ям.  

Вайнштайн назвав це явище «нереалістичний оптимізм», оскільки він 

вважав, що не кожен пацієнт буде виявляти таке легковажне ставлення у оцінці 

ризиків. Вчений описує [Weinstein, 1987] чотири когнітивні фактори, які 

найбільше впливають на становлення нереалістичного оптимізму: 1) брак 

особистого досвіду з цієї конкретної проблеми; 2) віра в те, що проблемі можна 

запобігти індивідуальними зусиллями; 3) віра в те, що якщо проблема не виникла 

дотепер, то вона не виникне й у майбутньому; 4) віра в те, що проблема в 

принципі трапляється нечасто. Сукупність цих факторів вказує на те, що 

сприйняття власних ризиків далеко не завжди може бути раціональним 

процесом.  

Намагаючись пояснити, чому оцінка людиною власних ризиків може бути 

помилковою і чому люди можуть виявляти нереалістичний оптимізм, 

Вайнштайн припускає [Weinstein, 1987], що у таких випадках спрацьовує 

механізм вибіркового фокусу уваги: індивіди ігнорують власну поведінку, яка 

збільшує ризики («Можливо, я трохи палю, але це не так вже і важливо») і 
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зосереджуються на такій поведінці, яка зменшує ризики або не впливає на них 

(«Зате я принаймні не переїдаю»). Дослідник також наголошує, що основу 

подібної вибірковості становить егоцентризм – людина з високою ймовірністю 

ігноруватиме поведінку інших, спрямовану на зниження ризиків («Мої друзі не 

палять, але це не важливо»).     

У дослідженні Гоппе та Огден [Hoppe and Ogden, 1996] учасників 

попросили зосередитися на поведінці, яка зменшує ризики («безпечний секс») 

або ж на такій, яка їх збільшує («небезпечний секс»). Дослідники вивчали 

нереалістичний оптимізм у питанні ризиків зараження ВІЛ. Гетеросексуальних 

учасників попросили заповнити опитувальник щодо їхніх переконань про ВІЛ та 

їхньої сексуальної поведінки. Потім досліджуваних поділили на дві групи, за 

ознакою збільшення ризиків чи відповідно зменшення. Учасників із групи 

збільшеного ризику попросили відповісти на питання на кшталт «Скільки разів 

від початку вашого статевого життя ви запитували партнера чи партнерку про 

його/її ВІЛ-статус?», оскільки дослідники припускали, що лише кілька учасників 

із цієї групи вкажуть, що вони роблять так часто. Досліджуваним із групи 

зменшеного ризику ставили питання на кшталт «Як часто від початку вашого 

статевого життя ви ретельно добираєте своїх партнерів/партнерок?». Результати 

дослідження показали, що зміщення фокусу на фактори, які знижують ризик для 

досліджуваних, збільшувало їх оптимізм через відносне збільшення ризиків 

інших людей у сприйнятті самих учасників.   

Транстеоретична модель поведінкових змін була розроблена ДіКлементе 

та Прочаска [Prochaska and DiClemente, 1982] як синтез 18 видів терапії, які 

охоплювали різноманітні процеси виникнення та підтримки поведінкових змін; 

зараз ця модель більш відома під назвою «модель стадій зміни» (МСЗ). Прочаска 

та ДіКлементе виділили спільні процеси у різних терапевтичних підходах та 

методиках і запропонували нову модель поведінкових змін на основі таких 

стадій: 

1) Передспоглядання: відсутній намір робити будь-які зміни.  

2) Споглядання: розглядається можливість змін. 

3) Підготовка: здійснення незначних змін. 

4) Дія: активне залучення до нової поведінки. 

5) Підтримка: впровадження та підтримка поведінкових змін з плином 

часу.   

Ці стадії однак не завжди відбуваються у прямій послідовності (просто 

переходячи від 1 до 5) – модель стадій зміни описує поведінкові зміни як гнучкі 

та динамічні. Наприклад, людина може переходити до стадії підготовки, а потім 

повертатися назад до стадії споглядання, і так кілька разів поспіль перед тим, як 

нарешті перейти до стадії дії. Більше того, навіть коли людина досягає стадії 

підтримки, вона може з часом повернутися назад до стадії споглядання.  

Модель стадій зміни також описує те, яким чином людина зважує вигоди 

та втрати від певної поведінки. Зокрема автори моделі стверджують, що індивіди 

на різних стадіях змін по-різному зосереджуються як на втратах («Відмова від 

паління робить мене дратівливою на людях»), так і на вигодах певної поведінки 
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(«Відмова від паління покращує моє здоров’я»). Наприклад, курець на стадіях дії 

(«Я покинула палити») та підтримки («Я не палю вже два місяці») схильний 

зосереджуватися на сприятливих та позитивних характеристиках цієї поведінки 

(«Я почуваюся більш здоровою, бо кинула палити»), у той час як курці у стадії 

перед споглядання схильні зосереджуватися на негативних характеристиках 

(«Відмова від паління зробить мене дратівливою»).  

Модель стадій зміни застосовується до таких форм людської поведінки, як 

тютюнопаління, вживання алкоголю, заняття фізичними вправами та 

проходження діагностичних медичних процедур [Marcus et al., 1992]. 

Застосування моделі до відмови від паління передбачає такий набір переконань 

та форм поведінки на різних стадіях: 

1) Передспоглядання: «Я задоволена від того, що палю і планую й далі 

продовжувати палити» 

2) Споглядання: «Останнім часом я часто кашляю. Можливо, варто 

задуматися про відмову від паління» 

3) Підготовка: «Я не буду палити в компанії і перейду на легші 

сигарети» 

4) Дія: «Я нарешті покинула палити» 

5) Підтримка: «Я не палю вже два місяці» 

Такі люди, однак, часто повертаються до переконання про те, що вони 

продовжать палити (так звана схема дверей, що обертаються). 

Модель стадій зміни використовують як у наукових дослідженнях, так і у 

якості основи для терапевтичних інтервенцій з прив’язкою до певної стадії 

конкретного пацієнта. Наприклад, на курця на стадії підготовки очікує інший тип 

інтервенції, аніж на того, хто ще знаходиться на стадії споглядання.  

Модель однак зазнавала критики, зокрема з таких підстав: 

• важко визначити,  як саме відбувається поведінкова зміна – 

стадіально чи як неперервний континуум. Дослідники підкреслюють різницю 

між патернами, які не узгоджуються із моделлю стадій зміни та патернами, які 

їй відповідають; 

• відсутність якісних відмінностей між стадіями може бути пов’язана 

або з відсутністю стадій або ж із тим, що ці стадії були неправильно виміряні та 

названі; 

• зміни між стадіями можуть відбуватися настільки швидко, що сама 

наявність стадій стає неважливою; 

• терапевтичні  інтервенції, засновані на моделі стадій зміни, можуть 

працювати радше через те, що людина переконана, ніби вона отримує якусь 

особливу увагу, аніж через ефективність самої моделі як такої; 

• поняття стадії є складним, оскільки охоплює багато змінних: поточна 

поведінка, спроби покинути ту чи іншу (нездорову) поведінку, намір змінитися і 

час від початку успішної відмови.   

Мета статті – презентація результатів теоретичного аналізу проблеми 

атрибутивних стилів в розумінні здоров’я.  
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Виклад основного матеріалу дослідження.  

Медійні кампанії для просування здорової поведінки та запобігання 

нездорової стали одним із головних інструментів для фахівців у галузі 

громадського здоров’я, які намагаються досягнути кращих результатів своєї 

професійної діяльності. Значні обсяги коштів, часу та зусиль щороку 

вкладаються у медійні кампанії як національного, так і місцевого масштабу у 

намаганні заохотити громадян до здорового харчування, регулярних фізичних 

навантажень, відмови від паління та зловживання алкоголем, і безпечного сексу. 

Дослідження однак показують, що успішність такого виду кампаній може значно 

різнитися, а ефективність нерідко є важко вимірюваною [Hornik, 2002].    

Медійні кампанії можна найпростіше описати як одну із форм реалізації 

інформаційного контролю [Hornik, 2002], тобто застосування медійних кампаній 

зазвичай має на меті вплинути на певні тренди у обсязі інформації, доступної на 

певну тему у інформаційному просторі. Такий вплив може мати дві форми: 

першою є намагання збільшити обсяги доступної інформації на певну тему. 

Наприклад, кампанія щодо популяризації профілактичної мамографії буде 

прагнути збільшити обсяг публічно доступної інформації для членів громади 

понад той, що вже є у наявності. Другою формою впливу є те, що організатори 

кампанії намагаються не лише збільшити обсяги доступної інформації (кількість 

газетних статей, оголошень, листівок, роздаткового матеріалу) на певну тему, а 

й чітко окреслюють, обрамлюють цю тему як важливу проблему громадського 

здоров’я, роблячи відтак її більш видимою, привертаючи увагу цільової 

аудиторії та пропонуючи варіанти вирішення цієї проблеми [Perloff, 2002]. У 

випадку з мамографією організатори кампанії можуть привернути увагу жінок 

до поширеності раку грудей і того, як раннє виявлення хвороби завдяки 

діагностиці може врятувати життя та здоров’я. Таким чином успішна медійна 

кампанія задовольнятиме обидва критерії, призводячи як до кількісних, так і до 

якісних змін у інформаційному середовищі громадськості на певну важливу 

тему.    

Огляд літератури щодо останніх медійних кампаній для покращення 

громадського здоров’я дає змогу виокремити набір факторів або ж умов, від яких 

залежить успішність тієї чи іншої кампанії. Більшість притомних та досвідчених 

організаторів кампаній розуміють однак, що ці фактори/умови не з’являються у 

інформаційному середовищі «з чистого листа», а тому прагнуть впливати на 

середовище таким чином, аби покращити ці умови/фактори та забезпечити успіх 

кампанії.  

Успішна зміна інформаційного середовища є головною метою більшості 

медійних кампаній у сфері громадського здоров’я, а надзадачею відповідно є 

зміна поведінки населення для запобігання поширенню хронічних захворювань. 

Кампанії традиційно розглядаються як організаторами, так і цільовою 

аудиторією як ініціативи, обмежені у часі та зосереджені на вужчому колі питань 

чи проблематик; планування кампанії неодмінно зосереджене на громадянах і на 

тому, як можна змінити їхні установки та поведінку за допомогою «правильних 

повідомлень».  Значні обсяги часу, зусиль та коштів витрачаються потім на те, 
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аби донести ці «правильні повідомлення» максимальну кількість разів до 

найширшого обсягу «правильної» цільової аудиторії. Такий підхід передбачає 

першу умову, яка, на нашу думку, має бути виконана для цілей успішної медійної 

кампанії: успішне маніпулювання інформаційним середовищем з боку 

організаторів кампанії для забезпечення достатнього впливу повідомлень та 

тематик кампанії на цільову аудиторію (максимізація впливу). 

До інших умов належать: 

• використання маркетингових інструментів для створення і 

подальшої адаптації відповідних повідомлень кампанії (креативний маркетинг та 

повідомлення) 

• створення супутніх структурних умов, як-от сприятливе 

середовище/структура можливостей, які би дозволяли цільовій аудиторії 

здійснити рекомендовану зміну (сприятливе середовище). 

Додатково до цих основних критеріїв слід наголосити на додаткових 

аспектах успішності сучасних медійних кампаній, зокрема:  

• розробка кампаній з тонким розумінням факторів поведінки щодо 

здоров’я, потенційно здатних призвести до бажаних результатів; 

• аналіз процесів в перебігу кампанії, зокрема вимірювання та оцінка 

контактів із повідомленнями кампанії можуть слугувати корисними проміжними 

маркерами як для цілей внесення коректив у перебігу кампанії, так і для 

пояснення підсумкових результатів (аналіз процесів та оцінка контактів).   

Успішне маніпулювання інформаційним середовищем на певну тему чи 

проблематику є головною задачею організаторів та спонсорів будь-якої медійної 

кампанії. Основні медіа-повідомлення кампанії часто доповнюються іншими 

підходами, як-от поширення просвітницьких друкованих матеріалів чи 

створення новинного потоку на тему кампанії, особливо якщо бюджети для 

купівлі ефірного часу чи площ у медіа є обмеженими.  

У минулому і сьогодні медійні кампанії з питань громадського здоров’я 

часто обмежені у фінансових ресурсах та залежні від телевізійних та радіо 

мовників, які виділяють час для розміщення соціальної реклами, що своєю 

чергою впливає на успішність таких кампаній. Дослідження показали [Perloff, 

2002], що надмірна впевненість організаторів кампанії у роликах соціальної 

реклами часто призводить до того, що основні повідомлення кампанії 

показуються у менш оптимальний час, що погіршує структуру та динаміку 

контактів із цільовою аудиторією. Через брак додаткових коштів організатори 

кампаній з питань проблематики громадського здоров’я часто обмежені 

часом/площею, які законодавчо відведені під соціальну рекламу, однак вони 

часто доповнюють такі кампанії застосуванням інших стратегій.  

Для цілей доповнення та посилення ключових повідомлень кампанії такі 

допоміжні стратегії можуть включати в себе використання друкованих 

матеріалів, як-от оголошення у газетах та журналах, освітньо-інформаційних 

матеріалів, як-от брошури чи листівки, носіїв великого формату, як-от біл-борди 

чи постери та брендованої промо-продукції на кшталт футболок, кепок, ручок 

або календарів.    
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Іншим критерієм успішної медійної кампанії є наявність підтримуючого 

середовища, яке дає можливість індивідам робити зміни у поведінці щодо 

здоров’я, до яких закликає та чи інша кампанія. На нашу думку, успіх мас-

медійної кампанії у просуванні сприятливих поведінкових змін залежить у тому 

числі від природи середовища, яке сприяє змінам, та структурним змінам, які 

супроводжують такі кампанії. Зв’язок між структурними змінами та мас-

медійним  охопленням, включаючи мас-медійні кампанії, є взаємним. Медійна 

увага може посилити підтримуюче середовище, сформувати підтримку 

громадськості, надати більшої суспільної легітимності зміні певних урядових чи 

місцевих політик у сфері охорони громадського здоров’я [Siegel, 2002]. 

Структурні зміни також виступають довгочасними компенсаторами після 

завершення кампанії, оскільки їхня тривалість значно довша. Успішні кампанії 

на додаток до використання таких традиційних каналів масової комунікації, як 

місцеве радіо, телебачення та газети, для впливу на середовище також 

намагаються змобілізувати цілі спільноти людей, залучаючи лідерів суспільної 

думки, громадські організації та волонтерські спільноти, доброчинні та освітні 

ініціативи.  

Алстед та ін. [Alstead et al., 1999] наводять приклад кампанії, спрямованої 

як на індивідуальну поведінку, так і на суспільне середовище для просування 

обізнаності щодо використання презервативів серед сексуально активних 

підлітків та збільшення доступності презервативів у закладах охорони 

громадського здоров’я, у комерційних та некомерційних установах та 

організаціях. Мобілізаційні стратегії такого роду включали зустрічі з місцевими 

лідерами суспільної думки, формування локальних дорадчих груп у школах, 

вузах, на підприємствах та організаціях, поширення друкованих та електронних 

матеріалів. Кампанія продемонструвала помірну успішність: значно виросли 

обсяги контакту із повідомленнями кампанії, однак використання презервативів 

збільшилося дуже незначно.   

Висновки. Деякі дослідники відзначають, що мобілізація громадськості 

сама по собі може бути достатньо ефективною стратегією для зміни поведінки. 

Наприклад, дослідження діагностики раку шийки матки виявили, що найбільш 

ефективні стратегії поєднували мас-медійні кампанії з додатковими 

терапевтичними інтервенціями. Блек та ін. наголошують [Black, Yamada, Mann, 

2002], що стратегії охорони громадського здоров’я, де мас-медійні кампанії 

застосувалися разом із безпосереднім профілактичним навчанням жінок та/або 

персоналу закладів охорони громадського здоров’я, виявилися найбільш 

успішними. Як підкреслюють Маркус та Крейн [Marcus, Crane, 1998], мас-

медійні кампанії з просування певних поведінкових змін працюють найкраще 

тоді, коли вони усувають чи зменшують перешкоди у доступі до послуг охорони 

здоров’я.  

Інші кампанії також використовували стратегії мобілізації громадськості 

для впливу на інформаційне середовище, включаючи кампанії щодо зміни 

суспільних установок щодо домашнього насильства, зміни соціальних норм 

щодо зловживання алкоголем серед учнів старшої школи та студентів, 
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підвищення обізнаності щодо екстреної контрацепції серед молодих жінок тощо. 

Загалом варто зазначити, що мас-медійні кампанії у поєднанні зі стратегіями 

мобілізації громадськості є більш ефективними, аніж кожен із цих компонентів 

сам по собі. Створення сприятливого середовища для змін є ключовим фактором 

успішних поведінкових змін як у короткочасній, так і у довготривалій 

перспективі.  

На основі огляду ключових теорій поведінки щодо здоров’я Фішбейн та ін. 

сформулювали [Fishbein et al., 2002] чотири головні фактори, які потенційно 

впливають на індивідуальні поведінкові інтенції та форми поведінки: 

• відчуття піддатливості індивіда до хвороби чи інфекції; 

• установки індивіда щодо певних форм поведінки; 

• поведінкові норми, на які своєю чергою впливають фактори 

найближчого групового оточення та соціальне середовище, у якому функціонує 

індивід; 

• самоефективність, упевненість індивіда у виконанні та підтриманні 

певної поведінки. 

Ці чотири фактори разом та кожен окремо можуть бути потенційною 

метою впливу мас-медійних кампаній, спрямованих на досягнення бажаних змін 

у індивідуальній та масовій поведінці щодо здоров’я.   

Іноді організатори мас-медійних кампаній у галузі охорони громадського 

здоров’я явно позначають наукові теорії, на які спирається набір ключових 

повідомлень та стратегія кампанії. Деякі кампанії використовують соціально-

когнітивну теорію для просування сприятливих змін у індивідуальній поведінці 

щодо здоров’я. Ця теорія наголошує, що індивід має бути впевнений у тому, що 

він зможе дотримуватися рекомендованої поведінки, і що затрати ресурсів на 

виконання та підтримання цієї бажаної поведінки є меншими, аніж вигоди чи 

здобутки від неї. Йоргенсен та ін. використовували цю теорію для цілей 

планування кампанії щодо просування профілактичної діагностики раку прямої 

кишки, аби заохотити людей від 50 років і старших проконсультуватися з лікарем 

щодо можливості такої діагностики.   Келдер та ін. також розробляли на основі 

СКТ [Kelder et al., 2000] план кампанії для зменшення вживання наркотичних 

речовин серед підлітків та молоді. Метою кампанії була зміна сприйняття, 

установок та соціальних норм підлітків та молодих людей щодо вживання 

наркотиків, підвищення індивідуальної та групової опірності вживанню 

наркотичних речовин та активне формування і підтримка позитивних життєвих 

виборів.  

Перспективи подальших досліджень пов’язані з емпіричним 

дослідженням психологічних особливостей атрибутивних стилів відносно 

здоров’я людини.  
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Гудкин Л.М. Атрибутивные стили в понимании концептов здоровья: 

феноменология влияния 

В статье показано, что истоки теории атрибуции можно отыскать в 

трудах Гайдера, который считал, что индивиды мотивированы 

рассматривать собственную социальную жизнь как упорядоченную и 

контролируемую, что означает потребность в понимании причинно-

следственных связей. Отмечается, что Келли разработал самые первые 

положения теории атрибуции, которая предусматривала, что атрибуции 

относительно каузальности структурируются в соответствии с определенной 
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схемой. С течением времени теория атрибуции прошла значительное 

продвижение от своих начальных положений, в частности возникло различение 

между самоатрибуциями (то есть атрибуциями относительно своего 

собственного поведения) и атрибуциями относительно других (то есть 

атрибуциями, совершенными относительно поведения других людей). Пытаясь 

объяснить, почему оценка человеком собственных рисков может быть 

ошибочной и почему люди могут обнаруживать нереалистичный оптимизм, 

Вайнштайн допускает, что в таких случаях срабатывает механизм 

выборочного фокуса внимания: индивиды игнорируют собственное поведение, 

которое увеличивает риски и сосредоточиваются на таком поведении, которое 

уменьшает риски или не влияет на них. Подчеркивается, что медийные 

кампании для продвижения здорового поведения и предотвращения нездорового 

стали одним из главных инструментов для специалистов в отрасли 

общественного здоровья, которые пытаются достичь лучших результатов 

своей профессиональной деятельности. Успешное изменение информационной 

среды является главной целью большинства медийных кампаний в сфере 

общественного здоровья, а сверхзадачей соответственно является изменение 

поведения населения для предотвращения распространения хронических 

заболеваний. Кампании традиционно рассматриваются как организаторами, 

так и целевой аудиторией как инициативы, ограниченные во времени и 

сосредоточены на более узком кругу вопросов или проблематики; планирование 

кампании непременно сосредоточено на гражданах и на том, как можно 

изменить их установки и поведение с помощью "правильных сообщений". 

Успешное манипулирование информационной средой на определенную тему или 

проблематику является главной задачей организаторов и спонсоров любой 

медийной кампании. Делается вывод, что основные медиа-сообщения кампании 

часто дополняются другими подходами, например распространение 

просветительских печатных материалов или создание новостного потока на 

тему кампании, особенно если бюджеты для покупки эфирного времени или 

площадей у медиа являются ограниченными.  

Ключевые слова: атрибуция, стиль, понимание, интерпретация, здоровье, 

болезнь, психология, СМИ. 

 

Gudkin L.M. Attributive styles in understanding health concepts: the 

phenomenology of influence 

The article shows that origins of attribution theory can be found in Haider’s 

works, who thought that individuals are motivated to perceive their social life as well-

organized and controlled that requires some understanding of causal connections. It 

is mentioned that Kelly worked out first-ever positions of attribution theory, stating 

that attributions are structured according to a certain chart. Over time attribution 

theory evolved and incorporated considerable advancements from its initial positions, 

in particular there was a distinction between self-attributions (attributions related to 

one’s own behavior) and attributions related to other people. Trying to explain why 

estimation of one’s own risks can be erroneous and why people can demonstrate 
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unrealistic optimism, Weinstein assumes that in such cases the mechanism of selective 

focus attention works effectively: individuals ignore risk-increasing behavior and 

concentrated on such behavior that diminishes risks or does not influence them. It is 

underlined that mass-media campaigns for promotion of healthy behavior and 

prevention of unhealthy one become one of the main instruments for public health 

specialists, trying to achieve the best results of their professional activity. Successful 

change of informational environment is the primary objective of most mass-media 

campaigns on public health, with further behavioral change of the whole population 

in order to prevent chronic diseases distribution. Campaigns are traditionally 

considered by both organizers and target audience as initiatives limited in time and 

concentrated on more narrow circle of questions or range of problems; campaign 

planning is certainly concentrated on citizens and possibility to change their attitudes 

and behavior by means of "right messages". Successful manipulation in informational 

environment on a certain topic or range of problems is the main task of organizers and 

sponsors of any mass-media campaign. Conclusion is drawn that basic media-

messages of a campaign are often complemented by other approaches, for example, 

distribution of educational printed materials or creation of campaign-themed news 

stream, especially if campaign budgets are limited.  

Keywords: attribution, style, understanding, interpretation, health, illness, 

psychology, mass-media. 
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The most common interpretation of quality of life is its definition as a sociological category. 

"Quality of life" - as a sociological category expresses the quality of meeting the material and cultural 

needs of people (quality of food, clothing, comfort, quality of health care, education, services, 

environment, leisure, degree of satisfaction in meaningful communication, knowledge, creativity 

labor, the level of stress, the structure of settlement, etc.).  

However, such an understanding of the category of "quality of life" cannot be considered 

sufficient. Quality is a fragmented integrity, is a structural entity, so the quality of life must be 

considered in the integral unity of material, natural, social and spiritual factors of human life. 

Theoretical analysis of the problem of mental health and quality of life allows:  to identify the 

degree of development of mental health, to state the eclectic views in determining the criteria and 

norms of various psychological and psychotherapeutic approaches, to focus on the definition of 

mental health as a socio-cultural phenomenon; to determine the determinants of the most common 

abnormal manifestations of mental illness, the priority of which are psychological factors; 

psychological category. 

Key words: quality of life, mental health.  

 

 

Problem’ statement.   QOL (Quality of Life) is the international abbreviation 

for the quality of life in English literature. Problems of quality of life are discussed by 

experts in various scientific fields. Quality of life becomes the goal of development of 

the individual, the state, the world community. Many branches of science study the 

quality of human life. In medicine - special attention is paid to physical health, in 

economics - the level of well-being and security, in ecology - the state of the 

environment, psychology explores the needs of the individual, the search for meaning 

in life, his desire for happiness.  

Main results of research. The study of quality of life began in the mid-60's, 

when in highly developed Western countries began to move to the post-industrial stage 

of society, which led to human interest in the humanitarian content of economic 

progress.  

For the first time. the concept of "quality of life" was introduced into scientific 

circulation by John Helbert and Forrester in the 60s of the XX century in connection 

with an attempt to model the trajectory of industrial dynamics.  

To date, there is no unanimity in understanding which phenomena are termed 

quality of life and the issue remains debatable.  

On the one hand, there are extended explanations of this category, which include 

all processes of human life and society. On the other hand, only a narrow part of 

people's life support processes is introduced into quality of life indicators. Very often 

close terminology is used, identifying with the category of quality of life: standard of 

living, lifestyle, standard of living, lifestyle and so on. Sometimes there is an 
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identification of these categories, which complicates the understanding of the meaning 

of quality of life.  

Researchers disagree in defining this concept. B.M. Genkin, summarizing the 

experience of many researchers in this field, concluded that the quality of life is usually 

understood as the conditions of human existence: material security, food, clothing, 

housing, security, access to health care, opportunities for education and skills, the 

environment, social relations in society, including freedom of expression and the 

influence of citizens on political decisions (E.A. Davydova, V.V. Davydov; S.A. 

Aivazyan; A. Anderson, A. Levin). 

Quality of life, according to V.N. Bobkova, should be interpreted as the level of 

development and the degree of satisfaction of a complex of highly developed needs 

and interests of people. Such a concise definition, in his opinion, does not contradict 

the many concepts available in the literature, because happiness, freedom, equality, 

opportunities, abilities of people, etc. - all these are the needs and interests of people. 

He considers quality of life as a socio-economic category and notes its following 

features. First, the quality of life is extremely broad, multifaceted, multifaceted 

concept, incomparably broader than the "standard of living". Second, quality of life has 

two sides: objective and subjective. The objective components of quality of life are: 

standard of living, level of employment, development of services, social security and 

guarantees; subjective - to reflect the emotional attitude of the individual, the degree 

of satisfaction with different areas of their lives: job satisfaction, living conditions, a 

sense of comfort, stability and confidence in the future. In a narrow sense, the category 

of quality of life reflects only the qualitative characteristics of different spheres of life 

(as opposed to the standard of living.  

Quality of life includes all aspects of human existence. A.I. Subbeto defines 

quality of life as a system of spiritual, material, socio-cultural, environmental and 

demographic components of life. This system reveals the level of ancestral forces of 

man, the creative meaning of his life. AI Subbeto speaks of those births of quality: 

objective - material; functional; systemic-social, in accordance with which both 

individual and social (systemic-social) quality of life, diversity of human needs, the 

potential of its comprehensive, harmonious, creative development are revealed.  

Well-known researchers in the field of quality of life М.А. Kuznetsov propose 

the following structure of quality of life, developed in the paradigm of a systems 

approach. This approach considers the problem of quality of life in four interrelated 

areas: population health; quality of education; quality of the natural environment; 

spirituality. 

The most common interpretation of quality of life is its definition as a 

sociological category. "Quality of life" - as a sociological category expresses the 

quality of meeting the material and cultural needs of people (quality of food, clothing, 

comfort, quality of health care, education, services, environment, leisure, degree of 

satisfaction in meaningful communication, knowledge, creativity labor, the level of 

stress, the structure of settlement, etc.).  

However, such an understanding of the category of "quality of life" cannot be 

considered sufficient. Quality is a fragmented integrity, is a structural entity, so the 
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quality of life must be considered in the integral unity of material, natural, social and 

spiritual factors of human life. quality of life "as an important indicator of human 

existence immediately became the subject of scientific controversy between scholars 

of Marxist-Leninist orientation (A.P. Butenko, etc.) and representatives of 

individualistic theories  

In the 70's J. Telbraith and his followers added the concept of quality of life 

interpretation, associated with the liberation of society from some excesses of 

consumption arising from the orientation of society to the exclusively quantitative 

growth of material benefits, leading to the deformation of needs. According to their 

views in modern conditions, productivity growth is not directly related to improving 

people's living standards. The need to "give human life a decent human quality" comes 

to the fore. Life, in their opinion, puts society in front of the need to choose: or quantity 

- increase wages, increase production of goods; or quality - education, health care, 

culture, ecology, etc. The most common interpretation of quality of life is its definition 

as a sociological category. "Quality of life" - as a sociological category expresses the 

quality of meeting the material and cultural needs of people (quality of food, clothing, 

comfort, quality of health care, education, services, environment, leisure, degree of 

satisfaction in meaningful communication, knowledge, creativity labor, the level of 

stress, the structure of settlement, etc.).  

In the 70's J. Telbraith and his followers added the concept of quality of life 

interpretation, associated with the liberation of society from some excesses of 

consumption arising from the orientation of society to the exclusively quantitative 

growth of material benefits, leading to the deformation of needs. According to their 

views in modern conditions, productivity growth is not directly related to improving 

people's living standards. The need to "give human life a decent human quality" comes 

to the fore. Life, in their opinion, puts society in front of the need to choose: or quantity 

- increase wages, increase production of goods; or quality - education, health care, 

culture, ecology, etc.   

For a person it is essential not only a certain level of well-being, but also a 

spiritually oriented life. If the growth of material well-being is achieved at the cost of 

loss of physical and mental health of an individual, his spiritual and moral deformation, 

then such an orientation to the development of society is contrary to quality of life 

(Subbeto A.I.).  

In foreign studies, so itself there is no consensus in considering the category of 

"quality of life". Most definitions present subjective variables that characterize the 

well-being of the individual, satisfaction with freedoms, human rights, security of 

existence (J. Van Gig; E. Diner; J. M. Pearsol). For example, J. Van Gig understands 

the quality of life of the population very broadly, considering it as a component of well-

being, and linking this category with the goals that determine public policy aimed at 

meeting social, economic and other needs, improving the general welfare of the 

population, support for such conditions in which man and nature could lead a 

harmonious existence. In this case, it is an interdisciplinary approach to the problem of 

quality of life, the subject of which is a set of conditions that ensure human existence, 

including human relations with nature.  
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Thus, the quality of life in modern concepts of quality abroad means a 

comprehensive description of socio-economic, political, cultural, ideological, 

environmental factors and living conditions of the individual, the position of man in 

society. 

The category of quality becomes a symbol of the progress and survival of 

civilization. This overcomes the traditional notions of quality, widely used in quality 

management systems (A.I. Subetto).  

The analysis of different interpretations of the category "quality of life" could be 

continued. In general, it should be noted that most researchers, ultimately, in one 

context or another, quality of life is understood as a complex characteristic that 

determines the socio-economic situation and a set of conditions that ensure human life.  

For humans not only a certain level of well-being is important, but also a 

spiritually oriented life. If the growth of material well-being is achieved at the cost of 

deteriorating environmental conditions and loss of public health, then such an 

orientation to the development of society contradicts the quality of life (A. Subbeto).  

Thus, we can say that the quality of life is a kind of global system, which includes 

the quality of culture, quality of ecology, quality of education, quality of social, 

economic and political organization of society, quality of man. Quality of life is 

considered as an integral indicator that comprehensively characterizes the degree of 

development and completeness of satisfaction of the whole complex of needs and 

interests of people.  

 The needs and interests of people are individual and the degree of their 

satisfaction can be assessed only by the subjects themselves. They are not fixed by any 

statistical values and practically exist only in the minds of people, and accordingly, in 

their personal opinions and assessments. Thus, the assessment of quality of life comes 

in two forms:  

1) The degree of satisfaction of objective needs and interests,  

2) Subjective satisfaction with the quality of life of the individual. It is obvious 

that a person can function physically and socially adequately, but at the same time feel 

unhappy, and vice versa.  

Keijiro Suruga defines the area that studies the quality of life - philosophical 

anthropology. George Morris Pearsol, Flanagan, Cottke, Tarle, Jonsen et al., Murray 

Fried, Zwirline define quality of life as a subjective pleasure that is expressed or 

experienced by an individual in physical, mental and social situations, even in the 

presence of any deficits. 

This does not exclude objective achievements and skills that are highly valued 

in society: intelligence, physical ability, characterological stability, as well as the 

ability to form social relations and get pleasure from it. Low quality of life, therefore, 

occurs with severe deficits in mental and physical health, pathocharacterological 

disorders and disturbances in social relations. Kottke emphasizes that everyone cares 

not only about life expectancy, but also about its fullness and meaning; The latter, he 

associates with quality of life. George Morris Pearsall defines quality of life more as 

the satisfaction of needs and optimal functioning, rather than ephemeral satisfaction 

with life and a sense of well-being.  
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E. Diner identified the following signs of subjective well-being:  

1) Subjective well-being exists only within individual experience.  

2) Positivity of measurement. Subjective well-being is not simply the absence of 

negative factors that characterizes most definitions of mental health. It is necessary to 

have certain positive indicators.  

3) Globality of measurement. Subjective well-being usually includes a global 

assessment of all aspects of a person's life over a period of several weeks to decades. 

Quality of life is an integral characteristic of a person's physical, psychological and 

social functioning, based on his subjective perception.  

An important indicator of quality of life is an individual's feelings about the 

social situation around him. Whether he feels healthy, able to freely, without difficulty 

use various social and technical achievements, whether he feels positive or negative 

emotions in life situations, all this is an indicator of the subjective attitude to the quality 

of his own life. 

It is natural to associate subjective satisfaction with the quality of one's life with 

subjective well-being. the definition of subjective well-being contained in the works of 

various authors can be grouped into three categories:  

1) normative definition, the essence of which is in a person's sense of well-being, 

if he has some socially desirable qualities; the criteria of well-being are the system of 

values adopted in a given culture;  

2) determining where well-being is a global assessment of a person's quality of 

life. by its own criteria, this definition implies that well-being - the harmonious 

satisfaction of human desires and aspirations;  

3) the meaning of the concept of subjective well-being associated with the 

everyday understanding of happiness as the benefits of positive emotions over negative 

ones, this definition emphasizes pleasant emotional experiences that either objectively 

prevail in human life, or subjectively a person is prone to them.  

Given that people's needs are constantly changing and evolving, it is difficult to 

assess the qualitative and quantitative aspects of quality of life. In addition, some 

characteristics of quality of life, such as health, satisfaction of spiritual goods, safety 

can be assessed only conditionally. Therefore, to find a relative measure of quality of 

life at some point is possible only through a system of orienting psychological 

indicators.  

Analysis of research on quality of life shows that the diversity of definitions is 

based on two oppositions: objective living conditions and subjective assessments living 

conditions.  

М.А.Kuznetsov identified seven types of definitions of quality of life:  

1) - objective conditions of existence at the level of society as a whole;  

2) - subjective assessments of living conditions at the level of society as a whole;  

3) - objective conditions of existence of the individual;  

4) - subjective assessments of the conditions of existence of the individual;  

5) - objective conditions of existence and their assessment at the level of society;  

6) - objective conditions of existence and their assessment at the level of the 

individual;  



377 
 

7) - objective conditions of existence and their assessment at the level of society 

and the individual. 

The use of different types of definitions of quality of life shows that their 

evolution took place from the level of society to the individual and from objective 

conditions of existence to subjective assessments of living conditions. The hypothesis 

that people in better living conditions are more satisfied seems obvious, but there is a 

weak relationship between living conditions and subjective self-esteem, this is due to 

the following circumstances: most people are psychologically inclined to compare their 

own living conditions with living conditions. have a higher level of existence 

(Unconscious desire to improve living conditions); most individuals under the 

influence of social environment tend to suppress feelings of dissatisfaction; 

expectations and goals are usually significantly adjusted by life circumstances; the 

expression of dissatisfaction to some extent does not depend on life experience; living 

in better conditions has the formation of new evaluation standards and is more 

conducive to the expression of dissatisfaction.  

All these factors reduce the interaction between living conditions and their 

evaluation. The combination of these factors can lead to a paradoxical situation when 

good conditions are combined with a negative subjective assessment of quality of life 

and, conversely, bad conditions - with a positive assessment.  

Subjective indicators of quality of life (J.R. French, R.D. Caplan, R.V. Harrison) 

are divided into: cognitive component (rational) and affective (emotional).  

Cognitive component consists of assessing the overall satisfaction with different 

areas of life. Assessment of overall life satisfaction and assessment of satisfaction with 

different spheres of life are two relatively independent psychological realities, as they 

are formed by different mechanisms of human information processing.  

Affective component is a balance of positive and negative emotional attitudes. 

Balance is the ratio of the values of negative and positive affect. Positive feelings 

include: happiness, social support, personal competence. Negatives are expressed in 

feelings of depression, anxiety and stress. 

There are many studies of the negative effects of stress on quality of life. The 

occurrence of stressful situations under the influence of such life events as the loss of 

love or death of a loved one, as well as the impact of chronic stress, such as prolonged 

conflict at work or in the family research is quite careful. People who have a lot of 

stress in their daily lives are more vulnerable, more prone to depression, anxiety and 

have high dissatisfaction with life.  

Measuring the affective components of quality of life is usually supplemented 

by measuring happiness. The feeling of happiness - unhappiness in this case is seen as 

a balance between positive and negative emotions. Among the many definitions of 

happiness, one of the most concise is offered by Dahl's explanatory dictionary.  

Happiness is defined as "the desired urgent life." The definition of "desirable" 

reflects a personally attractive, subjectively significant, and highly valued quality of 

individual life. According to this general meaning, the desired life can be defined as a 

life worthy, proper, perfect, satisfying. man with the world, in psychological terms, 

acts primarily in the form of specific life goals and ideals that initiate and guide the 
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activity of the subject. The ability to realize their ideals, goals, personal desires and 

thus bring into line the desired and urgent is the basis of a happy life. In turn, a person 

is happy to the extent and to the extent that he perceives his own urgent life as desirable, 

which meets the requirements and standards of his value consciousness. 

Thus, studying the quality of life as an integrative characteristic of objective and 

subjective indicators of human living conditions, it is especially important for mental 

health is the subjective assessment of quality of life, which is manifested in the 

perception and attitude of the individual to conflicts and changes in life, which 

determines the mental and moral satisfaction of their own lives, even when the 

objective characteristics suggest otherwise. Analysis of the interpretation of the 

concept of quality of life reveals that most researchers, in different contexts, understand 

the quality of life as a complex characteristic, an integral indicator that 

comprehensively characterizes the degree of development and satisfaction of the whole 

complex of needs and interests. In this regard, our study selected the perspective of 

considering the concept of quality of life in the key of health psychology as a 

psychological category, ie how a person subjectively feels, perceives, evaluates the 

quality of his life, and how the created quality of life helps to strengthen mental. 

 

Conclusions. Theoretical analysis of the problem of mental health and quality 

of life allows:  

1) to identify the degree of development of mental health, to state the eclectic 

views in determining the criteria and norms of various psychological and 

psychotherapeutic approaches, to focus on the definition of mental health as a socio-

cultural phenomenon;  

2) to determine the determinants of the most common abnormal manifestations 

of mental illness, the priority of which are psychological factors; psychological 

category. 
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Войтович А.В. Феноменология субъективной оценки качества жизни и 

психологического здоровья личности 

В статье показано, что наиболее распространенной интерпретацией 

качества жизни является его понимание как социологической категории. 

«Качество жизни» - как социологическая категория выражает качество 

удовлетворения материальных и культурных потребностей людей (качество 

еды, одежды, комфорт, качество здравоохранения, образования, услуг, 

окружающей среды, досуга, степень удовлетворенности осмысленным 

общением, знания, творчество, труд, уровень стресса, структура расселения и 

др.). Однако такое понимание категории «качество жизни» нельзя считать 

достаточным. Качество – это фрагментарная целостность, структурная 

единица, поэтому качество жизни необходимо рассматривать в целостном 

единстве материальных, природных, социальных и духовных факторов жизни 

человека. Теоретический анализ проблемы психологического здоровья, 

психического здоровья и  качества жизни позволяет: выявить степень развития 

психологического здоровья, сформулировать эклектические взгляды при 

определении критериев и норм различных психологических и 

психотерапевтических подходов, сделать акцент на определении психического 

здоровья как социокультурного феномена; определить детерминанты наиболее 

частых патологических проявлений психических заболеваний, приоритетом 

которых являются психологические факторы и аспекты.  

Ключевые слова: качество жизни, психологическое здоровье. 

 

Войтович Г.В. Феноменологія суб'єктивної оцінки якості життя і 

психологічного здоров'я особистості  

У статті показано, що найбільш поширеною інтерпретацією якості 

життя є його розуміння як соціологічної категорії. «Якість життя» - як 

соціологічна категорія виражає якість задоволення матеріальних і культурних 

потреб людей (якість їжі, одягу, комфорт, якість охорони здоров'я, освіти, 

послуг, навколишнього середовища, дозвілля, ступінь задоволеності осмисленим 

спілкуванням, знання, творчість, праця, рівень стресу, структура розселення і 

ін.). Однак таке розуміння категорії «якість життя» не можна вважати 

достатнім. Якість - це фрагментарна цілісність, структурна одиниця, тому 

якість життя необхідно розглядати в цілісному єдності матеріальних, 

природних, соціальних і духовних чинників життя людини. Теоретичний аналіз 

проблеми психологічного здоров'я, психічного здоров'я та якості життя 

дозволяє: виявити ступінь розвитку психологічного здоров'я, сформулювати 

еклектичні погляди при визначенні критеріїв і норм різних психологічних і 

психотерапевтичних підходів, зробити акцент на визначенні психічного здоров'я 

як соціокультурного феномену; визначити детермінанти найчастіших 

патологічних проявів психічних захворювань, пріоритетом яких є психологічні 

чинники і аспекти.  

Ключові слова: якість життя, психологічне здоров'я. 
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