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УДК 159.98: 316.628 : 364.2 

Г.М. Бевз 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК НАПРЯМОК ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

Бевз Г.М. Соціально-психологічне забезпечення як напрямок психологічних 
досліджень: теоретичний аналіз. У статті розкривається поняття «соціально-
психологічного забезпечення» як предмет міждисциплінарних знань. Доводиться 
важливість врахування витоків його застосування, зокрема у сфері соціальної політики 
як «управління соціальними ризиками» з практичним втіленням у системі соціального 
захисту населення. Його психологічний блок отримав досить широке представлення у 
сфері професійної діяльності людини та пошуку способів опанування людиною 
ймовірними ризиками у нормативно-звичайних, екстремальних та надзвичайних умовах 
функціонування. Запропоновані автором рівневі та оціночні параметри соціально-
психологічного забезпечення діяльності людини у суспільстві включають такі складові: 
нормативно-правове забезпечення, середовище як умови та засоби діяльності, 
діяльність та її суб’єкт, очікувані ефекти. Доводиться важливість врахування 
інтеграційних характеристик соціально-психологічного забезпечення, саме які і 
формують очікувані його ефекти. 

Ключові слова: соціально-психологічне забезпечення, психологія діяльності, 
ризики професійної діяльності, умови діяльності. 

Бевз Г.М. Социально-психологическое обеспечение как направление 
психологических исследований: теоретический анализ. В статье раскрывается 
понятие «социально-психологического обеспечения» как предмета междисциплинарных 
знаний. Утверждается важность учета истоков его применения, особенно в области 
социальной политики как «управление социальными рисками» с практическим 
воплощением в системе социальной защиты населения. Его психологический блок 
получил достаточно широкое представление в сфере профессиональной деятельности 
человека, поиска способов освоения человеком возможными рисками в нормативно-
обычных, экстремальных и чрезвычайных условиях функционирования. Предложенные 
автором уровни и оценочные параметры социально-психологического обеспечения 
деятельности человека в обществе включают нормативно-правовое обеспечение, среду 
как условия и средства деятельности, деятельность и ее субъект, ожидаемые эффекты. 
Утверждается важность учета интеграционных характеристик социально-
психологического обеспечения, именно которые и формируют ожидаемые его эффекты. 

Ключевые слова: социально-психологическое обеспечение, психология 
деятельности, риски профессиональной деятельности, условия деятельности. 

Постановка проблеми. Поняття соціально-психологічного забезпечення (далі 
СПЗ) широко використовується у контексті різних наукових досліджень у тому числі і 
щодо сфери психологічних знань. Натомість його трактування все ще залишається 
досить довільним окреслюючи дуже широке коло понять і стосується як самого предмету 
дослідження, так і його змісту, принципів та завдань; безпосередньої діяльності та її 
етапів; співвідношення об’єкта та суб’єкта дослідження; системи методичного 
інструментарію праці психолога, що аналізується як з технічної позиції, так і суб’єктної у 
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контексті професійної підготовки та професійної адаптації; впровадження певного 
технологічного процесу; розвитку певного явища та процесу досягнення наперед заданих 
характеристик, що може трактуватися як супровід, соціально-психологічна підтримка, 
реабілітація чи допомога, а також коучінг, наставництво тощо. Таке різноманіття аспектів 
поняття соціально-психологічного забезпечення ставить питання щодо їх систематизації 
та упорядкування не лише щодо певного напрямку діяльності людини, а й загалом. Саме 
цьому і буде присвячена ця стаття. 

Аналіз останніх публікацій. Як правило поняття соціально-психологічного 
забезпечення пов’язано із практичною сферою застосування психологічних знань, 
вказуючи на способи поєднання психологічної теорії та практики при реалізації певних 
завдань. Цей напрямок досить потужно представлений працями вчених різних сфер 
психологічних знань, зокрема психології професійної діяльності (Д. Гандер, 
Л. Карамушка, М. Корольчук, Н. Кривоконь, С. Леньков, В. Панок, Т. Шеломов), 
навчальної та освітньої діяльності (Є. Дубовська, С. Максименко, Ю. Машбиць, 
О. Тихомандрицька, Н. Скороходова,), безпеки праці (М. Дмітрієва) та діяльності у 
екстремальних умовах (М. Корольчук, В. Крайнюк, К. Ковальська), психології здоров’я 
(Г. Нікіфоров), соціалізації у різних умовах (В. Арнаутова, І. Зубіашвілі) та менеджменту 
(Л. Карамушка, Н. Коломінський) [1; 3-4; 7-8; 10; 14-15]. Досить детальний аналіз моделей 
та концепцій СПЗ надано у монографії Н. Кривоконь [10]. 

Особливою групою виступають роботи щодо соціально-психологічного 
забезпечення діяльності в екстремальних умовах (М. Корольчук, В. Крайнюк), що також 
набуло особливого звучання у сфері військової психології і представлено роботами 
О. Блінова, М. Варія, М. Дорошенка, М. Козяра, С. Кучеренко, В. Осьодло, В. Стасюк та 
інших [9; 16-17]. Саме у цій сфері науково-практичні напрацювання найбільше набули 
закріплення на рівні законних та підзаконних актів, формуючи формально-
адміністративні стандарти соціально-психологічного забезпечення [12]. Подібна ситуація 
спостерігається і у сфері психологічної служби в освіті, що передбачає застосування 
певного інструментарію для вирішення циклічно-конкретних завдань, пов’язаних із 
освітнім процесом та моніторингом розвитку дитини у процесі опанування освітою [13]. 

Також проведений аналіз зафіксував створення відповідних моделей та концепцій 
соціально-психологічного та психологічного забезпечення певних сфер діяльності, 
зокрема, соціальної роботи (Н. Кривоконь), економічної соціалізації молоді (І. Зубіашвілі); 
діяльності військових підрозділів, зокрема аеромобільних, (В. Стасюк), а також митних 
органів (А. Пилипенко), пожежної служби (Г. Грибенюк, О. Шлєнков), трудової діяльності 
загалом (А. Крипов). Також можна відмітити виокремлення концепцій психологічного 
забезпечення, зокрема, соціального розвитку людини в умовах виробництва 
(Г. Суходольський); педагогічної діяльності (С. Максименко, Ю. Машбиць, В. Панок, 
Н. Чепелєва); в екстремальних ситуаціях (В. Розов) [10]. Водночас виявлене різноманіття 
прояву СПЗ все ще не має узгодженого розуміння як системного явища. Натомість слід 
відмітити, що саме завдяки своїй системності СНЗ слугує досягненню практичного 
результату і економічного ефекту певної діяльності. 

Формулювання мети і завдань статті. Тож метою цієї статі є виокремлення на 
основі міждисциплінарного аналізу ключових ознак співвідношення понять 
«забезпечення» та «соціально-психологічне забезпечення», а також визначення місця 
останнього у соціальних системах життєдіяльності людини. Завданнями слугували: 
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1) визначити змістовні та структурні компоненти об’єкта дослідження; 2) розкрити 
напрями вивчення соціально-психологічного забезпечення та визначити коло питань, яке 
потребує детального вивчення та представлення. 

Виклад методики і результатів дослідження. Дослідження здійснювалося 
методом теоретичного аналізу літературних джерел щодо поняття «соціально-
психологічного забезпечення» а також передбачало охоплення наукових напрацювань 
різних сфер знань (педагогіки, економіки, права, психології тощо) задля формування його 
міждисциплінарного континууму.  

Слід зауважити, що термін «забезпечення» спрямовує наш фокус уваги на ціль і 
об’єкт забезпечення («Що саме має бути забезпечено?»), а також вказує на: 1) міру та 
повноту охоплення всього необхідного (передбачає перелік) задля досягнення кінцевої 
мети («Що і скільки для цього слід мати?»); 2) предметне використання, відповідаючи 
на питання: «Як це буде використано?». Однозначно термін «забезпечення» несе у собі 
показник якості та прогнозованості досягнення, детермінуючи і обумовлюючи їх 
досягнення. Таким чином поняття «забезпечення» може виступати умовою або успішної, 
або неуспішної діяльності, надаючи тим самим їй ознак маніпулятивності. Більше того, 
науковці зазначають, що саме завдяки належній відповідності процесу забезпечення 
може бути досягнута надійність діяльності та висока ймовірність досягнення очікуваних 
результатів [8, c. 275-260].  

Розпочинаючи свій аналіз ми, перш за все, звернулися до макроекономіки. Цей 
напрямок науки, що орієнтований на аналіз процесів суспільного відтворення, визначає 
соціальне забезпечення як систему управління соціальними ризиками з метою 
компенсації шкоди, зниження або запобігання її дії на процес відтворення населення [6]. 
Така політика реалізується через механізм перерозподілу національного доходу, що 
трактується як «управління соціальними ризиками». Натомість слід відмітити, що з 
позиції користувача цей механізм ніяким чином не упереджує формування та поширення 
соціальних ризиків він спрямований на покриття нанесених збитків й надання підтримки 
людині у ситуації повної або часткової втрати працездатності. На практиці ця політика 
втілюється у комплексі заходів «соціального захисту», що надає конкретній людині 
можливість отримати відповідний пакет послуг (матеріальне забезпечення), як гарантії 
встановлених стандартів життя у ситуації ризиків, як-то: хвороба, інвалідність, старість, 
втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на робочому місці тощо. Таким 
чином поняття «забезпечення» працює задля компенсації набутого дефіциту, який 
обмежує працездатність та самостійність людини. Попри всі позитивні моменти такої 
політики, вона несе суттєві ризики через узвичаєння практики правового закріплення 
стану дефіцитарності як нормативного з відповідним фінансовим забезпеченням, без 
критичного аналізу його віддалених соціальних наслідків, зокрема споживацтва, навченої 
безпорадності, утриманства тощо. Підґрунтям зробленого аналізу слугують праці автора 
а також таких українських науковців, як М. Кліманська і зарубіжних М. Селігмана, 
Дж. Родіна, Эллен Джейн Лангера та ін. [5; 18].  

Наукові розробки вивчення СПЗ переважно спрямовані на сам вид діяльності та 
його специфіку, суб’єкт діяльності, а також засоби впливу на діяльність і суб’єкта задля її 
оптимізації та вдосконалення. Незалежно від напрямку дослідження при вивченні СПЗ 
вченими виділяються її певні етапи, рівні, складові та виміри. Узагальнюючи наукові 
надбання Н. Кривоконь виділяє загальні три виміри СПЗ, а саме: 1) система заходів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
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задля вдосконалення та оптимізації діяльності; 2) сама специфічна діяльність; 
3) особистість, яка зазнає перетворення у діяльності [10]. Стосовно виділення 
науковцями складових, етапів та рівнів СПЗ, то вони переважно співвідносяться із самою 
діяльністю чи певною сферою життєдіяльності людини, відображаючи її специфіку та 
процедурні моменти. Також існує практика або поєднання двох блоків СПЗ (соціальний і 
психологічний), або виділення лише психологічного, фокусуючи увагу саме на його 
аспектах (складових, рівнях, етапах, особливостях). Так, згідно людських станів та 
взаємин український психолог В. Стасюк у психологічному блоці виділяє три групи 
категорій, що співвідносяться із індивідуальним рівнем, груповим та інтегрованим. Також 
автор вказує на складові психологічного забезпечення військовослужбовців стосовно 
виконання ними бойових дій, як-то: психологічне проектування, підготовка, супровід, 
допомога та реабілітація 16]. В екстремальний умовах діяльності українські вчені 
М. Корольчук і В. Крайнюк виділяють дві групи заходів впливу на суб’єкта діяльності, де 
перша стосується відбору, прогнозу та підготовки до виконання завдання, а друга – 
стосується заходів профілактики несприятливих змін в організмі та активізації його 
ресурсів, які поділяються на звичайні (специфічні) та у разі необхідності (неспецифічні). 
Також автори наголошують на врахуванні як СПЗ, так і заходів матеріально-технічного 
забезпечення [8, c. 11-12]. 

Доповнюючи вище сказане нами було встановлено, що у наукових джерелах СПЗ 
діяльності людини розглядається як зовнішньо обумовлений процес впливу на: 
1) середовище як зовнішні умови та технічні засоби діяльності, які відповідним чином 
мають бути створені; 2) саму діяльність через вивчення її особливостей, процесів та 
етапів розгортання; 3) особистість та її стани. Також слід відмітити, що зовнішню 
інтеграцію цих компонентів забезпечує система управління, а внутрішню – мотивація 
(індивідуальна та групова). Внаслідок такого впливу прогнозуються зміни щодо 
оптимізації обраної діяльності, модернізації та ефективності її реалізації, а також 
зменшення ризиків для самої людини та прогнозування її особистісних перетворень [8; 
10; 14]. Джерелом цих впливів визнаються 1) законодавчі акти, які визначають межі та 
допуски здійснення професійної діяльності; 2) організації та установи 
працевлаштування, де реалізується відповідна діяльність; 3) заклади освіти, де 
здійснюється професійна підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації. Науковці 
зазначають, що сама діяльність завдяки забезпеченню набуває ознак надійності, а її 
результати можуть бути прогнозованими [8, c. 257]. Натомість у наукових дослідженнях 
залишається поза увагою економічний ефект ймовірних впливів, що робить СПЗ 
дотичною сферою, тим самим, піддаючи під сумнів якість та результативність діяльності. 
Також слід відмітити, що у більшості досліджень (не лише психологічного напрямку) 
вихоплюються лише окремі аспекти СПЗ (середовище, сама діяльність чи особистість) 
без системного їх узгодження, що може створювати дисбаланс засобом надання одному 
із загального переліку аспектів певних переваг.  

Водночас можна зафіксувати думку вчених, що розгляд всіх складових СПЗ має 
відбуватися як єдина система: саме завдяки її інтеграційній єдності і досягається 
очікувана її надійність та ефективність. Більшість дослідників теж дотримуються думки, 
що задля надійності та ефективності діяльності важлива інтеграція системи в 
координатах «людина-техніка-середовище», що було описано у наукових розробках 
інженерної психології і представлено працями В. Небиліцина, Ю. Трофімова, В. Бодрова 
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[8, С. 256-258]. Також ця думка транслюється у «концепції функціонального комфорту», 
де відповідність поєднання стану індивіда та умов його діяльності зумовлює адекватну 
та необхідну мобілізацію її фізичний та психічних сил для надійності досягнення 
результату [8, С. 256-258]. Відповідне спрямування має і «концепція благополуччя 
персоналу», що зокрема, має представлення у збройних силах різних країн, зокрема в 
США через програми забезпечення психологічного благополуччя військових, а в Україні 
втілюється через систему військових капеланів [2; 19] 

Наш науковий аналіз показав, що процес забезпечення має декілька рівнів, що 
об’єднуються в очікуваному інтеграційному ефекті. Перш за все це нормативна рамка, 
яка формується законодавчими актами; потім – середовище, умови та засоби діяльності, 
що її регламентують; надалі виступає значущими суб’єкт діяльності та сама діяльність. 
Суб’єкт діяльності представлений індивідуальним рівнем функціонування людини, що 
розглядається на фізичному та психофізичному (стан здоров’я та емоційні стани), а 
також психологічному та психосоціальному (професійна придатність, кваліфікація, 
майстерність) підрівнях. Водночас сама діяльність представлена її характеристиками, як 
особливостями впливу на людину. Всі аспекти вище проведеного узагальнення можемо 
зобразити схемою, де складові СПЗ розташовані згідно рівнів їх розгортання та оцінки 
їхніх нормативних та ризикованих проявів з визначенням засобів 
упередження/компенсації небажаного (рис.1). 

Складові СПЗ: 
рівневі параметри 

Оціночні параметри 

Нормативні 
характеристики 

Ймовірні 
ризики 

Попередження 
/компенсація 
ризиків 

0. нормативно-правове забезпечення;    

1. умови діяльності: середовище; 
2. діяльність: 

   

2.а). суб’єкт діяльності: 
- психофізіологічний рівень: емоційні 
стани людини та стан здоров’я; 

   

- психосоціальний рівень: професійна 
придатність та професійна 
діяльність/праця; 

   

2.б). діяльність: реалізація і забезпечення 
якості; 

   

3.очікувані ефекти: матеріальні, фінансові, 
соціальні, особистісні, емоційні тощо. 

   

Рис. 1. Рівневі та оціночні параметри складових соціально-психологічного 
забезпечення діяльності людини у суспільстві 

Нормативно-правове забезпечення вказує на нормативне поле діяльності та 
поведінки, ймовірні заохочення та фіксує зони, які потребують урегулювання на рівні 
законів та підзаконних актів. Наявність та врахування цього рівня забезпечення робить 
діяльність легітимною, окреслюючи напрямок її життєствердження та зменшуючи тиск на 
людину у ситуаціях прийняття рішень згідно нормативно визначеного просторі.  

Наступний рівень фіксує умови середовища, особливості та форми оптимальної 
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реалізації в ній певного виду діяльності, що трактуються вченими як звичайні, а у міру 
посилення ризиків досягають рівня екстремальних та надзвичайних [8, c. 10; 11, c. 99;]. 
Відповідно із цими рівнями ризику співвідноситься і професійна діяльність. Найбільш 
ризикованими визнаються професії, що розгортають свою діяльність у умовах 
екстремальності, непередбачуваності та надзвичайних ситуацій. Ними є пожарники, 
внутрішні війська, служби порятунку а також професії різних військових угрупувань. 
Реалізація цього напрямку соціально-психологічного забезпечення стосується створення 
відповідних умов праці а також передбачення ймовірної їх наявності при виконанні певної 
діяльності на всіх трьох рівнях індивідуального функціонування людини (соціальному, 
психологічному та фізичному). У сфері психології ці питання можуть розкриватися через 
«соціально-психологічний клімат» та врахування чинників середовища при вивченні 
певних явищ, особливо тих, які можуть погіршити як якість діяльності, так і стан самої 
людини. У цьому контексті постають нагальними питання безпеки з комплексом її 
психологічних аспектів. 

Наступний рівень стосується діяльності, як його суб’єкта, так і безпосередньо самої 
діяльності: її характеристик та професійних вимог. Аналіз показав, що суб’єкт діяльності 
вивчається відповідно його фізичного та психологічного функціонування. Окреслюючи 
цей рівень науковець у сфері педагогіки Л. Малинівська відповідно їх називає: соціально-
психологічний, психологічний та психофізіологічний [11]. У психологічній сфері знань це 
стосується наступного: збереження здоров’я та недопущення ризиків його втрати чи 
зниження; підтримки функціональної здатності людини у професійній діяльності та 
недопущення емоційного та професійного вигорання, зниження працездатності, 
надмірної втоми та виснаження, а також набуття професійно важливих якостей як 
гаранта особистісної успішності та ефективності у здійсненні професійної діяльності. 
Реалізація цього напрямку соціально-психологічного забезпечення стосується відбору, 
підготовки та реалізації професійної діяльності людиною а також предмета її діяльності 
та специфіки. У цій сфері вивчаються професійно важливі якості особистості, специфіка 
діяльності, перелік та ймовірність ризиків втрати працездатності та їхніх наслідків для 
життя людини, що має враховуватися у підготовці людини до виконання професійної 
діяльності. У психології та педагогіці радянського періоду цей напрямок отримав досить 
вагоме представлення у науковій літературі. Досить вагоме місце займають праці 
Л. Карамушки у контексті вивчення професійно-важливих якостей та готовності до 
професійної діяльності у сфері освіти [5]. Тож професійно важливі якості, відбір 
підготовка, готовність до професійної діяльності визнаються такими, що можуть 
забезпечити належний рівень виконання професійної діяльності та тим самим знизити і 
упередити ймовірні ризики при її виконанні. 

Тепер звернемося до самої діяльності, її реалізації та досягнення якісних 
характеристик. Науковці у сфері СПЗ зазначають так і аспекти реалізації процесу 
професійної діяльності, а саме: етапи, терміни та режимні процедури її виконання, 
особливості організації, та удосконалення (оптимізації, модернізації, трансформації, 
посилення ефективності та якості) та закладений алгоритм досягнення якісних 
результатів (адаптація, режим праці і відпочинку, підтримка процесу, відновлення, 
реабілітація, формування) [8; 16-17]. На нашу думку цей процес поєднання суб’єкта і 
об’єкта праці (діяльності, активності, творіння) можна трактувати через поняття практики, 
що досить повно описано у монографії «Психологічні практики конструювання життя в 
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умовах постмодерної соціальності» [14]. Унікальність такого поєднання надає людині 
«відчуття потоку», надихаючи ефективну працездатність ресурсами та наснагою. Слідом 
за авторами монографії ми згоджуємося із їхніми узагальненнями визначень практик, що 
трактуються як «взаємопроникнення соціального та індивідуального», «традиційних 
способів діяльності та поводження з предметами», способом забезпечення соціального 
порядку», а також «турботи про себе та конструювання себе» [14, c. 20]. Характеристики 
їхнього формування (повторюваність, колективність та спільність) у поведінкових 
проявах людини направлені на набуття людиною соціальності, надаючи напрямок її 
звиклої поведінки як у «монотонно-повсякденних», так і «несподівано-екстримальний» 
ситуаціях [14, c. 32]. Натомість іншою стороною цього процесу можна вважати технології, 
які структурують професійну діяльність, передбачають ймовірність ризиків, створюють 
систему їх упередження, Саме з опорою на технології професійна діяльність стає 
підвладною для повторення, копіювання задля досягнення передбачуваних результатів. 
Згідно аналізу наукових джерел для прояснення забезпечення процесу діяльності 
застосовуються такі поняття, як: підтримка (задля дотримання певного процесу та 
надання сили); супровід та супроводження (задля досягнення кінцевого призначення як 
цілі); супервізія (поєднання навчальної, підтримуючої та адміністративної функцій у 
професійному втручанні); обслуговування (використання знань (психологічних) для 
вирішення задач (психологічних); оптимізація (покращення процесу засобом 
найвигіднішого співвідношення) та модернізація (осучаснення засобом внесення 
прогресивних змін) а також відновлення, реабілітація, адаптація та формування, що 
вказують на досягнення особистістю необхідного функціонального стану задля реалізації 
професійної діяльності на заданому рівні якості. Науковцями і практиками широко 
описуються вище наведені форми забезпечення, що розглядаються важливим чинником 
досягнення наперед визначених показників якості певної діяльності. Вони стосуються як 
самої діяльності (модернізація, оптимізація), так і виконавця цієї діяльності (адаптація, 
відновлення, реабілітація, формування) а також різних аспектів спрямованої організації 
взаємодії із оточенням (супровід/супроводження, підтримка, супервізія, обслуговування 
тощо). 

Останній рівень – «очікувані ефекти» - є таким, що може змінити перебіг динаміки 
взаємообміну між рівнями СПЗ. Аналіз цих ефектів також вказує на відповідність 
очікуваних результатів діяльності понесеними витратами (збитками), що має 
корегуватися СПЗ у наступному циклі діяльності. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, згідно 
проведеного аналізу можемо сказати, що психологічний блок процесу забезпечення 
(СПЗ) має розглядатися через інтеграцію у загальний. Виділення його із загального 
процесу СПЗ буде зменшувати системні ефекти якості діяльності та унеможливлювати її 
економічну доцільність а також посилювати ризики стигматизації закладеної у ній 
дефіцитарної направленості. Соціально-психологічне забезпечення слід розглядати як 
технологічний процес досягнення надійності результатів певної діяльності, інтеграційні 
ефекти якого досягаються врахуванням системи координат «середовище-людина-
благополуччя», що на рівні організації регулюється управлінням, а на рівні індивіда – 
мотивацією. 

Можна зауважити, що узвичаєний за радянських часів дефіцитарний підхід у 
формуванні соціально-психологічного забезпечення потребує перегляду не лише у сфері 
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соціальної політики, а й щодо самого технологічного підходу у його застосуванні. 
Видається, що психологічні практики та соціально-психологічне забезпечення загалом, 
що орієнтовані на добробут людини, є перспективним напрямком розвитку його 
соціальності. 

Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі може бути перевірка 
висунутих теоретичних узагальнень у практичній діяльності соціально-психологічного 
забезпечення. 
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application, in particular in the field of social policy, as “social risks management” with practical 
implementation in the social protection system of the population is proved. Its psychological block has 
received wide representation in the field of human professional activity and searching of ways of 
mastering of probable risks by the person in normative-usual, extreme and extraordinary conditions of 
functioning. Proposed by the author on the basis of theoretical analysis, the level and evaluation 
parameters of social and psychological support for human activity in society include the following 
components: regulatory support, environment as conditions and means of activity, activity (its subject 
and activity itself) and expected effects (material, financial, economic, personal and emotional). It is 
argued that the scarce approach taken in the Soviet times in the formфешщт of social and 
psychological support requires a revision not only in the field of social policy but also concerning the 
technological approach itself in its application. The importance of taking into account the integration 
characteristics of social and psychological support, which form its expected effects, is proved. It is 
argued that psychological practices and social and psychological support in general, focused on the 
well-being of a person, is a perspective direction for the development of its sociality. 

Keywords: social and psychological support, psychology of activity, risks of professional 
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УДК 159.9.01 

А.М. Грись, М.М. Павлюк 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОБОТИ З ОБРАЗОМ Я КЛІЄНТА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

АВТОНОМНОСТІ 

Грись А.М., Павлюк М.М. Теорія і практика роботи з Образом Я клієнта у 
контексті розвитку автономності. У статті розкрито динамічні аспекти Образу Я у 
контексті впевненості та автономності особистості. Охарактеризовано поняття 
психологічна рівновага у процесі розвитку Образу Я та набуття автономної поведінки. 
Виокремлено нереалістичні складові Образу Я, які перешкоджають розвитку 
спонукальних мотивів для самовдосконалення, розширення меж свого особистого 
простору та автономності. Розглянуто Образ Я через призму досягнення певного статусу, 
який може призвести до тимчасової втрати цілей, та чіпляння за цей здобутий «статус», 
який потрібно постійно захищати, відстоювати, підтверджувати.  

Закцентовано увагу на тому, що за умови викривленого і нереалістичного 
мисленного, внутрішнього «Образу Я», реакція на зовнішні обставини стає 
неадекватною. Відчуття, дії, поведінка, вчинки є результатом уявлень та переконань 
особистості про власне Я. Розуміння цього механізму дає орієнтир для психолога у 
контексті розробки психологічних інструментів для змінювання як окремих властивостей 
особистості, так і її цілісної структури Я.  

Ключові слова: психологічна рівновага, Образ Я, внутрішні діалоги, цілісність, 
автономність. 

Грысь А.М., Павлюк М.М. Теория и практика работы с Образом Я клиента в 
контексте развития автономности. В статье раскрыто динамические аспекты Образа 
Я в контексте уверенности и автономности личности. Охарактеризованы понятия 
психологическое равновесие в процессе развития Образа Я и приобретения 
автономного поведения. Выделены нереалистичные составляющие Образа Я, 
препятствующие развитию побудительных мотивов для самосовершенствования, 
расширения границ своего личного пространства и автономности. Рассматривается 
Образ Я через призму достижения определенного статуса, который может привести к 
временной потере целей, и цепляние за этот полученный «статус», который нужно 
постоянно защищать, отстаивать, подтверждать. 

Акцентируется внимание на том, что при искаженном и нереалистичном мышлении, 
внутреннем «Образе Я», реакция на внешние обстоятельства становится неадекватной. 
Ощущение, действия, поведение, поступки являются результатом представлений и 
убеждений личности о собственном Я. Понимание этого механизма дает ориентир для 
психолога в контексте разработки психологических инструментов для изменения как 
отдельных свойств личности, так и ее целостной структуры Я. 

Ключевые слова: психологическое равновесие, Образ Я, внутренние диалоги, 
целостность, автономность. 

Постановка проблеми. Динамічні процеси в умовах глобалізації породжують 
трансформації у різних сферах життя: сім’ї, трудовому колективі, неформальних 
стосунках, особистісному зростанні тощо. 
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Нові інформаційні технології забезпечують багатомірність функціонування і 
розвитку сучасної особистості, одночасну її залученість до різних культур, що 
позначається на її трансформації, та підкреслює культуротвірну роль мікро-та макро-
рівнів її життєтворчості.  

У сучасному світі, де ґаджетами вимірюють кількість кроків, які пройшов працівник 
перебуваючи цілий день в офісі на робочому місці, де усе більш популярними стають 
тренінги з тайм-менеджменту та прокрастинації, де переважно орієнтуються на зовнішню 
мотивацію поведінки особистості, усе більш знетуваним залишається внутрішній світ 
особистості, з індивідуальними цінностями і смислами, глибинним «Я», вищим «Я» та 
істинною сутністю. Виходячи з цього, попри інтенсивний розвиток психологічної теорії та 
практики, у сучасному суспільстві збільшується кількість соціально дезадаптованих осіб, 
які створюють окремі субкультури, з притаманними їм правилами і нормами життя та 
транслюють їх на широкий загал, що перешкоджає успішному процесу соціалізації 
особистості.  

Аналіз останніх публікацій. Психологічна практика засвідчує, що серед найбільш 
популярних запитів серед клієнтів є: самооцінка, впевненість у собі, самопрезентація, 
ораторська майстерність. Усі ці теми так чи інакше стосуються структурних компонентів 
Образу Я особистості, свідомих чи неусвідомлюваних. 

За твердженням І.С. Кона, «особистість і суспільство завжди знаходяться в 
протистоянні один з одним: суспільство нівелює індивідуальність, включаючи її в систему 
стандартних і знеособлених ролей і відносин». Індивід, таким чином, може врятувати і 
зберегти своє Я тільки підтримуючи деяку дистанцію між собою і суспільством [4]. 

У працях видатних українських та зарубіжних дослідників накопичено матеріал про 
зміст образу Я та його структуру (Р. Берн, Л. Венгер, У. Джемс, І. Кон, Є. Клімов, Ч. Кулі, 
Дж.Мід, А. Налачджан, С. Пантілєєв, М. Розенберг, Є. Соколова, І. Чеснокова, 
Т. Шибутані, S. Epistein, P. Lecky, W. Strein та ін.) Багато праць розкривають вікові 
особливості уявлень про зміст свого Я (Л. Божович, Г. Залеський, Р. Крайг, І. Чеснокова, 
WJ Livesley, В. Bromley та ін.). Предметом спеціального психологічного дослідження були 
і питання про рівні розвитку образу Я (І. Кон, В. Мейлі, Р. Мерлін, М. Розенберг та ін.), 
досягнення яких на різних вікових етапах може означати не лише знання свого Я, а й 
готовність його реалізувати у власній поведінці.  

Формулювання мети і завдань статті. Метою статті: є розкрити динамічні 
аспекти Образу Я особистості у контексті можливості їх обґрунтування з точки зору 
розробки технологій розвитку автономної поведінки особистості. 

Виклад результатів дослідження. У психології накопичено значний досвід 
вивчення різних компонентів Образу Я: емоційного, когнітивного, поведінкового. Однак 
недостатньо уваги приділяється саме динамічним аспектам вказаної структури 
особистості, які надзвичайно важливі у контексті надання психологічної допомоги 
особистості.  

У процесі самопізнання відбувається постійна динаміка проникнення в різні шари 
свідомого та несвідомого Я. Залежно від установки та мотивації на самозміну особистість 
здатна самостійно вибудовувати траєкторію руху у цьому напрямку. Водночас, як 
засвідчує практика проведення тренінгів особистісного зростання, учасники занять все ж 
час від часу цікавляться у тренера, скільки часу ще їм знадобиться, щоб пізнати своє Я. 
Оскільки самі помічають, що на кожному занятті відкривають щось нове про своє Я. 
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Відповідь цілком очевидна: процес самопізнання триває все життя! Якщо особистість з 
тих чи інших причин припиняє роботу над собою, її саморух у висхідному напрямку 
поступово сповільнюється, а то й повністю припиняється чи рухається у протилежному 
напрямку. Соціальний атом при цьому також змінюється. Зокрема, наповнюється різного 
роду токсичними відносинами, які знижують рівень розвитку Я, який би високим він не 
був до цього. Така тенденція нисхідного руху позначається на психологічному 
благополуччі особистості. Та не лише зупинка на шляху до саморозвитку гальмує 
позитивні особистісні трансформації, а й рух переважно у зовнішній світ, замість пошуку 
свого Я – у внутрішньому світі.  

Якщо особистість рухається через зовнішній світ, у пошуках Себе, власного Я – це 
деструктивно позначається на її особистості, викликаючи до життя такі риси характеру як 
заздрісність, закритість, жадібність, образливість тощо. Навіть у банальному порівнянні 
себе з іншими спостерігається спрямованість на зовнішній світ. Завдяки такій 
спрямованості у зовнішній світ, енергія витрачається на боротьбу зі своєю справжньою 
сутністю. Особистість шукає себе там де її немає! Пошук необхідно здійснювати 
всередині Себе... Замість: Я не така (такий) як була (був) учора, рік тому... Зміна Себе 
всередині хоча б на один крок.  

У цьому процесі важливою є сміливість визнання і прийняття своєї недосконалості. 
Слід зазначити, що пізнання свого Я – це завжди переживання, проживання Себе! 
У реальному житті у особистості виявляється багато паттернів, які проектуються назовні. 
Однак не кожному вдається бодай на незначну відстань наблизитися до свого Істинного 
Я, до своєї справжньої сутності.  

Проживати Себе, бути тим, ким Ви є зараз, означає, розкрити свою справжню 
сутність. Здатність увійти у будь-яке переживання (біль, образу, неприємні відчуття). Для 
того, щоб зцілитися, потрібно увійти у цей негативний стан, і зрозуміти, що зараз це і є 
моє «Я». Процес злиття з Собою у єдину цілісність, неподільність і складає 
терапевтичний ефект.  

Пошук Себе передбачає розототожнення (із Мамою, Татом, зовнішнім світом), і 
віднайходження власної самоідентичності. 

Наведемо фрагмент психодраматичної гри, який підтверджує важливість 
розототожнення із батьками та випрацювання свого вектору розвитку та динаміки Я.  

Клієнтка С. Звернулася зі скаргами про те, що на разі її турбує психосоматика 
(зокрема) часті біль у горлі, у шлунку, що пов’язано на її думку з постійними інфекціями, 
що змушувало її увесь час відчувати дискомфорт та біль. Як тільки клієнтка визначилася 
із бажання програти свій симптом психодраматично і з’ясувати для себе: що стоїть за 
цими симптомами, одразу як тільки підвелася зі стільця і стала поруч із тренером у неї 
з’явилася серйозна симптоматика (тут же з’явився кашель, клієнтка стала задихатися, 
плакати).  

Тренер: Що зараз із Тобою відбувається?  
Клієнтка: Я почуваюся ображеною? 
Тренер: На кого ображаєшся?  
Клієнтка: На маму? Річ у тім, що мама взагалі не хотіла мене народжувати... І навіть 

колись сама розповіла мені про те, як сильно вона злякалася через те, що відчула як 
заворушилася дитина всередині. Оскільки у той час вона ще годувала старшу дитину, а 
ця вагітність була для неї несподіваною. Мама розповіла, що у той час у неї промайнула 
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думка: «Знову дитина...». Мені здається, що ця симптоматика із вірусами була ще з тих 
пір... Неначе плід з’явився у матері як вірус, який вчепився мимоволі... Оскільки мама 
годувала брата, не здогадуючись, що вагітна мною. У зв’язку з цим я народилася дуже 
маленька, і мама розповідала, що увесь час приходилося давати якісь вітаміни, бо їй 
було незручно коли вона приносила дитину на медичний огляд і всі мами дивувалися: 
«Що ж це вона у Вас така маленька»? Мама давала вітаміни, які рекомендували лікарі. І 
начебто виконувала свої функції. Однак.... Клієнтка знову плаче... 

Тренер: обери когось із групи на роль матері, батька, себе. 
Клієнтка: мама увесь час була зайнята чимось, тільки не мною (бере кілька сумок, 

кладе у руки матері) і повертає її від себе. Розташовує її подалі від себе, обличчям до 
стіни. Про те, що мама недостатньо приділяла уваги свідчать історії з дитинства. Ось 
кілька таких історій: як мама їздила у справах по роботі і залишала із батьком зовсім 
маленькою, надовго... Він носив мене цілу ніч на руках, бо я сильно плакала... Згадала 
ще одну жахливу історію, яку розповідали часто у сім’ї, як мама поралася біля хати, а 
мене маленьку дала дітям на руки (потримати), які сиділи на печі. Старша сестра не 
втримала дитину на руках і опустила у кип’яток із водою... Брат підхопився, швиденько 
схопив мене... А потім прийшла мама і звернулася у медпункт, оскільки зовнішній шар 
шкіри обпікся. Ще один випадок також із старшою сестрою, коли гралися у гру «Квач», 
сестра штовхнула з балкону, і у результаті цього також лежала у лікарні через струс 
мозку, накладали шви на чоло... Випадок із Днем народження: якось у дошкільному віці. 
Не пам’ятаю скільки тоді було мені років. Підходжу до мами і кажу: у мене сьогодні День 
народження! Що мені робити? А вона із сарказмом: напиши табличку на чоло і йди на 
вулицю, щоб усі бачили, що у Тебе сьогодні День народження! Клієнтка знову плаче... 
Мені хотілося, щоб мама взяла на руки, привітала, приголубила...  

Тренер: Уяви собі зараз, що Ти народилася у ідеальних Батьків, які хотіли, щоб у 
них народилася дівчинка. Вони дали Тобі всього вдосталь, турбувалися про тебе. Уяви 
собі це: як батьки кохають один одного, радіють тому, що Ти маєш з’явитися на світ. 
Вибери собі зараз серед учасників ідеальну Маму. Ідеального Батька. Що вони говорять 
перед твоїм зачаттям? Коли Ти вже з’явишся у мами в животику?  

Клієнтка: вони веселі, люблять один одного, радіють із того, що у них має 
народитися дівчинка. Говорять про її ім’я. Купляють ліжечко із квітками...  

Тренер постійно тримає зв’язок із клієнткою, яка знаходиться у контакті з ним. Група 
створює родовий канал по якому відбувається процес проходження плода. Дівчинка 
народжується у ідеальних батьків. Вони радіють. Мама бере дитину на руки... 
Пригортає... Однак дівчинка, побувши трішки на руках у матері, хоче на ручки до батька. 
Уся група співає новонародженій дівчинці колискову...  

У цьому фрагменті чітко видно, що незважаючи на те, що клієнтка програвала своє 
Народження вдруге – у сім’ї ідеальних батьків, де мама очікує дитину, радіє їй, все ж її 
«Здорове Я» більше пов’язується із Батьківською фігурою. Так, вона хоч і побула недовго 
на руках матері, все ж перебирається на руки до Батька. І хоч психодраматична гра дуже 
сильно позначається на переживаннях клієнтки, ідентифікація із фігурою Батька є 
настільки сильною, що навіть учасниця психодраматичної групи, яка грала роль 
«Ідеальної мами» висловлюючися про свої відчуття із ролі, вказує на те, що вона 
впродовж усієї гри відчувала, що це «Батькова Дочка».  
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У процесі рефлексії, клієнтка також висловилася про деяку ідеалізацію батька, 
концентрацію лише на позитивних якостях його особистості. Чоловічий образ через 
призму якого клієнтка дивиться на усіх представників протилежної статі. Описаний 
фрагмент індивідуального досвіду клієнтки, демонструє як важко буває розототожнитися 
із значимими фігурами, які уособлюють зміст переживань стосовно певних ситуацій і 
подій у житті. Частина взаємин «Батько-дитина» викарбувана у змісті несвідомого 
клієнтки як позитивна складова її образу Я. В той час, як субчастина «Мати-дитина» має 
доволі травматичний характер.  

У реальних ситуаціях життєдіяльності, на думку клієнтки, все ж спостерігається така 
закономірність: із жіночою статтю більш напружені стосунки, аніж із чоловічою. Чоловічі 
фігури у її житті грають роль «захисників», «прихильників», «приятелів». У той же час як 
жіночі фігури у її житті, весь час намагаються експлуатувати, ігнорувати, знецінювати.  

Усі ці частини, які є у внутрішньому світі особистості актуалізуються у конкретних 
ситуаціях взаємодії з іншими, коли зовнішні події та ситуації виступають тригерами, 
завдяки яким оживають ті чи інші динамічні аспекти «Я» особистості. По мірі 
усвідомлення цих субчастин приходить упізнавання раніше застиглого досвіду 
переживань, які не є власне природніми, сутнісними структурами, а лише відображають 
окремий шар у структурі Я, який запозичений зовні.  

Динамічні аспекти Я передбачають розуміння того, що як одиниці свідомості нас не 
існує. У процесі пошуку Я відбувається процес розототожнення з тим, кого раніше 
сприймали як «Я». Цей процес можливий за умови включення ролі «Спостерігача». Я не 
є застиглою «субчастиною». «Я – це рух», «Я – це відчуття». Тільки розум (мислення) 
намагається зібрати у єдину цілісну картину те, що Ми шукаємо – своє Я. 

Всі нереалізовані бажання – це біль від якої особистість втікає у зовнішній світ. 
Свідомість, розум, були абсолютно іншими у кожну історичну епоху. У запитанні: Хто є 
Я? необхідно спрямовувати свій погляд у «Вище Я». І тоді Я – це Я, що усвідомлює себе 
процесом. Тіло лише проявляє «Вище Я».  

М. Діксон і Р. Стріт досліджуючи здатність дітей до шістнадцяти років розрізняти Я 
і не-Я доходять висновку, що в процесі самоідентифікації перше місце займають 
частини тіла, потім особистісні характеристики, психічні процеси, інші люди і об’єкти. 
У такому ж порядку ці об’єкти називаються значущими і більш проблемними [5]. 

А. Лівслі і С. Броумлі (1996) зробили спробу простежити зміни Я-концепції дітей в 
період від 7 до 14 років. Аналіз творів Я дозволив виділити 30 категорій, до яких 
вдавалися діти в процесі самоопису. У дослідженні розглядався зв’язок цих категорій з 
цілим рядом змінних. По мірі дорослішання у самоописах зменшувалася значимість 
наступних категорій: зовнішність, загальні відомості та ідентичність (статева, расова 
тощо.), друзі і приятелі, сім’я і родичі, речі, що належать дитині [9]. Водночас час зростала 
відносна частка таких категорій як узагальнені особистісні якості, стійкі особливості 
поведінки, спрямованість, інтереси і захоплення, переконання і ціннісні установки, 
ставлення до себе, ставлення до осіб протилежної статі, зіставлення себе з іншими 
людьми, інші ідеї і факти. Таким чином, в якості значущих сфер свого Я діти вважають 
важливим вказувати свої внутрішні особливості і характер взаємин з іншими.  

В цілому для даного періоду характерна тенденція до розвитку і розширення сфери 
Я. Процес дорослішання веде до переосмислення відносин між Я і не-Я, Ця 
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трансформація зумовлена розвитком розумових здібностей особистості, а також 
розширенням її міжособистісних зв’язків. 

Як бачимо, з віком Я-концепція стає, з одного боку, все більш стійкішою, а з іншого 
– зазнає певних змін, обумовлених цілою низкою причин. По-перше, фізіологічні і 
психологічні зміни, пов’язані із статевим дозріванням, не можуть не впливати на 
сприйняття індивідом свого зовнішнього вигляду, який в першу чергу стає предметом 
самосприйняття та оцінки. По-друге, розвиток когнітивних і інтелектуальних можливостей 
призводить до ускладнення і диференціації Я-концепції, зокрема, до появи здатності 
розрізняти реальні та гіпотетичні можливості. По-третє, вимоги, які надходять від 
соціального середовища – батьків, вчителів, однолітків, можуть виявитися взаємно 
суперечливими. Зміна ролей, необхідність прийняття важливих рішень, що стосуються 
професії, ціннісних орієнтацій, способу життя, можуть викликати рольовий конфлікт і 
статусну невизначеність, що також накладає відбиток на розвиток Я-концепції в юності і 
в подальшому житті [1]. 

Р. Бернс, описуючи Я-концепцію, вказував на те, що її формування є невід’ємною 
завданням розвитку дитини на кожному віковому етапі, оскільки вона «визначає не 
просто те, що собою являє індивід, а й те, що він про себе думає, як дивиться на своє 
діяльне начало і можливості розвитку в майбутньому» [1].  

На думку В.С. Мухіної, у підлітковому віці в процесі фізичного, психічного і 
соціального розвитку разом із позитивними досягненнями закономірно виникають 
негативні утворення і специфічні психологічні труднощі, які можуть бути віднесені до 
кожної з підструктур самосвідомості: імені, статі, тіла, етнічної приналежності тощо [6]. 

Автономізація є механізмом відстоювання окремим індивідом своєї природної і 
людської сутності, можливість виділити себе із загального цілого; зайняти особливе 
положення у суспільстві. Ідентифікація та автономізація розглядаються як діалектично 
пов'язані механізми: ідентифікація – механізм переживання суб'єктом ототожнення своєї 
тотожності з об'єктом ідентифікації: іншою людиною або будь-яким об'єктом. 
Автономізація – прагнення індивіда виділитися з числа інших, переживання суб'єкта своєї 
відстороненості від об'єкта. Автономізація – прагнення індивіда виділитися з числа інших, 
переживання суб'єкта своєї відстороненості від об'єкта. Об'єктивно ідентифікація 
виступає як механізм «присвоєння» індивідом своєї людської сутності, як механізм 
соціалізації особистості, а автономізація – як механізм індивідуалізації особистості [6]. 

Мухіна В.С. виділяє два рівні народження особистості. Рівень першого народження 
– привласнення структури самосвідомості, відбувається не тільки через механізм 
ідентифікації. Присвоєні елементи структури самосвідомості наповнюються 
індивідуальним змістом і закріплюються в особистості завдяки її здатності до 
автономізації. Ідентифікація також вибіркова: зовнішні впливи завжди 
опосередковуються внутрішнім змістом, позицією особистості. Здатність до автономізації 
– це перш за все позитивна здатність до утримання, захисту, збереження 
індивідуального. Рівень другого народження особистості, пов'язаний із формуванням 
світогляду. Проявом активної волі, через який у соціумі реалізується світогляд є 
самостійність особистості.  

Узагальнюючи результати аналізу літератури та лонгітюдних досліджень 
підліткових проблем і конфліктів, В.А. Петровський позначив конфлікти дорослішання і 
розробив програму психокорекційної роботи з проблемними сферами, основна мета якої 
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– трансформація напруги в пошуковій самопідтримуючій активності, яка називається 
прагненням [7]. Робота з підлітками, на думку автора, має бути реалізована при 
дотриманні умов розвитку прагнень, тобто за допомогою синтезу розвитку устремлінь у 
сфері пізнання, переживання, дії. Важливо показати підліткам значимість цих ситуацій 
для того, щоб рішення (і відповідна вольова дія) відбувалося не для зовнішньої оцінки, а 
для збільшення наповненості новим змістом власних образів Я, знаходження критеріїв 
оцінки себе і ситуації, примноження своїх можливостей.  

Як психологічна реальність, «Я» сприймається на рівні голови. Діяльність «Я» 
виявляється в трьох іпостасях: як інтелект, свобода і воля: інтелект аналізує, 
намагається зрозуміти, розмірковує, свобода обирає і приймає рішення, воля мобілізує 
тілесні сили на досягнення цілей, обраних свободою [3]. 

Я – це потік! Ти можеш спрямовувати своє «Я» лише своєю увагою. Я-це хвиля, 
частинка, яка може якийсь час стати «твердою», зафіксувати цю сукупність моменту, 
факторів, частинок. Я – це те, що трапилося, що здійснилося! Я-це сутність! Вище «Я» – 
воно не порушується, але порушується його сприйняття (наприклад при вживанні 
психоактивних речовин).  

Основа сутності випливає із твердих, стійких переконань щодо визначальних рис 
нашої особистості, нашого сутнісного напрямку, діяльності і наших сутнісних зв'язків. Це 
найстійкіша, непохитна частина особистості.  

Глибинна сфера внутрішнього світу, осяяна нашою сутністю, сфера тиші і спокою. 
Можливо ще не проявлена назовні сутність. У ній закладені всі властиві нам можливості, 
які з часом можуть бути втілені в реальність. Чим більше проявляється сутність, тим 
ширше вона стає, і тим сильніше вона проллє світло на наш внутрішній світ. Наша 
сутність перейнята саморухом життя, яке спонукає нас поступово ставати самими 
собою, тобто здійснювати закладені в нас можливості, виявляти себе світу такими, якими 
ми є в своїх природніх неповторних виявах.  

Серед психологічних технік, спрямованих на дослідження природи Я слід 
виокремити техніку «Об’єкт як метафора Я». Перед її виконанням учасникам 
пропонується дати відповідь на запитання: Хто Я?, Які мої основні внутрішні якості? Які 
із них я приймаю, а як не приймаю? Які з них розкриті, а які приховані, забуті, втрачені, 
або ігноруються?  

Після цього учасникам пропонується рухатися по парах і поділитися уявленнями 
про себе. Потім впродовж 30-40 хвилин рухатися, досліджуючи середовище і свої 
внутрішні реакції, при цьому звертаючи увагу на ті предмети і місця, які асоціюються з їх 
особистісними якостями. А також навпаки, звертати увагу на ті якості, які помічають у 
зовнішніх предметах, але вони відсутні у них самих. Таким чином можна відстежити 
протилежні якості своєї особистості. Неповноцінність як і відчуття переваги – дві сторони 
однієї медалі.  

У практиці роботи з клієнтами ми пропонуємо у зв’язку з цим техніку роботи з 
полярностями. Клієнту пропонується на одному з аркушів намалювати свій настрій. Потім 
обрати із цього малюнку одну деталь і намалювати її на окремому аркуші паперу у 
збільшеному вигляді. При цьому збільшуючи інтенсивність ліній, чіткість кольору. Після 
цього пропонується обговорити. Які переживання виступають на перший план.  

У результаті обговорення з’ясовується, що підтримуючи і приймаючи одне значення 
переживання, клієнт часто відкидає, або ігнорує протилежний зміст переживань. Одне 
переживання виступає на передній план і стає фігурою, в той час як інше залишається 
на задньому плані. Прийняття одних і відкидання інших частин свого «Я» призводить до 
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викривлень у сприйнятті та усвідомленні особистістю свого досвіду. У роботі з дітьми 
можна в ігровій формі проявити протилежні якості, за допомогою включення у гру 
персонажу, який є носієм протилежних якостей. Таким чином, у поле усвідомлення 
включаються не лише знайомі, звичні переживання, а й малознайомі, які часто 
відкидаються. Такі техніки дають змогу динамічно проживати новий досвід, розширюють 
межі усвідомлення свого Я, сприяють відкриттю нових ресурсів самопідтримки і розвитку 
особистості. 

В основі концепції Р.Д. Лейнг (2002), основоположника екзистенційного 
психоаналізу, лежить поняття «онтологічно захищеної особистості», що володіє 
здатністю бути автономною індивідуальністю, тобто відчуває непохитну впевненість у 
своїй власній реальності та ідентичності, а також в реальності та ідентичності інших 
людей. 

При частковій або повній відсутності такої впевненості стан первинної (або 
основної, базової) онтологічної захищеності порушується, і у особистості виникає тривога 
або занепокоєння, яке сприймається як наявність загрози власному існуванню як 
особистості. Лейнг описує три основні форми такої тривоги, які потребують терапії. 

1. Поглинання, тобто страх будь-якої приналежності до кого-небудь або чого-
небудь, навіть до самого себе. Невпевненість у стабільності своєї автономії змушує 
особистість боятися втратити при стосунках з іншими людьми свою автономну 
ідентичність. При цьому «чужої» любові, як правило, побоюються більше, ніж чужої 
ненависті. Основною стратегією, яка використовується для збереження своєї 
ідентичності є ізоляція. 

2. Вибух, тобто переживання світу як готового в будь-який момент вибухнути і 
знищити ідентичність, сприйняття будь-якого контакту з реальністю як страшної загрози, 
оскільки реальність вибухонебезпечна. Реальність, що загрожує поглинанням або 
вибухом, є переслідувачем. 

3. Зціпеніння і деперсоналізація. Зціпеніння – особлива форма страху, внаслідок 
якого особистість ціпеніє, тобто перетворюється на камінь, а також «магічну дію», якою 
хтось намагається перетворити на камінь, дія, спрямована на заперечення особистісної 
автономії, деперсоналізація особистості, сприйняття її річчю. Клієнти, що розглядаються 
в цьому аспекті, схильні відчувати себе більш-менш деперсоналізованими і одночасно 
схильними до того, щоб деперсоналізувати інших. 

Онтологічно незахищена особистість не володіє почуттям цілісності і відчуває себе 
спочатку розщепленою на дух і тіло, ідентифікуючи себе найчастіше з «духом». Такі 
особистості відчувають себе не втіленими і переживають своє «Я» в більшій чи меншій 
мірі відокремленим від тіла, яке відчувається швидше одним з об'єктів у світі, ніж центром 
власного буття. 

У практичній роботі з клієнтами важливо донести до клієнта, що він володіє 
інструментом сприйняття себе таким яким він є! У дитячому віці безмежність і 
природність Я виявляється більш повною мірою, допоки батьки не «навчать» дитину як 
правильно дивитися на світ, як сприймати себе і ситуації. Важливо звертати увагу на ті 
образи, які виникають в уяві. Образи, які виникають коли хочеться робити одне, а 
малюється у своїй уяві зовсім інше. Тому потрібно практикувати в уяві для себе Нові ролі: 
здорової, впевненої у собі, успішної особистості.  

При цьому ми зовсім не звільняємо клієнта від необхідності докладати зусиль і 
працювати над собою систематично. Але ці зусилля витрачаються на досягнення цілей, 
а не на внутрішньособистісні конфлікти. 
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Grys A.M., Pavlyuk M.M. The theory and practice of working with the client’s Image of I 
in the context of autonomy. The article reveals self-image dynamic in the context of self-confidence 
and autonomy. The idea of psychological equilibrium influencing self-image development and 
autonomous behaviour is characterized. The unrealistic components of self-image, hindering 
development of motivation for self-improvement and autonomy, for extension of personal space 
boundaries, are distinguished. Self-image is examined through the prism of attaining of a certain 
status, which could lead to a temporary disappearance of goals if an individual is clinging to this 
acquired “status”, trying to protect, defend, and confirm it. Attention is drawn to the fact that, if internal 
self-image is distorted and unrealistic, reactions to external circumstances becomes inadequate. 
Feelings, actions, behaviour, deeds are the result of an individual’s perceptions and beliefs about Self. 
Understanding of this mechanism provides a benchmark for psychologists helping them develop 
psychological tools for changing both some personal traits and the holistic structure of Self. The article 
presents some examples of clients’ internal dialogues regarding their roles in interaction with 
themselves and with others that can be found in real life, where roles are constantly played.  

The article concludes that new self-images allow people to practice new relationships with others 
and acquire new personal traits. The constant inner rehearsals of new self-image are based on the 
internal creative mechanism that takes care of an individual’s own Self and enables him/her to find the 
best possible option.  

Keywords: psychological equilibrium, self-image, internal dialogues, integrity, autonomy. 
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УДК 316.614  

В.В. Москаленко 
КУЛЬТУРНО-ДІЯЛЬНІСНА КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

(РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДОСЯГНЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ) 

Москаленко В.В. Культурно-діяльнісна концепція дослідження особистості 
(ретроспективний аналіз досягнень української культурологічної школи). В статті 
систематизовано основні теоретичні положення про зміст і сутність принципів культурно-
діяльнісної концепції як методології дослідження особистості, проаналізовано її основні 
категорії. Визначено місце культурно-діяльнісної теории у системі некласичної 
парадигми дослідження особистості. Акцентовано увагу на досягнення української 
культурологічної школи у напряму розробки культурно-діяльнісної концепції особистості. 

Показано, що з позицій культурно-діяльнісної концепції як некласичної парадигми 
дослідження особистості розв’язується парадокс, що існував сторіччями у класичній 
науці, між особистістю як одиничним та спільнотою як всезагальним. Цей парадокс 
розв‘язується завдяки тому, що культурно-діяльнісна методологія спрямовує 
дослідження особистості на зміщення акцентів з опису зовнішнього середовища людини 
та характеристик її духовного світу на аналіз системи культурно-історичних відносин, з 
якою людина вступає у взаємодію, утворюючи особливу онтологічну реальність, в якій 
вона є системотворчим фактором. 

Ключові слова: особистість, некласична парадигма, культурно-діяльнісна 
концепція, система форм культури, формотворення людини, відношення «людина – 
світ», світ людини, система категорій дослідження. 

Москаленко В.В. Культурно-деятельностная концепция иссдедования 
личности (ретроспективный анализ достижений украинской культурологической 
школы). В статье обобщены основные теоретические положения о содержании и 
сущности принципов культурно-деятельностной концепции как методологии 
исследования личности, проанализированы основные её категории. Определено место 
культурно-деятельностной концепции в системе неклассической парадигмы 
исследования личности. Акцентировано внимание на достижениях украинской 
культурологической школы в направлении разработки культурно-деятельностной 
концепции личности. Показано, что с позиций культурно-деятельностного подхода как 
неклассической парадигмы исследования личности разрешается существовавший 
столетиями в классической науке парадокс между личностью как единичным и 
сообществом как всеобщим. Этот парадокс разрешается благодаря направленности 
культурно-деятельностной методологии на смещение акцентов из описания внешней 
среды человека и характеристик его духовного мира на анализ системы культурно-
исторических отношений, с которой человек вступает во взаимоотношения, образуя 
особенную онтологическую реальность, в которой он является системообразующим 
фактором. 

Ключевые слова: личность, неклассическая парадигма, культурно-
деятельностная концепция, система форм культуры, формообразование человека, 
отношение «человек – мир», мир человека, система категорий исследования. 
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Постановка проблеми. В сучасному суспільстві інтерес до проблеми особистості 
людини є настільки великим, що практично всі гуманітарні науки звертаються до цього 
предмету дослідження. Особистість є носієм і суб‘єктом суспільних відносин. 
Взаємодіючи з іншими людьми, вона впливає на утворення чисельних форм суспільної 
діяльності і поведінки, визначаючи історичні особливості цілісної системи суспільства. 
Ось чому можна стверджувати, що особистісні якості реальних людей, які виявляються 
в їх взаємодії, визначають шляхи розвитку суспільства. У зв’язку з цим проблема 
особистості набуває не тільки теоретичного, але й практичного значення. Цим 
пояснюється її актуальність. 

 Сучасна психологія є строкатою картиною різноманітних концепцій і теорій 
особистості. Для проведення змістовного аналізу різнорідних теорій і концепцій, пошуку 
ідей, якими одна теорія або концепція може вдало доповнити іншу, для зіставлення 
понятійних систем, що використовуються різними теоріями, потрібне методологічне 
знання. Методологія дослідження психологічних знань виконує такі основні функції: 
забезпечує правильність постановки проблеми (за формою і за змістом), дає засоби для 
вирішення вже поставлених завдань і покращує організаційний бік досліджень. Цим 
пояснюється актуальність дослідження методологічних принципів дослідження 
психології особистості. Психологія особистості, визначаючи уявлення людини про себе, 
свій внутрішній світ, мотиви, вчинки, має набагато більший людинотворчий потенціал, 
ніж інші науки. Саме тому психологія як наука особливо потребує засобів, що дозволяють 
оцінити, наскільки адекватні її методи і наскільки правильні шляхи її розвитку. Цим 
визначається актуальність дослідження основних методологічних принципів наукових 
підходів у дослідженні психології особистості.  

Системи наукових принципів, які є характерними для певної методології, 
змінюються з часом. Це пов’язано з розвитком суспільства і науки, боротьбою і 
співдружністю теорій, зміною парадигм. Історія науки характеризується багатоманітністю 
методів дослідження, що сприяє отриманню великої кількості знань. На рубежі ХХ та 
ХХІ століть панівною науковою парадигмою дослідження особистості стала некласична 
методологія. Про некласичну парадигму дослідження психологічних феноменів написано 
немало [1; 2; 12; 13; 14; 15; 16]. Проте з метою встановлення нового зворотного зв‘язку з 
вітчизняною історією, ми вважаємо за потрібне наголосити на величезному внеску у 
некласичну психологічну парадигму вітчизняної культурно-історичної школи, зокрема 
розробкою культурно-діяльнісної концепції особистості.Саме ця обставина зумовила 
нашу увагу до визначеної теми статті.  

Аналіз останніх публікацій. Особливістю досліджень особистості в рамках 
культурно-діяльнісного підходу є те, що різні наукові дисципліни, які займаються цим 
питанням, не дивлячись на відмінність задач, які ними вирішуються, виявляються 

сумісними в тому плані, що в центрі їх уваги опиняється одна й та ж сама проблема − це 
діяльність людини зі засвоєння культури. Традиції такого розглядання особистості 
закладено німецькою класичною філософією у 18 сторіччі (Г. Гегель, Е. Кант, Й. Фихте та 
ін.) і далі продовжуються у філософських школах, в яких досліджується регулятивна 
функція цінностей у діяльності особистості ( В. Віндельбанд, Г. Ріккерт, Е. Кассірер). 
В цих концепціях аналізується той аспект проблеми особистості, в якому об’єктивні і 
суб’єктивні умови її формування виявляються, по-перше, комплексно, а, по-друге, як ті 
форми включення індивідів у діяльнісне освоєння культури, які формують соціальні 
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якості людини. Теза про формування особистості в предметній діяльності, яка 
опосередкована культурою суспільства в її історичному розвитку, знайшла розвиток 
також у роботах С.Л. Виготського, А.Р. Лурії, С.Л. Рубінштейна, О.М. Леонтьєва та ін. 
Ними було обґрунтовано принципи культурно-історичної теорії, згідно з якими вони 
розглядали становлення людини, розвиток її особистісних якостей. Найбільше в цьому 
плані зроблено українською світоглядно-антропологічною школою, засновником якої був 
визнаний в Україні та поза її межами видатний філософ-вчений В.І. Шинкарук (1928-
2001). Плеяда зіркових дослідників цієї школи (Є. Бистрицький, І Бичко, В. Іванов, 
П. Копнін, М. Попович, В. Табачковський, М. Тарасенко, О. Яценко та ін.) зробили 
потужний внесок у розвиток гуманістичного напряму світової науки, який був високо 
оціненим вітчизняним та зарубіжним науковим співтовариством. Науковий спадок цих 
видатних людей ще не до кінця вивчено та оцінено, тому ми вважаємо за потрібне внести 
хоча б якусь лепту у цю прогалину історії української науки. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета: систематизація основних 
теоретичних положень про зміст і сутність принципів культурно-діяльнісної концепції як 
методології дослідження особистості. Об’єкт дослідження – психологія особистості. 
Предмет – особливості дослідження особистості з позицій культурно-діяльнісної 
концепції. Завдання: 

1. Визначити місце культурно-діяльнісної концепції у системі некласичної 
парадигми дослідження особистості. 

2. Проаналізувати зміст та сутність основних теоретичних принципів культурно-
діяльнісної концепції особистості, виділивши окремо розробки науковців київської 
культурологічної школи.  

3. Визначити основні категорії культурно-діяльнісної концепції особистості. 
Виклад результатів дослідження. Культурно-діяльнісна концепція як 

складова некласичної методології дослідження особистості. Можна погодитись з 
О.Г. Асмоловим, що у ХХІ-го століття існує шанс увійти в історію та методологію науки 
під ім‘ям віку «некласичної раціональності» [1, с. 14]. З позицій некласичної психології 
особистість розглядається «як мікрокосм, що за своїми масштабами, інтенціями, 
потенціями, а також прихованими таємницями не поступається, а в чомусь навіть 
переважає великий Космос, несучи в собі його образ» [15, с. 5 ] Сьогодні ми стикаємось 
із тим, що характерні для некласичної психології категорії та принципи все більше 
застосовуються у різних сучасних дослідженнях особистості. Якщо класична психологія 
акцентує увагу на якісній своєрідності людини як окремій сутності, що існує незалежно 
від того, пізнаємо ми її чи ні, то в ракурсі некласичної парадигми людина є невід’ємним 
компонентом різних об‘єктів пізнання, бо сучасна наука являє собою «людиновимірну 
систему, яка історично саморозвивається» [14] Якщо з точки зору класичної психології 
людина може бути пізнаною у її власних законах, а отже сформована, вдосконалена й 
розвинута у відповідності до зразка, то некласична психологія знімає абсолютизацію 
антропоцентризму, звертається до синергетичної парадигми, наголошує на 
багатовимірності особистості, стверджує такий спосіб пошуку наукової істини, що 
безпосередньо сполучений з гуманістичними цінностями. Якщо свій предметний інтерес 
класична психологія зосереджує на найбільш «простих» проявах психічного, а саме на 
функції відображення, то некласична парадигма бачить картину світу, яка формується на 
основі категорій нестабільності, нерівноваженості, невизначеності. Отже, некласична 
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методологія «починається там і тоді, де і коли руйнуються тотальність і уніфікація, 
строгий детермінізм і нормативність та дедалі гучніше заявляють про себе поліваріатив, 
багатоальтернативний «сценарний» підхід, установка на індивідуацію» [15, с. 266]. 
З позицій некласичної парадигми можна пояснити особливості відношення «особистість–
суспільство», яке в ракурсі каузально- лінійного класичного детермінізму виглядає як 
парадокс (індивід у суспільстві, чи суспільство в індивіді?). Співвідношення 
індивідуального і соціального в системі «особистість–спільнота» розглядається в 
некласичній парадигмі за аналогією особистості з тією мікроскопічною часткою, яку 
М.А. Марков назвав «фрідмон». Сутність фрідмона у тому, що елемент – мікроскопічна 
частинка може вміщувати в собі цілі галактики. Що ж тоді відбувається? Елемент, коли в 
ньому закручуються інші світи, змінює вимірність цих світів і, по суті, починає наділятися 
більшим числом вимірів, ніж тривимірний простір і одновимірний час. Саме з таких 
позицій розглядає механізм становлення особистості Л.С. Виготський у своїх роботах з 
Вростання, в яких він показує, як соціальний світ скручується, змінює розмірність, 
набуває хронотопу, перетворюючись у внутрішній світ. Механізм скручування полягає у 
феномені аглютинації. Коли Л.С. Виготський говорить про інтеріоризацію, в процесі якої 
відбувається трансформація світів, то за вростанням, скручуванням, інтеріоризацією 
стоїть народження нових реальностей. Унікальність аглютинації полягає в тому, що 
кожен з нас напханий всесвітами, які скручуються із соціального світу, а потім «хлинуть 
потоком у цей світ, породжуючи нові світи» (Дж. Брунер).  

Відкриттям Л.С. Виготського, яке пов’язано з розробкою ним культурно-діяльнісної 
концепції особистості, є поняття зони найближчого розвитку. Зона найближчого розвитку 

− логічний наслідок закону становлення вищих психічних функцій, які формуються 
спочатку в сумісній діяльності, у співпраці з іншими людьми і настирливо стають 
внутрішніми психічними процесами суб’єкта. Л.С. Виготський формулює «загальний 
закон культурного розвитку» так: «Всяка функція в культурному… розвитку дитини 
з’являється на сцену двічі, в двох планах, спочатку – соціальному, потім – 
психологічному; спочатку між людьми, як категорія інтерпсихічна, а потім всередині 
дитини, як категорія інтрапсихічна… Перехід ззовні всередину трансформує сам процес, 
змінює його структуру і функції. За всіма вищими функціями, їх відношеннями генетично 
стоять соціальні відношення, реальні відношення людей» [4, с. 145]. Л.С. Виготський 
розкручує ідею розвитку психічних феноменів, який відбувається тільки в спілкуванні. 
Ситуація «пра-ми» задає людині засоби психічної організації, робить його людиною 
культурно-історичною. Отже, проголошувалось, що невід’ємною і обов’язковою частиною 
дослідження процесу формування особистості є вивчення оточуючої соціальної 
практики. Практична діяльність як одне з основних положень культурно-історичної теорії 
полягає в тому, що розуміння і аналіз психічних функцій людини повинно грунтуватись 
на її повсякденній діяльності. Саме в предметній діяльності люди освоюють ідеальний і 
матеріальний історично-культурний досвід попередніх поколінь. 

З положень культурно-історичної теорії, у джерел якої стоїть постать 
Л.С. Виготського, випливає, що історичне накопичення артефактів, а також їх включення 
в діяльність означає соціальну природу людського буття. Формулюючи «загальний закон 
культурного розвитку», Л.С. Виготський стверджував, що всі засоби культурної поведінки 
(артефакти) за своєю сутністю є соціальними. Вони також соціальні за походженням і 

розвитком. Розвиток − це процес формування особистості, який здійснюється через 
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виникнення на кожному етапі нових якостей, специфічних для людини і підготовлених 
всім попереднім ходом історії, але не існуючих у готовому вигляді на більш ранніх етапах. 
У людини немає вроджених форм поведінки в середовищі. Її розвиток відбувається через 
присвоєння форм і способів діяльності, які вироблені історією людства (культурою). 

Положення про розвиток особистості через засвоєння історичних форм культурної 
поведінки є одним із важливих положень культурно-діяльнісної концепції. В ньому 
зміщуються акценти з опису зовнішнього середовища людини та характеристик її 
духовного світу на визначення системи формотворень людини. Ця система являє собою 
певну сукупність культурних форм, яку повинен послідовно засвоїти індивід завдяки своїй 
діяльності протягом свого життя, сформувавши необхідні якості, що дають йому 
можливість включитись у життя суспільства. 

Культура як формотворення людини – головна теза культурно-діяльнісної 
теорії особистості в українській науці. Розуміння сутності культури як 
формотворення людини знайшло найбільш переконливе обґрунтування в роботах 
вчених Київської школи філософів культурологічного напрямку (В. Шинкарук, В. Іванов, 
В. Табачковський та ін.), які здійснені в рамках діяльнісної концепції культури. Автори цієї 
концепції розглядають культуру як найважливіший фактор становлення людини і 
особистості, підкреслюючи, що не тільки неможливо зрозуміти процес формування 
особистості, не пов’язуючи його з культурою, але й – деякі суттєві особливості культури, 
які виявляються тільки в цьому аспекті їх дослідження. Зокрема, культура виявляється 
як система форм, що акумулює в конкретно-історичній діяльності людей всезагальні 
способи діяльності і спілкування, являючись таким чином, системою формотворення 
людини, забезпечуючи становлення людської особистості. 

В. Іванов в своїх працях дає розгорнутий аналіз того, як певна історична форма 
культури творить людину. Він наголошував, що культура суспільства – це досвід 
людства, в якому фіксуються результати діяльності людей в узагальненому, сутнісному 
значенні. Цей досвід об’єктивовано, опредметнено як у предметно-речових формах, так 
і у формах соціальних відносин, видах спілкування, способах діяльності. В реальності 
людина існує в двох сферах: речовому світі і духовному. Речовий світ – це предмети або 
продукти діяльності людини, в яких об’єктивовано психічні особливості, що визначають 
ступінь розвинутості самої людини. Духовний світ – це психічні особливості людини, в 
яких репрезентовано її речовий світ. Речовий і духовний світи людини існують в єдності 
і суперечності, в результаті розв’язання якої забезпечується рух історії і розвиток людини. 
Разом ці два світи складають світ людини, або культуру, яка віддзеркалює ступінь 
розвитку людства і самої людини. Кращі досягнення людства, що акумульовано в 
культурі суспільства, передаються від покоління до покоління від однієї людини до іншої 
людини в процесі соціалізації. Людська діяльність перетворює не тільки оточуючий світ, 
але й самих її учасників. Іншими словами, в процесі своєї соціальної діяльності люди 
творять один одного. Цей процес, що безперервно відбувається в суспільному житті, 
описується поняттям «культура». На основі засвоєння людиною культури суспільства 
формується культура особистості, яка є особистісним світом людини, в якому 
віддзеркалюється ступінь її психічного розвитку. 

Відношення «людина – світ» як системотворчий принцип культурно-
діяльнісної концепції особистості. Не дивлячись на те, що автори культурно-
діяльнісної концепції особистості аналізують різні сторони виявлення діяльнісної сутності 
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людини (минулий досвід та механізми його засвоєння, цілеспрямованість на майбутнє та 
реалізація його у свободі вибору тощо), майже всі вони у своїх дослідженнях 
дотримуються парадигми «Людина–Світ», відповідно з якою Людину потрібно розглядати 
у єдності з її Світом. Людина протистоїть зовнішній реальності не як чиста свідомість або 
ізольований індивід, а як організована спільнота, по відношенню до якої факти 
«індивідуальної психіки» виявляються підпорядкованими і похідними. Точний термін для 
позначення зв’язку людини і світу знайшли дослідники «первісної свідомості» [7]. 
Зокрема, Леві-Брюль говорить про «співпричетність» людей природній та соціальній 
дійсності (наприклад, вираженій у колективних уявленнях архаїчних культур). 
Співпричетність людини своєму життєвому світу є універсальною, і уявлення світу (образ 
світу) є основою пізнання світу людиною в філогенезі і онтогенезі. Отже, створення 
людської реальності, яка існує в єдності суб’єкта і об’єкта, відбувається безпосередньо в 
людських взаємовідношеннях, у взаємодії «Я» з «Іншими». Тому сутнісні властивості 
індивіда базуються на його формах життєдіяльності і відносинах з Іншими. Свою 
соціальність людина не отримує у подарунок від Природи, а формує її в надрах 
інтеріндивідної взаємодії, яка організується як система культурно-історичних відносин. 
Історія цих відносин є історією самої людини, шляхом її саморозвитку. 

Проблема співвідношення людини і світу розроблялась багатьма вченими, які 
обґрунтували принцип, згідно з яким людина і світ вступають у взаємодію, утворюють 
особливу онтологічну реальність, бо людина «продовжена у світі». Головна особливість 
світу полягає в тім, що його завжди віднесено суб’єктові, всі його елементи 
співвідносяться з цілеспрямованою діяльністю суб’єкта. Життєвий світ людини – це її 
суб’єктивний світ. Ця позиція особливо яскраво відображена у екзистенціальній 
філософії і психології, де поняття «світ» є ключовим. Сутність людини в теоріях 
екзистенціалізму трактується як «існування-людини-в-світі». Світ тут – це просторово-
часовий континуум особистісного становлення. Це не простір в його фізичному розумінні. 
Це, скоріше, час існування – становлення єдиної субстанції (Я в світі, світ в мені, Я-це і є 
Світ, а Світ – це просто моє життя). З цього випливає, що світ – це є відносини людини. 
Людина не відображає, а інтерпретує, і не присвоює світ, вона його формує. Світ людини 
– це відображені, трансформовані світи інших людей. Екзистенціальна традиція виділяє 
три форми світу: «світ Я», «світ Іншого», «світ відносин Я і Інший» Людське життя отримує 
смисл тільки тоді, коли воно відбувається «перед лицем Іншого». Вплив Іншого стимулює 
розвиток соціальних властивостей, які притаманні тільки людині, вплив Іншого – 
найголовніший фактор розвитку особистості. У роботах сучасних вітчизняних психологів 
(Ф.Є. Василюк, Л.Я. Дорфман, А.У. Хараш) спостерігається тенденція розширення меж 
життєвих відносин, які входять в структуру категорії «Світ» (відносини людини з 
природою, культурою), що дозволяє розширити межі уявлень про сферу свідомості 
людини як відносно самостійне психологічне явище, пов’язане зі взаємодією людини і 
світу.  

Модальність світу як людинотворча його характеристика. Модальність 
життєвого світу людини - це теж одна із важливих тез культурно-діяльнісної теорії, на якій 
акцентували увагу дослідники київської культурологічної школи. Людина живе в світі. 
Вона може сприймати його, наділяючи об’єкти, що мають до нього відношення, різними 
цінностями і смислами. Надаючи об’єктам оточуючого світу значимість і смисл, людина 
немов би “виносить» частину себе, своєї сутності, своєї суб’єктності за межі себе самої у 
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світ, наділяючи «собою» його об’єкти. Предметний світ, який розглядається як об’єктні 
зв’язки, є амодальним. Тільки за умови виникнення суб’єкт-суб’єктних зв’язків і взаємодій 
виникають багатоманітні модальності, які змінюються від одного виду до іншого. Тому 
тільки такий світ, з яким вона пов’язана в єдину систему, може знайти відображення в її 
свідомості. Людина не вступає у взаємодію з об’єктами, яких вона не сприймає. Щоб 
успішно взаємодіяти з різними сторонами світу, людина повинна адекватно їх сприймати. 
Тому світ людини це є сформована нею відповідно з її цілями і потребами система 
культурно - історичних відносин, яка узгоджена з індивідом відповідно з його здібностями, 
практичними і духовними можливостями. Як писав В.П. Іванов, «Світ є предметною 
дійсністю (природною, суспільною і духовною), структурованою відносно практично - 
суспільного способу людського буття, яка перетворюється і організується суспільною 
людиною у об’єктивну умову власного розвитку… Світ – це не що інше, як «людський 
світ»…, його межі – у способі заданості людині, його умови буття – людське значення і 
смисл.» І далі: «Світ – це соціалізована предметна дійсність, будова якої підпорядкована 
суспільно – практичним закономірностям. Людський світ має свою архітектоніку, його 
організовано у світопорядок, який завжди орієнтовано на людину, будується навколо неї» 
[9, с. 32]. На модальності як характеристиці світу наголошував також С.Л. Рубінштейн, 
який в своїй монографії“Людина і світ»(1973), обґрунтовуючи принцип системного зв‘язку 
людини зі світом, показав, що людина і світ – це єдина система, в якій людина є 
системотворчим компонентом. С.Л. Рубінштейн визначає поняття «світ» як сукупність 
речей і людей, в яку включається те, що відноситься до людини і до чого вона відноситься 
за своєю сутністю, що може бути для неї значимим, на що вона спрямована» [13]. З цього 
визначення випливає, що взаємодію людини і світу визначає параметр значимості. 
У свідомості суб’єкта життєвий світ опосередковується, трансформується через власну 
систему життєвих смислів, цінностей і ідеалів, норм і правил, що ним приймаються. Тому 
життєвий простір людини представлено у свідомості не тільки як відображене і засвоєне, 
але й як доповнене, а точніше «народжене», створене, сформоване самим суб’єктом 
відповідно з його життєвими принципами, цінностями й цілями.  

Система категорій культурно-діяльнісної теорії як інструментальний 
апарат дослідження особистості. Введення поняття «світ людини» дозволяє значно 
розширити коло досліджуваних психічних явищ, які можуть ставати способами 
практичної орієнтації людини в оточуючому середовищі. З приводу цього В. Іванов пише, 
що спрощеним є висновок відносно того, що у виражених у словесній формі предметних 
поняттях і категоріях міститься лише уявлення про підмічені людиною схожі риси і 
особливості предметів та явищ, які спостерігаються. У дійсності ніхто не може сказати, 
скільки і яких властивостей з’єднано у змісті такого, наприклад, поняття, як «дерево», як 
і будь-якого іншого поняття і категорії. Бо зрозуміти – зовсім не означає побачити і 
помітити дещо особливо-відмінне. Щоб останнє побачити, потрібно уже мати в уявленні 
те інше, від чого перше відрізняється. Потрібно мати деяке уявлення про світ як 
внутрішньо розчленованої цілісності і помістити в цю сіть явищ новопридбаний предмет, 
щоб отримати всю його родовидову і індивідуальну специфікацію. Частина пізнається по 
цілому, одиничне – по загальному, індивід – по роду. Так само уявлення про світ, яке 
створено практикою суспільства і засвоєно індивідами, служить, подібно матриці або 
монтажній схемі, загальною основою змістовного розпізнавання предметних елементів 
світу як чарунок у загальній мережі [6, c. 19].  
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В світлі культурно-діяльнісної теорії виявляється важливим застосування також 
таких понять як «спосіб життя», «стиль життя особистості» (Л.В. Сохань), в яких на різних 
рівнях конкретності відображається єдність об’єктивного-суб’єктивного, зовнішнього-
внутрішнього, соціально-загального і індивідуально-особливого у формуванні 
особистості. Найбільш широким за обсягом є поняття «світ людини», яке означає , що всі 
відносини людей і відносини речей інтегруються в особливий цілісний світопорядок, в 
якому людина є активним і смислотворчим началом. Це поняття конкретизується у 
понятті «культура», яке відображаючи людський світ в контексті історичного розвитку і з 
точки зору конкретних можливостей, здібностей, що має людина на певному історичному 
відрізку часу, відбиває момент конктертно-історичної зумовленості соціальної 
детермінації особистості. Ще більш конкретний рівень соціальної детермінації розвитку 
особистості відображено в категоріях «спосіб життя», «стиль життя особистості». 
Категорія «спосіб життя» виражає певну якість життєдіяльності, що визначає конкретний 
спосіб оволодіння індивідами культурою, особливості якої визначаються соціально-
економічним рівнем соціуму. Поняття «стиль життя» утворюється на іншому рівні 
узагальнення, на рівні одиничного і індивідуального, і характеризує способи і форми 
життєдіяльності індивідів, які вибираються останніми в межах існуючої соціальної 
ситуації.  

Побудована на засадах культурно-діяльнісного підходу система понять «світ 
людини», «культура», «спосіб життя», «стиль життя особистості» дозволяє глибше 
зрозуміти розвиток особистості і суспільства. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі узагальнення 
основних теоретичних положень про зміст і сутність принципів культурно-діяльнісної 
концепції як методології дослідження особистості, визначено її місце у системі 
некласичної парадигми дослідження особистості. Зокрема показано, що з позицій 
культурно-діяльнісної концепції як некласичної парадигми дослідження особистості 
розв’язується парадокс між особистістю як одиничним та спільнотою як всезагальним, 
який існував сторіччя у класичній науці. Розв’язанню цього парадоксу сприяють наступні 
основні положення культурно-діяльнісної теорії як методології дослідження особистості:  

1. Зміщення акцентів з опису зовнішнього середовища людини та характеристик її 
духовного світу на визначення системи форм культури, що акумулює в конкретно-
історичній діяльності людей всезагальні способи діяльності і спілкування, являючись 
таким чином, системою формотворення людини, забезпечуючи становлення людської 
особистості. 

2. Положення про розвиток особистості через засвоєння історичних форм 
культурної поведінки, яке спирається на парадигму «Людина-Світ», відповідно з якою 
Людину потрібно розглядати у єдності з її Світом. Людина протистоїть зовнішній 
реальності не як чиста свідомість або ізольований індивід, а як організована спільнота, 
по відношенню до якої факти «індивідуальної психіки» виявляються підпорядкованими і 
похідними.  

3. Принцип розуміння особистості та її розвитку , згідно з яким людина і світ 
вступають у взаємодію, утворюють особливу онтологічну реальність, в якій людина є 
системотворчим фактором. Головна особливість світу полягає в тім, що його завжди 
віднесено суб’єктові, всі його елементи співвідносяться з цілеспрямованою діяльністю 
суб’єкта. Тому світ людини є сформованою нею відповідно з її цілями і потребами 
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системою культурно - історичних відносин, яка узгоджена з індивідом відповідно з його 
здібностями, практичними і духовними можливостями. З цього випливає, що взаємодію 
людини і світу визначає параметр значимості.  

Побудована на засадах культурно-діяльнісного підходу система понять «світ 
людини», «культура», «спосіб життя», «стиль життя особистості», в яких на різних рівнях 
конкретності відображається єдність об’єктивного-суб’єктивного, зовнішнього-
внутрішнього, соціально-загального і індивідуально-особливого у формуванні 
особистості дозволяє значно розширити коло досліджуваних психічних явищ, які можуть 
ставати способами практичної орієнтації людини в оточуючому середовищі а також 
глибше зрозуміти розвиток особистості і суспільства. 

Перспектива подальших досліджень. Подальше дослідження проблеми 
вбачається у проведенні емпіричних досліджень з метою конкретизації теоретичних 
положень, що викладені у статті. 
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Moskalenko V.V. The personality study cultural-activity conception (retrospective 
analysis of the Ukrainian culturological school achievements). The article, on the basis of main 
theoretical positions about cultural-activity conception’s principles’ content and essence 
generalization, determines its place in the system of non-classical research paradigm. In particular, it 
is shown that from the standpoint of cultural-activity conception as a personality research non-classical 
paradigm, the paradox between the personality as a single and the community as universal, which 
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has existed for centuries in classical science, is being solved. The following main points of cultural-
activity theory as a methodology for personality research contribute to the solution of this paradox. 

1. The shift of emphasis from the description of the external environment of man and the 
characteristics of his spiritual world to the determination of culture forms system, which accumulates 
in the specific historical activity of people universal ways of activity and communication, thus being the 
system of human formation, ensuring the development of the human personality. 

2. Propositions on the personality development through the acquisition of cultural behavior 
historical forms, which is based on the “man - world” paradigm, according to which Man should be 
considered in unity with his World. Man opposes external reality not as a pure consciousness or 
isolated individual, but as an organized community, in relation to which the facts of the "individual 
psyche" are subordinate and derivative. 

3. The principle of understanding the personality and its development as a principle according 
to which man and the world interact, form a special ontological reality, in which man is a system-
forming factor. The main feature of the world is that it is always attributed to the subject; all its elements 
correlate with the purposeful activity of the subject. Therefore, the human world is a system of cultural 
and historical relations formed by a man in accordance with his goals and needs, which is concerted 
with the individual in accordance with his aptitudes, practical and spiritual abilities. It follows therefrom 
that the interaction of man and the world determines the parameter of significance. 

Keywords: personality, non-classical paradigm, cultural-activity conception, culture forms 
system, human formation, “man-world” relation, human world, research categories system. 
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УДК 159.9.072 

Л.З. Сердюк  
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ТА ДО ПАРТНЕРА ЯК ФАКТОР 

СТАБІЛЬНОСТІ ШЛЮБУ 

Сердюк Л.З. Взаємозв’язок ставлення до себе та до партнера як фактор 
стабільності шлюбу. У статті досліджуються особливості взаємозв’язку ставлення до 
себе та до партнера, узгодженість яких розглядається як фактор стабільності шлюбу.  

Виявлено особливості впливу суперечностей в системі самооцінок, очікуваних 
оцінок та взаємооцінок партнерів на подружні взаємини. Емпіричним шляхом 
встановлено умови позитивної та негативної динаміки сумісності подружжя. Показано 
прогностичні можливості оптимізації подружніх взаємин. 

Ключові слова: подружні взаємини, самооцінка, очікувана оцінка, оцінка партнера, 
динаміка сумісності, сфери подружньої взаємодії. 

Сердюк Л.З. Взаимосвязь отношения к себе и к партнеру как фактор 
стабильности брака. В статье исследуются особенности взаимосвязи отношения к себе 
и к партнеру, согласованность которых рассматривается в качестве фактора 
стабильности брака. 

Выявлены особенности влияния противоречий в системе самооценок, ожидаемых 
оценок и взаимооценок партнеров на супружеские отношения. Эмпирическим путем 
установлено условия положительной и отрицательной динамики совместимости 
супругов. Показано прогностические возможности оптимизации супружеских 
взаимоотношений. 

Ключевые слова: супружеские отношения, самооценка, ожидаемая оценка, 
оценка партнера, динамика совместимости, сферы супружеского взаимодействия. 

Постановка проблеми. У розмаїтті факторів впливу на подружні взаємини значне 
місце займають особливості когнітивної та афективної сфер шлюбних партнерів, 
зокрема, уявлення про самого себе та іншого. Проявами взаємозв’язку когнітивного і 
афективного компонентів є узгодженість взаємооцінок і самооцінок. Співвідношення 
величин взаємооцінок і самооцінок виявляється відмінним в групах різного рівня 
інтеграції. У згуртованих групах оцінки інших членів групи, як правило, вищі, ніж 
самооцінки. У менш згуртованих – показники самооцінок вищі, ніж оцінки інших [8; 12].  

Проблема взаємозв’язку ставлення до себе та до інших, загалом, є традиційною 
для психології. Варіанти її вирішення в різних формах пропонували майже всі дослідники, 
що звертались до проблем самосвідомості, міжособистісних стосунків, розвитку 
особистості [2-4; 10; 12 та ін.].  

Дослідження психологічних аспектів динаміки особистісних параметрів у процесі 
подружньої взаємодії ставить цілий комплекс складних завдань. Насамперед, це велика 
кількість факторів, що обумовлюють особливості подружньої інтеграції. Проте, це 
розмаїття факторів відображається в конкретних показниках, що піддаються 
безпосередньому вимірюванню. Вивчення цієї проблеми може мати спрямування як на 
виявлення окремих особистісних позицій шлюбних партнерів, так і на динаміку взаємодії 
в цілому. В силу взаємообумовленості і динамічності подружніх взаємин, особливий 
інтерес становить дослідження зміни особистісних позицій подружжя, що обумовлюють 
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стиль їх міжосбистісної взаємодії. Типовий стиль взаємодії є досить стійким набором 
когнітивних, емоційних і поведінкових характеристик, властивих партнерам у конкретних 
ситуаціях. Такі сценарії взаємодії є послідовністю типових інтеракцій партнерів, що 
певною мірою дозволяють прогнозувати особливості розвитку як стабільних, так і 
конфліктних взаємин.  

Аналіз останніх публікацій. У багатьох емпіричних дослідженнях, де вивчався 
зв’язок ставлення до себе і ставлення до узагальненого іншого, виявлена позитивна 
залежність між цими характеристиками [5; 6; 8; 11; 12 та ін.].  

Дослідження [4; 10; 11; 13 та ін.], виконані в руслі концепції самоактуалізації, 
показало, що самореалізація особистості опосередкована пізнанням і ставленням 
людини до іншої людини та іншої до неї. Образи «Я», як програма самореалізації, 
опредмечується кожним із партнерів у конкретних результатах шлюбно-сімейної 
взаємодії. Когнітивні та афективні складові самосвідомості при цьому утворюють тріаду, 
яка несе в собі очікування і реальний статус: яким я повинен бути як шлюбний партнер і 
яким я реально є; яким повинен бути мій шлюбний партнер і який він є у дійсності; яким 
мене повинен сприймати мій шлюбний партнер і як він мене сприймає реально. Величина 
дистанції між очікуванням і реальним статусом викликає позитивне чи негативне 
переживання, яке, в свою чергу, знову впливає на когнітивну складову. 

Неузгодженість уявлень шлюбних партнерів стосовно власних характеристик, 
оцінки особистісних властивостей партнера та очікувань, як переконливо показано в 
роботах [1; 2; 4; 5; 11], є однією із основних причин виникнення напруженості та 
конфліктів у багатьох сферах подружньої взаємодії. Звичайно, ця незадоволеність не 
обов’язково повинна проявлятись на поведінковому рівні, але її наявність є передумовою 
конфлікту в певній сфері життєдіяльності подружньої пари, зокрема такою передумовою 
є надмірна дистанція між бажаним, ідеалом і можливостями партнерів. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження полягає в 
теоретичному обґрунтуванні особливостей особистісних змін шлюбних партнерів, 
емпіричному виявленні напряму цих змін, та прогностичних можливостей оптимізації 
подружніх взаємин.  

Завдання дослідження полягало у виявленні суперечностей в системі самооцінок, 
очікуваних оцінок та взаємооцінок партнерів в основних сферах подружньої взаємодії та 
емпіричному визначенні їх впливу на стабільність шлюбу.  

Виклад методики і результатів дослідження. Одна із гострих проблем 
діагностики подружньої пари – отримання повної, об’єктивної, необхідної і достатньої 
інформації. У літературі пропонуються різноманітні програми отримання та 
впорядкування інформації як про подружню пару, так і про сім’ю в цілому [3; 7; 11 та ін.]. 
У вказаних програмах певною мірою відображаються концептуальні настанови 
дослідників. Це призводить до значних розбіжностей у характері інформації, її 
інтерпретації та використанні. 

У дослідженні використовувались методика «Міжособистісний сімейний конфлікт» 
(В.П. Левкович, О.Е. Зуськова) [7; 8] та запропонована нами методика, призначена для 
виявлення динаміки особистісних рис шлюбних партнерів у ході подружньої адаптації, 
змін у сприйманні один одного та самих себе, а також деяких особливостей і механізмів, 
що детермінують цей процес.  

Суть методики полягає в оцінці шлюбними партнерами особистісних якостей один 
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одного, розбіжності в оцінках яких, може стати джерелом конфліктів у подружніх 
взаєминах. Визначення дистанції між еталонними та актуальними позиціями партнерів є 
підґрунтям прогнозу їх сумісності. Таким чином, дослідницький інтерес представляє зона 
протиріч у взаємосприйманні партнерами один одного. 

Виділені для оцінки особистісні риси оцінювалися партнерами за ступенем їх 
вираженості в балах від -2 до 2. Емпіричними показниками особистісних позицій 
партнерів були такі: оцінка особистісних рис суб’єктивного ідеалу; реальна оцінка своїх 
особистісних рис; ідеальна очікувана оцінка, дана партнером; реальна очікувана оцінка; 
оцінка рис партнера в ідеалі; реальна оцінка партнера.  

Зауважимо, що міра зв’язку між ступенем вираженості рис свого ідеального та 
реального «Я» – це самооцінка (Со); міра зв’язку між ступенем вираженості ідеальної та 
реальної очікуваної оцінки особистості – це очікувана оцінка (Оо); міра зв’язку між 
ступенем вираженості ідеальної та реальної оцінки особистісних рис партнера є оцінка 
партнера (Оп). 

Особистісні позиції чоловіка (ОПч) та дружини (ОПд) в кожній конкретній парі можна 
розглядати як елементи тривимірного векторного простору ОПч (Соч, Ооч, Опч) та ОПд 
(Сод, Оод, Опд), де О-початок координат. 

Процедура дослідження за даною методикою складається з двох етапів. На 
першому – відбувається ретроспективне оцінювання особистісних рис. На другому – 
актуальне оцінювання. Далі, на основі визначення особистісних позицій партнерів в 
ретроспективному та актуальному вимірі можна побудувати моделі їх індивідуального 
«самопочуття» в шлюбі. Об’єднання цих двох моделей несе в собі певну інформацію про 
єдність партнерів, тобто їхню сумісність. 

Побудова особистісних моделей партнерів в ретроспективному та актуальному 
вимірах дає можливість виявити динаміку індивідуальних станів кожного та зробити 
певний прогнози щодо їх особистісної сумісності. 

Якщо підходити до міжособистісної взаємодії в шлюбі керуючись принципом 
узгодженості поглядів партнерів у взаємному сприйманні один одного, себе та в 
очікуваннях, то доцільно говорити про дистанцію, що при цьому виникає між. 

Величина Д знаходиться таким чином: 

Д = (Опч-Оод) 2+(Опч-Сод) 2+(Опд-Ооч) 2+(Опд-Соч) 2 

Цей показник для кожної подружньої пари можна розрахувати в минулому (Д1) і в 
теперішньому (Д2).  

Якщо дистанція протягом досліджуваного періоду зменшилася, то особистісна 
сумісність має позитивну динаміку, а отже риси партнерів змінюються в бік подальшої 
узгодженості. В іншому разі, подружня сумісність має негативну динаміку. За 
пропонованою методикою можна отримати такі показники: 

1. Схожість партнерів. Взаємозв’язок оцінок реальних особистісних рис 
(я насправді) дає можливість виявити схожість чи відмінність особистісних рис шлюбних 
партнерів. Співставлення показників в минулому та теперішньому показує їх зміну з 
часом. 

2. Задоволеність – незадоволеність. Цей показник визначається співставленням 
взаємозв’язку ідеальних взаємооцінок партнерів та інверсних реальних оцінок. 

3. Освідомленість про партнера. Взаємозв’язок реальних (оцінка себе в дійсності) 
і прожективних (оцінка себе партнером) оцінок показує ступінь обізнаності партнерами 
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один про одного. Співставлення вказаних показників в минулому і в теперішньому 
дозволяє виявити усвідомленість здійсненого вибору та готовність до шлюбу взагалі. 

4. Теоретичний шлюбний потенціал можна знайти співставляючи взаємозв’язок 
ідеальних та реальних взаємооцінок партнерів, вважаючи, що особистість з часом 
наближається до свого ідеалу.  

5. Практичний шлюбний потенціал визначається як співставлення взаємозв’язку 
ідеально-прожективних (партнер в ідеалі) взаємооцінок із взаємозв’язком прожективних 
(партнер насправді) взаємних оцінок.  

Статистична обробка даних здійснювалася за допомогою мір описової статистики, 
кореляційного аналізу та порівняння вибіркових середніх значень. 

Дослідження проводилося із 70 стабільними подружніми парами, які перебувають у 
першому шлюбі, із стажем подружнього життя до 10-ти років, без виражених 
суперечностей та конфліктів у взаєминах. Для більш детального вивчення динаміки 
особистісних рис використовувалось ретроспективне оцінювання партнерами себе та 
свого партнера. 

Аналізуючи результати дослідження було виявлено сфери прояву реальних та 
потенційних конфліктів. На цій же основі були виділені стабільні пари, які успішно 
долають конфлікти та проблемні пари, які недостатньо успішно долають конфлікти, при 
наявності позитивної сімейної мотивації. 

Припускаючи, що в процесі подружньої адаптації досягається узгодженість між 
ставленням до себе та до партнера, всю сукупність подружніх пар, які прийняли участь у 
дослідженні, було розділено на три групи: пари, тривалість шлюбу у яких до трьох років 
(серед таких пар 90% стабільних); пари із стажем подружнього життя від трьох до п’яти 
років (66% стабільних); пари із стажем від п’яти до десяти років (100% стабільних). 

У таблиці 1 представлено середні значення показників оцінок партнерів у різних 
сферах подружньої взаємодії.  

Зазначені дані свідчать про те, що в першій групі подружніх пар, оцінки партнерів 
переважають самооцінки або приблизно однакові. Враховуючи загальну позитивну 
спрямованість міжособистісних стосунків шлюбних партнерів, незначні розбіжності у 
взаємооцінках і самооцінках партнерів, що виникають на цьому етапі, можна, мабуть, 
пояснити недостатньою підготовленістю до шлюбу, що проявляється у дещо 
неадекватній оцінці побутових труднощів та підвищених вимогах партнерів один до 
одного. Для другої групи подружніх пар переважання самооцінок над взаємооцінками 
партнерів зустрічається в 40% випадків, що може свідчити про недостатній рівень 
взаєморозуміння, підвищену вимогливість до партнера, недостатню повагу та емоційну 
прив’язаність до партнера. У цій категорії подружніх пар неузгодженість самооцінок і 
взаємооцінок, яка обумовлює конфліктний характер взаємин, характерна для більшості 
сфер подружньої взаємодії. У третій групі взаємооцінки приблизно співпадають із 
самооцінками і навіть дещо їх переважають. 

Для кожної із виділених груп сімей характерні певні відмінності у величинах 
взаємооцінках та очікуваннях шлюбних партнерів, а також у значимості для них 
очікуваних та реальних цінностей. Для першої групи характерні незначні розбіжності в 
деяких сферах життєдіяльності сім’ї, що проявляються у підвищених очікуваннях щодо 
партнера. На фоні загальної задоволеності шлюбом неузгодженість очікувань з 
реальністю дає можливість розвитку і вдосконалення подружніх взаємин. У другій групі 
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подружніх пар очікування партнерів значною мірою перевищують їх оцінки у більшості 
сфер сімейної взаємодії. Незадоволеність на цьому етапі переважно виникає через 
дефіцит духовної єдності, який оцінюється партнерами як блокування саморозвитку; при 
цьому, відсутність емоційного комфорту, підтримки, злагоди породжує недовіру один до 
одного та напруженість у взаєминах. У третій групі подружніх пар спостерігається 
відносна відповідність ієрархій очікуваних і реальних шлюбних цінностей. 

Таблиця 1. 
Показники партнерів в різних сферах подружньої взаємодії 

  Сфери подружньої взаємодії 

 
Оцінки Ролі 

Спілку- 
вання 

Пізнання 
Культура 

спілкування 
Підтримка 

Емоційний 
Комфорт 

І г
ру

па
 

Опч 4,3 3,3 3,3 3,6 4,3 3 

Соч 4 3,7 4,3 3,2 4 3,7 

Ооч 5 4,3 5 4,3 4,7 4,7 

Опд 2,7 2,7 3,3 3,5 4 3 

Сод 4 3,3 4 3,7 4 3,7 

Оод 3,7 4,3 4,3 4 4,3 4,3 

ІІ 
гр

уп
а 

Опч 3,9 2,9 2 І,8 3,5 3,3 

Соч 2,8 3 3,2 2,1 4 3,8 

Ооч 3,4 3,5 3,5 3,8 4 4,4 

Опд 2,1 2,6 2,6 І,5 3,1 2,9 

Сод 3,3 2,8 2,4 0,8 2,6 3,1 

Оод 3,8 2,7 2,5 3,9 4,3 4,3 

ІІІ
 г

ру
па

 

Опч 4,1 4,3 3,3 3,8 4,1 3,2 

Соч 2,7 3,6 3,9 3,6 4 4,3 

Ооч 3,4 3,4 3,4 4,1 4,5 4,1 

Опд 3,7 3,7 3,2 3,2 3,9 3,3 

Сод 3,6 3,6 3,5 2,7 4,2 4,1 

Оод 3,6 3,8 3,6 3,9 4,3 4,1 
Примітка: Оп - оцінка партнера; Со - самооцінка; Оо- очікування щодо партнера (ч-показники чоловіка, д- 
показники дружини). 

Результати дослідження свідчать про те, що величина різниці між оцінкою і 
самооцінкою із збільшенням стажу подружнього життя зменшується, що може бути 
наслідком більш адекватної оцінки партнерами один одного з набуттям досвіду 
подружнього життя. Узгодженість самооцінок та оцінок партнера (див. табл. 2), що 
досягається у більшості сфер життєдіяльності сім’ї, відображає позитивний характер 
подружньої взаємодії і проявляється в повазі, взаєморозумінні, чуйному ставленні 
партнерів один до одного. 

Узгодженість взаємооцінок партнерів та взаємних очікувань, яке також досягається 
із стажем подружнього життя, свідчить про те, що потребові сфери партнерів не 
суперечливі, а їх настанови на шлюб певною мірою реалізовуються. Зауважимо, що 
перевищення величин очікувань до партнера над оцінками партнера є показником 
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невиправданих сподівань, що знаходить своє відображення в суб’єктивній 
незадоволеності шлюбом. 

Таблиця 2. 
Середні значення показників у різних групах подружніх пар 

 Показники чоловіка Показники дружини 

Оцінка 
партнера 

Самооцінка 
Очікування 

щодо 
партнера 

Оцінка 
партнера 

Самооцінка 
Очікування 

щодо 
партнера 

І група 3,4 3,1 4,1 3,8 3,2 4,1 

ІІ група 2,9 3 3,6 2,4 2,5 3,5 

ІІІ група 3,7 3,4 3,6 3,8 3,5 3,6 

Отже, причини для виникнення конфлікту можуть бути на будь-якій стадії розвитку 
стосунків, але, протікаючи на фоні позитивних взаємин партнерів, конфлікти виконують 
конструктивну роль, що полягає у викритті розбіжностей у потребах партнерів, їх намірах, 
настановах та виробленні спільних позицій. 

Результати дослідження міжособистісних диспозицій партнерів та їх динаміки в 
процесі подружньої взаємодії, що також визначалися на основі показників самооцінок, 
очікуваних оцінок та взаємооцінок по комплексу найбільш важливих у подружньому житті 
особистісних рис, представлені в таблиці 3. 

Таблиця 3. 
Показники самооцінок, очікуваних оцінок та взаємооцінок партнерів  

на різних етапах шлюбу 

Групи І група ІІ група ІІІ група 

Показники 

Оцінки 
чоловіка 

Оцінки 
дружини 

Оцінки 
чоловіка 

Оцінки 
дружини 

Оцінки 
чоловіка 

Оцінки 
дружини 

X  Sх X  Sх X  Sх X  Sх X  Sх X  Sх 

М
ин

ул
е Соч 0,22 0,17 0,32 0,37 0,52 0,22 0,22 0,27 0,35 0,20 0,29 0,21 

Ооч 0,33 0,27 0,17 0,17 0,51 0,27 0,45 0,24 0,26 0,22 0,31 0,20 

Опч 0,33 0,32 0,20 0,14 0,26 0,29 0,39 0,33 0,35 0,21 0,52 0,25 

Т
еп

ер
іш

нє
 Соч 0,19 0,28 0,19 0,26 0,45 0,26 0,12 0,23 0,41 0,15 0,39 0,23 

Ооч 0,23 0,25 0,38 0,34 0,37 0,37 0,14 0,36 0,36 0,24 0,38 0,23 

Опч 0,41 0,19 0,17 0,34 0,27 0,31 0,21 0,37 0,40 0,28 0,42 0,23 

Показники X  Sх X  Sх X  Sх 

D1 1,03 0,27 0,83 0,35 0,74 0,15 

D2 0,79 0,16 0,64 0,32 0,47 0,08 

Примітка: Соч, Ооч, Опч - показники чоловіка в ретроспективному та в актуальному вимірі;  
Сод, Оод, Опд - показники дружини в ретроспективному та в актуальному вимірі; 
Dі-дистанція між партнерами в ретроспективному вимірі, D2-дистанція між партнерами в актуальному вимірі.  

Наведені дані є свідченням того, що для партнерів першої групи подружніх пар 
характерні низькі показники самооцінок, очікуваних оцінок та взаємооцінок. У другій групі 
– величина цих показників збільшується, але вони характеризуються значною 
неоднорідністю. Величини самооцінок та очікувань перевищують оцінки дані партнеру, 
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що стає причиною виникнення напруженості в стосунках та збільшення дистанції між 
ними. Для показників третьої групи подружніх пар характерна узгодженість у самооцінках, 
очікуваннях та взаємооцінках партнерів, особливо це стосується показників в 
актуальному вимірі. Також величина дистанції між партнерами зменшується. 

Висновок про досягнення із збільшенням стажу подружнього життя узгодженості в 
системі самооцінок, очікуваних оцінок та взаємооцінок партнерів підтверджується також 
результатами здійсненого кореляційного аналізу. 

Таблиця 4. 
Взаємозв’язок самооцінок, очікуваних оцінок та взаємооцінок  

чоловіка та дружини на різних етапах шлюбу 

Показники І група ІІ група ІІІ група 

В актуальному  
вимірі 

Самооцінка 0,50** 0,55** 0,65** 

Очікування щодо партнера 0,52 0,35* 0,58** 

Оцінка партнера -0,48** 0,24 0,61** 

У ретроспективному 
вимірі 

Самооцінка 0,26 0,22 0,54** 

Очікування щодо партнера 0,53** 0,32* 0,53** 

Оцінка партнера 0,36* 0,42** 0,55** 

Примітка: * *Кореляція значима на рівні p0,01 

Зокрема, взаємозв’язок самооцінок партнерів із зростанням стажу шлюбу 
збільшується як в актуальному вимірі, так і в ретроспективному.  

В усіх групах досліджуваних пар виявлено взаємозв’язок очікуваних оцінках 
партнерами один одного. Взаємоцінки партнерів першої групи характеризувалися 
зворотним зв’язком і у ретроспективному, і в актуальному вимірах, p0,01). У другій групі 
зв’язок цих показників у ретроспективному вимірі був не значимим, а в актуальному 
становив 0,42 (p0,05). У третій групі взаємооцінки партнерів значимо пов’язані як у 
ретроспективному (0,55, p0,01), так і в актуальному вимірах (0,61, p0,01). 

У таблиці 5 наведено показники середніх значення самооцінок, очікуваних оцінок та 
взаємооцінок партнерів у групах з позитивною та негативною динамікою сумісності. 

Таблиця 5. 
Показники Со, Оо і Оп в групах з позитивною та негативною динамікою 

Показники 
І група  

Позитивна динаміка 
ІІ група 

Негативна динаміка 
Соч 0,42 0,30 
Ооч 0,39 0,29 
Опч 0,38 0,16 
Сод 0,41 0,37 
Од 0,33 0,21 
Опч 0,35 0,18 
D 0,49 0,92 

Примітка: Соч, Ооч, Опч – самооцінка, очікувана оцінка та оцінка партнера (показники чоловіка); Сод, Оод, Опд 
- самооцінка, очікувана оцінка та оцінка партнера (показники дружини); D - дистанція між партнерами. 

Було виявлено, що для пар із стажем від 1 до 4 років (І група, 68,7%) властива, 
переважно, негативна динаміка. Для пар із стажем від 4 до 10 років (ІІ група, 72,2%) – 
позитивна. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Результати дослідження є 
підґрунтям для таких висновків: 
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1. Умови для виникнення напруженості в сфері перцептивної взаємодії подружжя 
створюються, якщо: а) рівень самооцінки перевищує рівень оцінки, даної партнеру, тобто 

величина різниці (Оп-Со)0; б) рівень очікуваної оцінки з боку партнера перевищує рівень 

оцінки реально даної партнером, тобто величина різниці (Оп-Оо)0. 
Умови для суперечностей та виникнення напруженості не створюються, якщо: 

а) рівень самооцінки приблизно співпадає з рівнем оцінки, даної партнеру, тобто 

величина різниці (Оп-Со)0; б) рівень очікуваної оцінки з боку партнера приблизно 

співпадає з рівнем оцінки даної партнером, тобто величина різниці (Оп-Оо)0. 
2. Неузгодженість взаємооцінок, самооцінок та очікувань партнерів, які є 

репрезентацією їх свідомості основних індивідуальних потреб та установок та є 
свідченням складного етапу міжособистісної адаптації, що проявляються в реальних та 
потенційних конфліктах у міжособистісних взаєминах.  

3. Кожній групі подружніх пар властиві певні специфічні суперечності, які, 
проявляючись в неузгодженості тих чи інших індивідуальних параметрів, стають 
джерелом особистісних змін та розвитку. 

4. Із стажем подружнього життя особистісні характеристики партнерів 
узгоджуються, їх сумісність, що виражається в дистанції між ними, з часом набуває 
позитивної динаміки. 

5. Негативні особистісні зміни, що посилюють дезадаптацію партнерів один до 
одного, відбуваються тоді, коли рівень самооцінки перевищує рівень очікуваної оцінки та 
коли рівень очікуваної оцінки перевищує рівень оцінки даної партнером. 

Перспектива подальших досліджень полягає у розробленні шляхів оптимізації 
міжособистісних взаємодії на ранніх стадіях подружньої дезадаптації, а також у підготовці 
ефективних заходів психологічної допомоги сім’ям у критичні періоди їх життєдіяльності. 
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Serdiuk L.Z. The relationship between self-attitude and attitudes to a partner as a factor 

for marriage stability. The article explores the peculiarities of relationship between self-attitude and 

attitudes to a partner. The consistency of these parameters is considered as a factor of marriage 

stability.  

The participants of the study are 70 stable married couples. All of them were in their first 

marriage during up to 10 years, without noticed conflicts and contradiction in family relationships. 

Retrospective self-assessment and evaluation of their partners was used to identify the dynamics of 
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personal traits and courses of marital compatibility. 

The influence of contradictions existing in the system of self-assessment, expected evaluations 

and mutual evaluations of partners on their marital relations is revealed. The conditions for positive or 

negative dynamics of marriage compatibility were determined empirically. The prognoses for marital 

relations optimization are shown. The article states that conditions for tension in spouses’ perceptual 

interactions are created if self-assessment is higher than an evaluation of the partner and an expected 

assessment made by a partner is higher than the actual estimation given by the partner. 
The conditions for contradictions and tensions are not created if an assessment of self-esteem 

is approximately the same as that of the partner and an expected assessment made by a partner 

coincides approximately with the actual estimation given by the partner. 

So, partners’ personal characteristics become more conformed at the marriage life course, 

and their compatibility expressed in a psychological distance between them, acquires a positive 

dynamics over time. Negative personal changes that increase partners’ alienation take place when 

self-assessment exceeds an expected assessment made by a partner and when an expected 

assessment made by a partner exceeds the partner’s actual assessments. 

Keywords: marital relationship, self-assessment, expected assessment, partner’s assessment, 

dynamics of compatibility, spheres of marital interactions. 
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УДК 159.9.072 

В.В. Турбан  
ЕТИКА ТА МОРАЛЬ ОСОБИСТОСТІ: КОНФЛІКТ, КОГНІТИВНИЙ ДИСОНАНС 

І ТОЛЕРАНТНІСТЬ  

Турбан В.В. Етика та мораль особистості: конфлікт, когнітивний дисонанс і 
толерантність. У статті досліджуються питання соціокультурних основ етичних уявлень. 
Зокрема аналізується проблема комунікації як механізму вироблення моральних 
суджень. Розглядаються теоретичні міркування В. А. Малахова (соціальний підхід у 
філософії), І. Канта (трансцендентальний підхід), К. Баллестрема (виявлення 
суперечностей в етичному ригоризмі Канта) та ін. Конкретизуються теоретичні засади, 
виходячи із яких здійснюється висвітлення етичного аспекту соціальності особистості. 
Проводиться розмежування понять «етика» та «мораль». На основі цього розмежування 
висловлюється теза про те, що саме мораль є соціальним феноменом, який формується 
в рамках соціального процесу; комунікація виступає в ролі інтер-акції – обміну 
моральними судженнями. Етика натомість розглядається як сфера абсолюту – тих 
уявлень, які осягаються інтуїтивно і не можуть бути раціонально обґрунтовані. 

Ключові слова: особистість, етико-моральний розвиток, соціальність, комунікація, 
рефлективність, конфлікт, толерантність. 

Турбан В.В. Этика и мораль личности: конфликт, когнитивный диссонанс и 
толерантность. В статье исследуются вопросы социокультурных основ этических 
представлений. В частности анализируется проблема коммуникации как механизма 
выработки моральных суждений. рассматриваются теоретические рассуждения 
В.А. Малахова (социальный подход в философии), И. Канта (трансцендентальный 
подход), К. Баллестрема (выявление противоречий в этическом ригоризме Канта) и др. 
Конкретизируются теоретические основы, исходя из которых осуществляется 
освещение этического аспекта социальности. Проводит разграничение понятий «этика» 
и «мораль». На основе этого разграничения высказывается тезис о том, что именно 
мораль является социальным феноменом, который формируется в рамках социального 
процесса; коммуникация является выступает в роли интер-акции - обмена 
нравственными суждениями. Этика взамен рассматривается как сфера абсолюта - тех 
представлений, которые постигаются интуитивно и не могут быть рационально 
обоснованы. 

Ключевые слова: личность, этико-моральное развитие, социальность, 
коммуникация, рефлективность, конфликт, толерантность.  

Постановка проблеми. Життєдіяльність особистості розгортається в рамках 
соціальних норм. Це є писані та неписані правила поведінки. Це є стандарти соціальних 
цінностей, які мають поділятися особистістю, та ціннісних орієнтацій, котрі мають 
відображатися в діяльності. Однак не всі соціальні норми повною мірою відповідають тим 
стандартам, які ми іменуємо етичними. У культурі існують, так звані, «подвійні 
стандарти». Певні норми вважаються невідповідними етичним вимогам, одна цілком 
прийнятними, з погляду соціальної моралі. Ця ситуація – конфлікт між етикою та 
мораллю – піддається рефлексії і, як правило, призводить до внутрішніх конфліктів.  
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На основі умовного «практичного розуму» розв’язати цей конфлікт неможливо. 
Наука мусить шукати причину й передбачити наслідок. Філософія – шукає істину. Будь-
що має причину. Але яка причина першопричини? – Безглузде запитання. Тож, якщо ми 
не можемо знайти причину першопричини, то й саме поняття «причина» – безглузде. Тож 
чи варто її шукати? Чи є сенс у науці, котра переймається безглуздим завданням, – 
пошуками причини? (Зі зрозумілих причин на нього не відповідатиму.) А як там справи з 
істиною? Істина – річ набагато приємніша. Бо щоразу, коли закрадаються сумніви, що 
відкрита істина не є істиною, то завше можна сказати: по-перше, ми не годні збагнути 
істину (тож – самовдосконалюймося), по-друге, відкрите є чимось частковим, відносним 
(тож – мислімо далі). Відтак філософ завше у виграшнім становищі, порівняно з ученим. 
До філософа жодних претензій.  

Психологія та філософія вивчають питання постання етики й моралі. Психологи 
шукають причину, філософи – істину. І ті, і ті – в пошуках. Однак філософи знову ж таки 
мають фору. У процесі розкриття рушія етичного й морального поступу і психологи, і 
філософи донедавна звертали увагу на соціальні чинники. Одразу завважимо, що цей 
підхід обмежений. Соціальні чинники можуть зумовлювати лише конформізм, та аж ніяк 
не етичність. Тож розгляньмо, так звану, комунікативну парадигму вчень про морально-
етичний поступ. Критика соціальної парадигми досі (на жаль) залишається актуальною. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою дослідження є розгляд текстів, 
теоретичних міркувань та закономірностей В. А. Малахова (соціальний підхід у 
філософії), І. Канта (трансцендентальний підхід), К. Баллестрема (виявлення 
суперечностей в етичному ригоризмі Канта), та ін. задля з’ясування психологічних 
особливостей між мораллю та етикою особистості.  

Виклад методики і результатів дослідження. Істотний вплив на виникнення 
етики та її розвій справив етимологічний підхід: конкретизація проблематики виходячи зі 
значення самого поняття. Відомо, що слово етика походить від грецького „етос” – звичай. 
В.А. Малахов також вказує на древніше, первинне значення слова „етос” – „місце 
перебування”. До інтерпретації цього останнього значення вдавався, наприклад, 
М. Гайдеґґер. Відсилання до звичаю присутнє й у понятті „мораль”. Утворене 
М.Т. Цицероном поняття „moralis” (мораль) є калькою з грецького „етика” (на це вказує 
сам Цицерон); мораль позначає відношення до „вдачі”, „звичаїв”. Поняття етика та 
мораль – синонімічні, проте мають місце спроби їхнього розрізнення. Утім, запроваджені 
деякими авторами розмежування невнормовані. Як вказує В.А. Малахов, зазвичай, 
„термін етика зберігає своє первісне аристотелівське значення і досі позначає головним 
чином науку. Під мораллю ж розуміють переважно предмет науки етики, реальне явище, 
що нею вивчається” [3, с. 17]. Щодо цього показові слова П. Рікера. Статтю „Етика і 
мораль” він прямо починає питанням: „Чи слід розрізняти мораль та етику?”. „По правді 
кажучи, – пише французький філософ, — ніщо ні в етимології, ні в історії вжитку цих слів 
не спонукає до такого розрізнення: одне з них походить від грецької мови, інше – від 
латини, й обидва пов’язані з ідеєю звичаїв (ethos, mores); у будь-якому разі можна 
зазначити один нюанс, відповідно до якого робиться наголос на тому, що вважається 
добрим, або на тому, що диктується як обов’язкове. Я вважаю умовним вибір терміна 
„етика” для позначення способу життя під знаком дій, які вважаються добрими, й терміну 
„мораль” – для позначення обов’язкового боку існування, пов’язаного з нормами, 
зобов’язаннями, заборонами, що характеризуються водночас універсальними вимогами 
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та ефектом примушування. У розрізненні між орієнтацією на добре життя та слухняністю 
стосовно норм легко впізнати протилежність двох спадщин: спадщини аристотелівської, 
де етика характеризується своєю телеологічною перспективою (від „teleo”, що означає 
„кінець”); і спадщини кантіанської, де мораль визначається обов’язковим характером 
норм, тобто з погляду деонтології (від „деон”, що означає „обов’язок”)” [6, с. 269]. Тобто, 
як бачимо, відмінності між поняттями „етика” та „мораль” цілком умовні. 

Наразі, доцільно виділити найпоширеніші способи висвітлення етичної проблеми. 
Залежно від способу обґрунтування та предметного змісту етику поділяють на: 
а) гетерономну – себто ту, яка має зовнішній, сторонній закон, наприклад, Божий Закон; 
б) автономну – обґрунтовується, виходячи із внутрішнього закону, створеного людиною; 
в) формальну – в основі загальний поведінковий принцип; г) матеріальну – етика 
цінностей; ґ) абсолютну – відокремлення етичних цінностей від їхньої мети, їхнє 
усамодостатнення; д) відносною – акцент переноситься із самої цінності на її 
призначення, її інструменталізація. Виходячи з особливостей усвідомлення, 
безпосередньо людського ставлення до етичної норми та її втілення у дії, сповідувана 
етика (чи, радше, мораль) може характеризуватись як евдемонічна, гедоністична, 
утилітаристська, перфекціоністська. Проте варто відзначити, що способи етичного 
обґрунтування можуть поєднуватися, включаючи ті чи інші особливості усвідомлення та 
його почуттєвого проявлення. Наприклад, кантіанська етика є водночас і автономною, і 
формальною. Жоден спосіб етичного обґрунтування, жодна етична система не є цілком 
домінуючою. Так, нині найвпливовішими визнаються християнська етика, етика цінностей 
і етика соціальна, яка має евдемонічний характер [5, с. 546]. 

Щодо способів обґрунтування варта відзначення типологія моральних систем 
К. Баллестрема. Німецьким дослідником виділяється нормативна і дискриптивна теорія 
моралі. Центральним поняттям для першої є „належність”, те, яка поведінка є необхідною 
чи, який суспільний устрій має бути ціллю політичних перетворень. У свою чергу, 
дискриптивний підхід розглядає прийнятними в принципі будь-які історичні поведінкові 
форми чи суспільно-політичні відносини. Як пише німецький дослідник, дискриптивний 
підхід включає лише прагнення „пояснити, чому певні соціальні групи мають ті чи інші 
моральні уявлення; нормативні теорії, за допомогою загальних принципів намагаються 
обґрунтувати уявлення щодо того, як належить чинити у кожному конкретному випадкові” 
[1, с. 85]. Слушно стверджувати, що за представленою типологією помітне 
опосередкування описової та пояснюючої парадигм. Саме описовість, у веберовському 
розумінні, присутня у дискриптивному підходові. Натомість, теорія належності вимагає 
вдавання до оцінкового судження. Проте, і виділені К. Беллестремом дослідницькі 
підходи часто доповнюють одне одного. Так у вже згаданій дослідницькій практиці 
М. Вебера, окрім строгої описовості, спрямованої на виявлення причинно-наслідкових 
зв’язків, знаходимо і виділення „ідеальних типів”. Поняття ж ідеального неминуче 
вимагає опосередкування еталону. Такий оцінковий еталон чи взірець, щодо якого 
виділяється міра ідеальності (відповідності взірцеві), виступатиме в процесі 
цілеспрямованої діяльності як належне. До того ж цей взірець визначається не 
кількісними характеристиками, а характеристиками абсолютизованими, перенесеними у 
сторонність (трансцендованими) етичними й естетичними уявленнями про благо та 
прекрасне. Показовою у цьому контексті є відома дискусія, що розгорталась у німецьких 
наукових і мистецьких колах, стосовно сформульованого І. Кантом положення про 



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

49 

 

сутність ідеального як середньо арифметичного. Опоненти Канта слушно стверджували, 
що для формування уявлення про ідеальну річ не потрібна певна множина цих речей, 
досить і однієї речі, оцінюючи яку, митець може скласти собі уявлення про можливий 
щодо неї ідеальний взірець і оцінити її саму. Аби показати пов’язаність належнісної та 
дискриптивної теорій, доцільно вказати на соціально-політичну теорію К. Маркса. 
Шляхом виділення причинно-наслідкового зв’язку між об’єктивними умовами життя – 
емпірична складова – та способом їхнього усвідомлення – складова суб’єктивна, було 
сформульовано положення про існування класової моралі. Тобто, висновувалось 
дискриптивно-етичне судження. Однак, пролетарська моральна свідомість оцінювалась 
як така, що має переваги над усіма іншими, позаяк, з огляду на її властивості, вона є 
відповідною ідеальному типові свідомості, який є належним. Тобто, спостерігаємо і 
вдавання до етико-належнісного судження. Окрім того, належність пролетарської 
свідомості обґрунтувалась і достеменно телеологічними засобами – вказувалось на її 
відповідність майбуттю, з огляду на історичну необхідність. Таким чином, у Марксовій 
етиці присутні і дискриптивний, і належнісний способи теоретизування, а також 
телеологічність обґрунтування. 

Наразі, доцільно конкретизувати теоретичні засади, виходячи із яких 
здійснюватиметься висвітлення етичного аспекту дослідження. По-перше, розкриття 
етичних питань вимагає включення як належнісних, так і дискриптивних підходів. По-
друге, етичний зміст розуміється як комунікативний. В.А. Малахов обґрунтовує 
спілкування як необхідну умову етики, виходячи із відношення „Я-інший”, із особистісно-
соціальної якості людини [3, с. 306]. Не заперечуючи цього моменту, потрібно вказати і 
на рефлексивний вимір спілкування. Рефлексивний рух є комунікативним, розгортаючись 
у структурі „я-усвідомлений досвід” – „я-ідеальне належне”. 

У теорії З. Фройда ми спостерігаємо чітке уявлення про неухильні людські потреби – 
вчення про інстинкти життя та смерті. Відповідно, усе культурно оформлене спілкування 
є безкінечним процесом інстинктового приборкання, при цьому сама культура стає 
сублімаційним дискурсом, тобто зміст спілкування у суті своїй є визначеним. Чи 
подивимося на іншу теорію – А. Маслова. У загально відомій піраміді потреб Маслова 
першочерговістю володіють потреби фізіологічні; потреби ж духовні можуть 
задовольнятися тільки із задоволенням попередніх, первинних потреб. Й у даній теорії 
спілкувальний рух відбувається у визначеному руслі – від задоволення первинних потреб 
до потреб складніших, менш нагальних. Аби оцінити слушність наведених тлумачень, 
звернемось до творчості Е. Фромма. Відмінність між неофройдизмом, засновником якого 
і був Фромм, і фройдизмом класичним полягає саме в оцінці ролі соціальності. Якщо для 
класичного фройдизма первинним є задоволення суперечливих потреб і їхнє 
призведення до позірної формальної відповідності нормам, то для неофройдизма самі 
соціальні норми виступають цінностями, оволодіння якими є первинною і найголовнішою 
потребою. По суті соціальний дискурс і визначає уявлення про існування тих чи інших 
„первинних”, „невід’ємних” потреб. Неофройдизм не заперечує існування фізіологічних 
потреб, але (вдаючись до герменевтичної лексики) культура ословлює їх, повертає у 
спілкуванні самій же ж людині. Спілкування є і самою потребою-передумовою, і її 
вдоволенням. Наголошуючи на ролі культури, Фромм піддає критиці і теорію Маслова. 
Як наголошує Фромм, історія і досвід кожної людини показує, що задля реалізації 
ідеальних цілей людина здатна жертвувати здавалося б найнагальнішими потребами [7, 
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c. 192-193]. Але тезу Фромма потрібно поглибити й вказати, що ті самі „первинні” потреби, 
якими людина жертвує в ім’я потреб ідеальних, неможливі без обґрунтування, шляхом 
звернення до певного смислу (ідеї). Смислове обґрунтування присутнє за кожним нібито 
інстинктивним порухом. Потреба у хлібі щоденному є думкою про хліб щоденний. 
Потреба у самозбереженні є думкою про смисл життя. Нікому не потрібне життя, якщо 
немає гадки про його ціль – це яскраво показав В. Франкл. Є великий рефлексивний 
смисл у платонівському озарінні про первинність світу ідей. Людина – природна істота, 
але природність людська є неприродньою, якоюсь вивернутою. В людині природа 
самозаперечується (або наша культура неправильно тлумачить природу). Природа у 
присутня в людині лише як предмет осмислення і мисленість – це її єдино можлива, суто 
людська форма існування. Людина може здійснювати рух до природи лише через 
осмислення. Показовим у цьому відношенні є приклад Ф. Ніцше. Хрестоматійні слова 
його Заратустри: „Суть завжди прислухається і шукає – порівнює, підкорює, завойовує, 
руйнує. Власна суть владарює і є володарем навіть над „я”. За твоїми думками і 
відчуттями, брате мій, стоїть могутній повелитель, незнаний мудрець – його звати „твоя 
власна суть”. У твоїй плоті живе вона, вона і є твоя плоть” [4, с. 33]. Ми знаходимо у цих 
словах твердження про існування людської суті та її ототожнення із тілесністю, яка 
„підкорює” ”Я”. Але весь казус у тім, що сутнісність тілесності проголошується. Ніцше 
коронує тілесність, називає „мудрецем”, тобто підносить тілесні вимоги до ідеального 
стану, фактично, культурно формує їх. Тобто тілесність є сутнісною тільки тому, що 
виголошується такою. Без цього проголошення вона втрачає не те що сутнісність, а й 
будь-який зміст. До того ж, завважимо, задля чого тілесність обґрунтовується як сутнісний 
засновок? Задля виснування із нього етики надлюдини. Тілесність є попередньою 
умовністю – твердженням, прийнятим на віру, що потрібне задля доведення етичних 
вимог, далебі нетілесних за своїм змістом. Адже у „Заратустрі” знаходимо слова про 
зневагу для людини, бо ж вона є „посміховищем і нестерпним соромом”, натомість, 
„надлюдина – це сенс світу” [4, с. 11]. Завважимо, „сенс”. Сенс є первинним щодо 
тілесності – „брудного потоку”, хай навіть і проголошується вона сутнісною. 

Викладені міркування були покликані показати хибність заперечення спілкування як 
етико-політичної основи, виходячи з тез про існування людського єства, природної 
людини чи якоїсь людської сутності, яка, проявляючись, визначає спрямованість і зміст 
спілкування. Спілкування є площиною розгортання суперечностей, але це не 
суперечності між людською сутністю і культурно-мовленнєвими нішами. Це суперечності 
в самій культурі, між самими дискурсами, а не між тим, що потребує промовлення і, що 
належить бути промовленим. Існують суперечності і між особистими воліннями і 
загаловими вимогами. Але це ще не означає, що особисті воління зумовлені природньо-
сутнісними потребами. 

Відтак, вимагає розкриття опосередкування етичних парадигм. Насамперед, ще раз 
варто повернутися до положення про нерозривність етичних і соціальних теорій. Навіть 
у студіях, які зосереджуються виключно на внутрішніх (далебі, автономних) властивостях 
соціальних перебігів, хай підспудно, але проступає етичний підтекст, принаймні у вигляді 
завваження поведінкових стереотипів суб’єктів, які непозбавлені етичних настановлень. 
Поняття „ соціальна етика” має два значення: 1) соціальні теорії – вчення про належний 
устрій, або ж обґрунтування устрою наявного; 2) моральність соціальної діяльності. 
Звісно, цей поділ деякою мірою умовний. Адже існує неминуча дилема: чи є правомірним, 
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морально виправданим удавання до аморальних засобів задля втілення етично-
належної цілі? Щодо цього питання зламано безліч списів і забруднених чорнилом пер. 
Тут вельми доречним є афоризм Конфуція: погана справа, яка здійснюється гарною 
людиною, стає гарною справою; гарна ж, здійснюючись поганою, стає поганою.  

Варто звернути увагу на інше: пов’язаність етики цілей і засобів діяльності може 
розкриватися, як проблема формування суспільної згоди щодо актуальних цілей і 
нагальних засобів. Які передумови цієї згоди зокрема? Чи існують якісь об’єктивні 
органічні зв’язки у царинах добробуту, культури, освіти, релігії, що уможливлюють 
досягнення згоди, якась природна внутрішня єдність? Тут доречним є повернення до 
питання про спілкування: як форму суспільного обміну та впливу? Має значення те, 
якими повинні бути форми та зміст спілкування задля досягнення суспільного 
консенсусу? Польський дослідник С. Запасник звертається до питання моральності 
обману. Згадаймо, згідно з Кантом, обман – завжди аморальний і завжди неприпустимий 
у будь-якій ситуації. У 1780 р. – пише С. Запасник – Берлінська Академія запропонувала 
до розгляду, підказану Даламбером, конкурсну тему: „Чи корисно для народу ошукувати 
його – або вводячи в оману, або залишаючи в омані”. Схваленою була робота, в якій 
містилась позитивна відповідь із засторогою, що подібні дії виправдані лише, 
„враховуючи наявний моральний і культурний рівень народу, ошукування його або ж 
залишення у незнанні щодо намірів, цілей і вчинків можновладців є морально 
правильним за умови, що вони дійсно виступають причиною його щастя” [2, с. 94]. Аналіз 
цієї відповіді мав би починатися із з’ясування питання, що є щастям народу, якщо (як 
видно з контексту) народ і сам цього не знає? Якими моральними принципами повинен 
керуватися можновладець, визначаючи у чому народне щастя і як народ вести до нього? 
І чи, взагалі, моральними мають бути принципи можновладця? 

Л. Толстой, який увійшов у історію і як великий мораліст, планував написання 
історичного роману про петровську епоху. Але вивчивши історичний матеріал, 
відмовився від цього наміру. Він прийшов до негативної оцінки Петрових діянь, передусім 
з моральної точки зору. Оцінку Л. Толстого поділяли й усі російські слов’янофіли. Майже 
у притчовій формі проблема моральності обману в політиці являється в „Мурі” Ж.-
П. Сартра. Анархіст Іббієта, насміхаючись з фалангістів, дає їм хибну інформацію про 
місце перебування ватажка повстанців Рамона Гріса. Але його знаходять саме за тією 
адресою, на яку він вказує. Випадковість? Перебувши ніч у льохові для смертників, 
Сартрів герой зневірюється в політиці, коханні, ватажкові, якому він був відданий, йому 
вже байдужа доля Іспанії й огидне власне життя і тіло. Саме з цинічної байдужості він 
прагне ошукати колишнього ворога, але залишається жити. Психоаналітичні міркування, 
які були так близькі Сартру (філософ і політик прагнув синтезувати марксизм і 
психоаналіз), мабуть, тільки ускладнили б проблему, однак дають змогу гіпотетично 
стверджувати, що обман Іббієта – це самообман. Втративши смак до життя, він не 
втратив покори життю і саме з цієї покори видав колишнього кумира, раціоналізуючи це 
як обман. Ці міркування ставлять іншу проблему: чи здатна людина взагалі обманювати? 
Вчення З. Фройда про роль обмовок, а також психологічне положення про вимисел як 
синтез елементів реальності, вказують на те, що цілковитий обман – майже непосильна 
для людини справа. А відтак, чи моральне непосильне? Головна теза евдемонізму – 
творення добра має приносити задоволення. Цю думку поділяв і Бердяєв, піддаючи 
критиці кантову тезу, що найвищим благом для людини є те, задля здійснення якого 
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потрібне найбільше вольове зусилля (критики зазначали, якщо слідкувати за Кантом, то 
щоб зробити добро близькій людині і при цьому мати чисте сумління її потрібно спершу 
зненавидіти). Кант гіпотетично моделює ситуацію, змальовану в „Мурі”: на запитання 
щодо місця перебування тієї чи іншої особи, незважаючи на її можливі прохання щодо 
змісту відповіді, скажи правду. (Критики, наполягаючи на хибності Кантової тези, 
представляють цю ситуацію так: якщо тебе зустріне злочинець і запитає, чи вдома твій 
друг, і ти знатимеш, що злочинець збирається завдати йому шкоди, скажи правду.) Хто 
зна, можливо за Кантовим риґоризмом є передчуття відсутності межі між обманом і 
самообманом? Відсутність межі, чи не є це інтуїцією слідування правдивому єству 
людини? Але ж людське єство, згідно з Кантом і християнською традицією, гріховне? Чи 
не є тоді і людська щирість гріховною? Відтак, ми або заперечимо уявлення про 
аморальність гріха, або тезу про гріховність людського єства, або відкинемо вимогу 
правдивості? 

Серед цих суперечностей постає інша етична проблематика – відношення між 
абсолютними належними вимогами та ситуацією; саме зустріч належності й ситуації 
перебуває за уявленням про відносне. У ситуації стикаються абсолютні вимоги і 
перевіряється їхня справжня цінність. Знову звернемось до міркувань К. Баллестрема: 
іноді „життя повстає проти життя, життя – проти здоров’я, життя – проти безпеки; коли 
заповідь „не вбий!” вступає в конфлікт з іншою заповіддю, наприклад, з такою: „ти 
повинен захищати тих, хто довіряє тобі”. У подібних ситуаціях з’являється необхідність у 
„теорії леґітимного вбивства”, тобто в теорії, яка дасть змогу відповісти на питання: „чи 
може вбивство бути виправданим і якщо так, то за яких умов”. Тут починається пошук 
принципів за допомогою яких ми могли б привести наші моральні переконання у тісний 
взаємозв’язок одне з одним” [1, с. 86]. К. Баллестрем не ставить питання істинності 
морального переконання як такого, самого по собі, або ж чи здатна людина взагалі на 
якесь переконання (про що йшлося у попередніх міркуваннях). Дослідник не бере 
площину „я і переконання, як мій прояв”, не розглядає достеменність переконання і 
проблему, що ж залишається від „я”, коли похитується переконання. Він бере 
множинність проявів-переконань і приходить до неможливості віднайти якісь однозначні 
критерії їхнього узгодження. 

Повертаючись до міркувань про обман, як проблеми істинності відношення людини 
до іншого і до самої себе, доцільно знову ж таки розглянути її на політичному змісті. 
С. Запасник відзначає цікаву особливість сучасної політики: „кар’єра політика не 
залежить нині від обов’язкового виконання програми, яка висувається ним під час 
передвиборчої боротьби за владу. Вона залежить від застосованої техніки 
інформування, дискутування і навіювання, від його здатності викликати довіру у виборців. 
У демократичному суспільстві, де воля виборців виражається шляхом голосування, як 
правило програють ті політики, щодо яких існують обґрунтовані підозри у тому, що вони 
приховали інформацію про існування альтернативних програм чи пропозицій, а також 
про свої цілі й імовірні труднощі у їхній реалізації. І ніколи не повертаються до влади ті 
політики, про яких стало відомо, що вони використали техніку навіювання і справляння 
впливу, яка вважається у виборців „маніпуляційною”” [2, с. 95]. Тобто, чи не ставиться 
питання лише про вправність обману. Якщо не має значення реальність висунутої 
політичної програми і реальність її виконання, а вагома лише довіра до політика, 
впевненість у його щирості перед виборцями, то чи не зводиться все до 
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самоусвідомлення осіб, які сприймають інформацію? Тобто, обман є не характеристикою 
суб’єкта, який поширює інформацією, а суб’єкта, який сприймає її. Обман не є 
відношенням до „іншого”, а лише оцінкою, яку здійснює інший. Така постановка питання 
повністю нівелює мотиви суб’єкта дії. Ці мотиви стають лише інтерпретацією суб’єкта, 
який сприймає інформацію. Ми приходимо до ситуативного роздвоєння. Зустріч двох 
людей не є ситуацією – це ситуація однієї окремо взятої людини і ситуація іншої. Кожен 
з людей є елементом ситуації іншого. Кожен є інтерпретацією самого себе. Популізм, як 
явище демократичного устрою, (в найгіршому своєму прояві) є або мовленням політиком 
тих слів, які бажані для загалу, або тих слів, які можуть бути зрозумілі загалом і засобом 
яких політик може донести значимі смисли – це об’єктивний і позитивний зміст популізму. 
Повертаючись до спостереження С. Запасника, зазначимо, що вказується саме на 
негативний, найпримітивніший прояв популізму в сучасній політиці. Тут можна згадати 
шекспірівського Коріолана: під час виборів римський герой не отримує довіри римських 
громадян лише тому, що не бажає відповідно до традиції, вийти на майдан і показати 
свої поранення, закликаючи голосувати за нього (адже всі і так знають за його звитягу); 
це ставлення до звичаю викликає звинувачення у зневазі, а від зневаги, мовляв, лише 
крок до тиранії. У шекспірівській п’єсі представлено ситуацію, в якій політичне благо 
відкидається саме через його невідповідність тим змістовим формам, які загалу доступні. 
На цю саму невідповідність вказує і вислів: немає пророка у своїй вітчизні. З цих 
міркувань можна зробити суттєве узагальнення: будь-яке оцінювання, зокрема і така 
оцінкова характеристика як обман, стосується не тільки мотивів дієвої сторони, а й 
сторони сприймання – це те відношення, яке виникає між сторонами спілкування. 

Але тут потрібно звернутися до аспекту, який заперечує висунуте твердження. 
Вище зазначалася теза В.А. Малахова, що моральність є характеристикою, яка виникає 
саме у спілкуванні, уже з огляду на неможливість її застосування до особи виключеної з 
відносин з іншими особами. Заперечення цього положення обґрунтовувалось наявністю 
рефлексивних процесів. Вище вказувалось також, що людина є ситуацією для самої 
себе. Рефлексивність уможливлює проявлення етики у найчистішій формі – як повне 
втілення належного. Виходом із цього протиріччя є те, що людина ніколи не вільна від 
соціальності, навіть не перебуваючи у спілкуванні. Соціальність присутня у змісті 
людської свідомості – це по-перше. По-друге, саме завдяки рефлексивним процесам 
людина може долати ті труднощі, які виникають у неї в процесі соціальної діяльності. 
Адже рефлексія є поверненням людини до власних способів діяльності, їхнє осмислення 
(мислення про мислення) у випадку, коли наявний досвід не веде до розв’язання 
проблемної ситуації. Себто саме завдяки рефлексії людина здатна віднайти своє місце 
у спільності. Продовжуючи тему „рефлексія і соціальність”, зазначимо, що поняття 
рефлексія вживається і для позначення предметного мислення, як пізнання зовнішньої 
речі. Сутнісні особливості предметної рефлексії випливають із її логіко-коґнітивної 
структури, її проявлення – це рух від усвідомленого досвіду до мисленного ідеалу. 
Включення політичного змісту в дану логічну структуру уможливлює спрямованість 
людської діяльності на здійснення мисленного ідеалу в соціальності. Звісно, що 
здійснення соціального ідеалу вимагає політичних засобів. Вагомим є те, що 
безпосереднім предметом політичної теорії як такої є саме моделювання соціальної 
належності. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Психологічний вимір проблеми 
полягає в тім, що мораль є достеменним відображенням соціальних норм, які 
засвоюються в рамках соціалізації особистості й відтворюються в повсякденні. Однак між 
мораллю те етикою існує принципова розбіжність; адже етичні норми не тотожні нормам 
соціальним. Відповідно, рефлексія розбіжності між етичними та соціальними 
(моральними) нормами є феноменом, який веде до коґнітивного дисонансу. Подолання 
цього дисонансу можливе за традиційними схемами, представленими в працях 
Л. Фестінґера. Проте остаточне подолання коґнітивного дисонансу, який стосується 
етико-маральної проблематики, неможливе. Відповідно етико-психологічним фактом 
людської екзистенції є конфлікт – нездоланне протистояння між етичними та моральними 
нормами. Оскільки згадана суперечність не може бути подоланою, то необхідним є 
набуття своєрідної толерантності до етико-моральних суперечностей – досвіду 
повсякденного існування в ситуації рефлексії протистояння між етикою та мораллю.  

Перспективою подальшого дослідження проблеми у науковому і практичному 
аспектах вважаємо дослідження специфіки формування моралі та етичних основ 
особистості у віковому та гендерному вимірах. 
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Turban V.V. Ethics and morality of a personality: a conflict, cognitive dissonance and 
tolerance. The article explores social-cultural foundations of ethical ideas. In particular, 
communication is analyzed as a mechanism for moral judgment making. The theoretical 
considerations of V.A. Malahov (the social approach in philosophy), I. Kant (the transcendental 
approach), K. Ballestrem (identified contradictions in Kant’s ethical rigour) and other authors are 
discussed. The theoretical foundations are specified, based on which the ethical aspect of an 
individual’s sociality is covered. The concepts of “ethics” and “morality” are differentiated. On the basis 
of this difference, we can argue that morality is a social phenomenon formed within the social process, 
where communication acts as inter-actions - exchanges with moral judgments. Instead, ethics is 
viewed as the absolute; its ideas are understood intuitively and cannot be rationally justified. 
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The psychological aspect of the examined problem is that morality is a true reflection of social 
norms assimilated during personal socialization and reproduced in everyday life. However, there is a 
fundamental difference between ethics and morality; because ethical norms are not identical to social 
norms. Accordingly, the reflection over differences between ethical and social (moral) norms is leads 
to cognitive dissonance. This dissonance overcoming is possible according to the traditional schemes 
presented in the writings of L. Festinger. However, definitive, final overcoming of the cognitive 
dissonance concerning ethical and moral issues is not possible. Accordingly, a conflict, as an 
irreducible confrontation between ethical and moral standards, is an ethical-psychological fact of 
human existence. Since this contradiction cannot be overcome, it is necessary to achieve a kind of 
tolerance for this ethical-moral contradiction through experiences of everyday existence with reflection 
on the confrontation between ethics and morality.  

Keywords: personality, ethical and moral development, sociality, communication, reflectivity, 
conflict, tolerance. 
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УДК 159.923.2+159.972 

О.Л. Музика, О.В. Гончарук 

ЗДІБНОСТІ ЯК ОСОБИСТІСНО-ЦІННІСНІ РЕСУРСИ РЕАДАПТАЦІЇ ЖІНОК  
ІЗ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ 

Музика О.Л., Гончарук О.В. Здібності як особистісно-ціннісні ресурси 
реадаптації жінок із психічними розладами. Особистісна реадаптація осіб із 
психічними розладами розглядається як процес повторного пристосування до життя, що 
пов’язаний із усвідомленням змін у психіці та перебудовою і ствердженням на цій основі 
особистісної ідентичності в саморозвитку, в соціальних стосунках і в професійній 
діяльності. Особистісно-ціннісні ресурси реадаптації представлено чотирма видами 
здібностей: рефлексійні, творчі, комунікаційні, професійні. Виявлено залежність змін в 
особистісній ідентичності жінок із психічними розладами від типу розладу. Встановлено, 
що зміни в образі Я, у ставленні до себе, в самооцінці  ведуть до самознецінення. 
Доведено, що ефективним методом особистісної реадаптації є ціннісна підтримка 
саморозвитку здібностей – форма персоніфікованої психологічної допомоги, що полягає 
у рефлексії актуальних і розвитку нових здібностей, виробленні ціннісного ставлення до 
них як до ресурсів підтримання особистісної самоідентичності, підвищення якості життя 
й досягнення жінками з психічними розладами оптимального рівня незалежного 
функціонування в суспільстві.  

Ключові слова: здібності, особистісна реадаптація, особистісні цінності, психічні 
розлади, саморозвиток. 

Музыка А.Л., Гончарук Е.В. Способности как личностно-ценностные ресурсы 
реадаптации женщин с психическими расстройствами. Личностная реадаптация лиц 
с психическими расстройствами рассматривается как процесс повторного 
приспособления к жизни, связанный с осознанием изменений в психике, перестройкой и 
утверждением на этой основе личностной идентичности в саморазвитии, в социальных 
отношениях и в профессиональной деятельности. Личностно-ценностные ресурсы 
реадаптации представлены четырьмя видами способностей: рефлексионные, 
творческие, коммуникационные, профессиональные. Установлена зависимость 
изменений в личностной идентичности женщин с психическими расстройствами от типа 
расстройства. Выявлены особенности изменения в образе Я, отношении к себе, в 
самооценке, ведущих к самообесцениванию. Доказано, что эффективным методом 
личностной реадаптации является ценностная поддержка саморазвития способностей – 
форма персонифицированной психологической помощи, которая заключается в 
рефлексии актуальных и развитии новых способностей, выработке ценностного 
отношения к ним как к ресурсам поддержания личной самоидентичности, повышении 
качества жизни и достижении женщинами с психическими расстройствами оптимального 
уровня независимого функционирования в обществе. 

Ключевые слова: способности, личностная реадаптация, личностные ценности, 
психические расстройства, саморазвитие. 

Постановка проблеми. Психічні розлади призводять до змін особистості, втрати 
професійних навичок, погіршення соціальних стосунків, самостигматизації, спричинюють 
зміни в емоційно-вольовій сфері. Перед людьми постає проблема повторної адаптації в 
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суспільстві з урахуванням симптомів психічного розладу та змін особистості. Очевидно, 
що медико-реабілітаційні заходи, окрім соціальних, мають спиратися також і на 
особистісні ресурси осіб із психічними розладами, які є важливими чинниками успішності 
процесу реадаптації. У зв’язку з цим виникає потреба у вивченні особистісно-ціннісних 
чинників реадаптації та психологічних методів, спрямованих на актуалізацію необхідних 
для цього особистісних ресурсів.  

Аналіз останніх публікацій. Теоретичні засади й принципи надання медичної та 
психологічної допомоги особам із психічними розладами в останні десятиліття 
переосмислюються і реформуються. Окрім традиційної біомедичної моделі  лікування 
психічних розладів все більшої ваги набирає біопсихосоціальна модель, що дозволяє 
бачити цілісну картину причин психічного розладу і розробляти релевантні методи 
надання медичної та психологічної допомоги (G. L. Engel, F. Borrell-Carrio, R.M. Epstein, 
A. L. Suchman). Нормою стає деінституалізація надання допомоги особам, що мають 
психічні розлади, із залученням фахівців різного профілю для їх реабілітації  (У. Бауман, 
Р. М. Войтенко, М. Гельдер, Д. Гет, В. Ентоні, Г. І. Каплан, Б. Д. Карвасарський, 
П. Дж. Картінг, М. Коен, М. Мейо, М. Перре, Б. Дж. Седок, М. Фаркас, О. О. Хаустова, 
J. van Weeghel ін.).  

М.М. Кабанов виокремлює три етапи реабілітації осіб із психічними розладами: 
1) відновлювальної терапії; 2) реадаптації; 3) власне реабілітації. На першому етапі 
вживаються заходи для усунення чи пом’якшення проявів хвороби шляхом поєднання 
медикаментозної терапії з психосоціальними впливами. Третій етап – заключний. Тут 
важливе найбільш повне відновлення особистісного, професійного і соціального 
функціонування людини, що забезпечується підтримувальною психотерапією, терапією 
зайнятістю, груповими тренінгами тощо. Реадаптацією називається другий етап 
реабілітації, завдання якого – підвищення мотивації до праці й активного способу життя, 
поновлення втрачених міжособистісних стосунків, що досягається психосоціальними 
інтервенціями [8]. 

Успішність реадаптації залежить не лише від медико-соціальних заходів, а й від 
внутрішніх адаптаційних ресурсів та адаптаційного потенціалу особистості. Вони 
забезпечують функціональну перебудову особистості на нові форми діяльності  
(Р. М. Войтенко, 2011), розширюють діапазон реагування та набуття нових адаптивних 
способів поведінки, які проявляються і реалізуються в діяльності та системі 
міжособистісних стосунків (О. М. Богомолов, 2008). Це складний процес, в ході якого 
відбуваються особистісні зміни на основі перегляду, часткової або повної відмови 
людини від деяких власних норм і установок (А. А. Налчаджян, 2010). Можна припустити 
також, що процес реадаптації у значній мірі залежить від типу психічного розладу і має 
гендерні особливості.  

Аналіз наукових джерел показав, що реадаптація як етап психосоціальної 
реабілітації осіб із психічними розладами передбачає комплекс заходів і потребує зусиль 
різних фахівців: лікарів, психологів, соціальних працівників [1; 9; 11; 12; 26]. Для того, щоб 
виразніше окреслити власне психологічні аспекти цього процесу, видається доцільним 
ввести поняття особистісної реадаптації. Особистісна реадаптація осіб із психічними 
розладами розглядається як процес повторного пристосування до життя, що пов’язаний 
із усвідомленням змін у психіці та перебудовою і ствердженням на цій основі особистісної 
ідентичності в саморозвитку, в соціальних стосунках і в професійній діяльності. 
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Психологічним підґрунтям поняття особистісної адаптації є вчення Ж. Піаже про 
адаптацію як єдність протилежно спрямованих процесів асиміляції та акомодації. 
Асиміляція забезпечує модифікацію поведінки суб’єкта у відповідності з вимогами 
середовища. Акомодація, навпаки, спрямована на зміну окремих компонентів 
середовища, пристосування їх до певних властивостей особистості чи її поведінкових 
проявів [24]. Г.О. Балл доповнює цю схему характеристиками психологічної ситуації, що 
в контексті нашого дослідження є вкрай важливим: «…діяльність суб’єкта, 
функціонування його особистості можуть бути описані як системи адаптаційних процесів, 
кожен із яких розгортається в рамках певної психологічної ситуації. При цьому остання 
характеризується не тільки своїм об’єктивним змістом, але й тим, як він сприймається 
суб’єктом» [3, с. 97].   

Особистісна реадаптація розпочинається з усвідомлення особою змін, що виникли 
внаслідок психічного розладу. Як правило, це відбувається після встановлення діагнозу 
і медикаментозної терапії. Перед людиною, у якої діагностовано психічний розлад, 
постає ряд питань, що за своїм психологічним змістом є питаннями про особистісну 
самоідентичність: 1) про зміст і якість змін (що змінилося і якою мірою); 2) про характер 
змін (зворотний чи незворотний); 3) про прийняття нового образу Я і максимальне 
збереження особистісної самоідентичності (яким чином повернути всі особистісні 
характеристики до попереднього стану).   

Чинники особистісної реадаптації можна поділити на зовнішні та внутрішні. До 
зовнішніх відносяться система медико-психологічної, патронажної, диспансерної, 
амбулаторної допомоги [9; 10]. Зовнішні чинники є безумовно вкрай важливими, але їх 
ефективність значною мірою залежить від особистісної включеності осіб із психічними 
розладами в процес реадаптації. 

До внутрішніх чинників особистісної реадаптації відносяться особистісні 
характеристики, з допомогою яких особи із діагностованими психічними розладами 
можуть адекватно відповісти на нові виклики. У психіатрії та медичній психології в 
контексті реадаптації виокремлюються переважно такі особистісні показники як когнітивні 
процеси, емоційно-вольова та мотиваційна сфери. Очевидно, що вони діють комплексно 
в цілісній системі особистості, яка в свою чергу включена у складні зв’язки і взаємодію в 
іншу систему – соціум.  Отже, якщо виходити з пріоритету надання психологічної 
допомоги особі на основі її внутрішніх ресурсів, спираючись на її власну активність, то 
неможливо не враховувати соціальні виміри існування особистості [11; 18; 21; 22]. Відтак 
виникає необхідність в опорі на такі психологічні утворення, які б одночасно були і 
внутрішньо особистісними, і спрямованими назовні. Цим вимогам відповідають здібності, 
які за локалізацією є внутрішніми властивостями особистості, а їх функції полягають у 
налагодженні взаємодії людини із зовнішнім світом через спілкування та діяльність. 

Здібності мають ряд характеристик, які дозволяють  розглядати їх як внутрішні 
чинники реадаптації осіб із психічними розладами. Здібностям властиво розвиватися в 
діяльності [13; 14; 28; 29], вони є фунціональними системами психіки [31] і проявом 
творчого застосування знань, новаторської позиції людини, її самостійності та свідомості 
[2]. 

За К. К. Платоновим, як здібності можуть розглядатися будь-які властивості 
особистості чи їх поєднання, що актуалізуються для здійснення певної діяльності. Таким 
чином, здібності є метакомпонентом у структурі особистості, що охоплює всі її рівні: 
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біопсихічні властивості, особливості психічних процесів, досвід і спрямованість. Для 
розуміння психологічного механізму особистісної реадаптації важливим є положення 
дослідника про нежорсткість, індивідуальну варіативність та можливість компенсації у 
поєднанні особистісних властивостей в структурі здібностей. Отже, різні за своїм складом 
здібності можуть  забезпечити успіх однієї й тієї ж діяльності [25]. 

Здібності можуть розглядатися і в ширшому контексті, ніж успішність  виконання 
діяльності – як особистісні адаптаційні ресурси, як  механізми творчого пристосування 
людини, яка змінюється і розвивається, до динамічного й мінливого світу. «Здібності – 
це внутрішній динамічний ресурс саморозвитку, що базується на індивідуально-
своєрідному поєднанні особистісних властивостей і полягає: 1) у здатності суб’єкта 
вирішувати ситуаційні й життєві завдання з допомогою ефективних діяльностей; 2) в 
усвідомленій спроможності набувати цієї здатності» [20,  с. 230]. 

Важливою умовою особистісної реадаптації є формування ціннісного ставлення до 
власних здібностей. Для осіб із психічними розладами здібності набувають більшої ваги, 
оскільки: 1) з їх допомогою зберігаються старі соціальні зв’язки і встановлюються нові; 
2) зберігається цілісність і тяглість особистості: чимало з тих здібностей, що були до 
розладу, зберігають свою актуальність й опісля; 3) здібності, завдяки їх здатності до 
розвитку, усвідомлюються як інструменти саморозвитку особистості. Робота психолога з 
формування ціннісного ставлення людини до власних здібностей має спиратися на її 
персональний ціннісний досвід, на реконструкцію життєвих ситуацій, у яких 
зафіксувалися розвиток здібностей, їх зв’язок із життєвим успіхом, із самовираженням, із 
соціальним статусом [17; 19; 21]. 

Дослідження осіб із психічними розладами і надання їм психологічної допомоги – це 

два нерозривні процеси, які постійно перебувають у динаміці, результати яких постійно 

зіставляються, а методи коригуються залежно від характеру особистісних змін, що 

перманентно відбуваються. Як теоретичне підґрунтя для надання психологічної 

допомоги особам з психічними розладами можна розглядати генетико-моделювальний 

метод [15]. Він базується на тому, що цілісна особистість є складною системою, яка 

самопроектується і саморозвивається. Відтак «технологія методу (принцип єдності 

генетичної й експериментальної ліній розвитку) передбачає проведення дослідження в 

максимально природних умовах існування особистості та створення актуального 

простору реалізації самою особистістю численних можливостей моделювання власного 

розвитку й існування» [15, с. 60-61]. Розроблена нами теоретична модель особистісної 

реадаптації кореспондується з основними принципами генетико-моделювального 

методу. Перший принцип – аналіз за одиницями, якими є нужда як «рухлива й 

енергетична єдність біологічного і соціального» і її відгалуження – особистісні потреби – 

реалізується нами через потребовий підхід до особистісних цінностей і через 

формування ціннісного ставлення до здібностей як засобів задоволення потреб. Другий 

принцип – єдність біологічного і соціального – реалізується через ціннісну підтримку 

саморозвитку здібностей референтними особами. Принцип креативності у нашому 

дослідженні відображено в стимулюванні творчих здібностей, що спрямоване не стільки 

на певні види діяльності, скільки на реконструювання особою власного життя. Принцип 

рефлексивного релятивізму врахований нами у структурі здібностей: рефлексійні 

здібності розглядаються як окремий чинник особистісної реадаптації, як передумова 
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саморозвитку здібностей, релевантних зміненій життєвій ситуації. П’ятий принцип 

генетико-моделювального методу – єдність експериментальної і генетичної ліній 

розвитку, введений на противагу існуючій традиції психологічних експериментів, у яких 

нерідко формуються певні локальні функції за логікою, що задається дослідницькою 

моделлю для «особистості взагалі», а не за логікою саморозвитку кожної окремої 

особистості. Отже «наука повинна вивчати об'єкт за його логікою, а не власну логіку 

дослідника в об'єкті, що ним же й створюється» [15, с. 66]. У нашому дослідженні, 

особливо у тій його частині, де обґрунтовувалася психологічна допомога, ми спиралися 

на унікальні змістові та структурні характеристики ресурсних здібностей людей з 

психічними розладами і намагалися формувати ціннісне ставлення до них як до засобів 

саморозвитку, суб'єктом якого є не дослідник і не психотерапевт, а сама особистість. Цей 

підхід передбачає використання ідеографічно орієнтованих методик та індивідуального 

підходу до надання психологічної допомоги. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження полягає у встановленні 

ролі здібностей як особистісно-ціннісних ресурсів реадаптації жінок із психічними 

розладами. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 1) на основі аналізу 

наукових джерел обґрунтувати теоретичну модель реадаптації осіб із психічними 

розладами, що базується на саморозвитку здібностей; 2) дослідити особливості змін у 

самоідентичності жінок залежно від типу психічного розладу; 4) розробити й апробувати 

методику надання ціннісної підтримки жінкам із психічними розладами на основі 

формування ціннісного ставлення до здібностей як до адаптаційних ресурсів. 

Виклад методики і результатів дослідження. Аналіз наукових джерел та 

окреслений нами підхід дозволили розробити теоретичну модель чинників реадаптації 

осіб із психічними розладами, серед яких ключова роль відводиться здібностям.  

Особистісно-ціннісні ресурси реадаптації можна представити чотирма видами 

здібностей: рефлексійні, творчі, комунікаційні, професійні.  

Рефлексійні здібності актуалізуються відразу ж після діагностування психічного 

розладу. Людині важливо зрозуміти які зміни відбулися в ній самій, які з них є відносно 

стійкими і зберігаються навіть в періоди ремісії, а які актуалізуються в періоди загострень. 

Рефлексійні здібності необхідні для перебудови образу Я, а в ширшому контексті – для 

корекції самоідентичності, встановлення внутрішніх психологічних зв’язків між Я-образом 

до і після розладу, вироблення реалістичного напрямку його збереження і розвитку в 

майбутньому. У цьому процесі можуть виникнути труднощі двох видів, що пов’язані: 1) з 

певними деформаціями у когнітивній сфері; 2) з тим, що рефлексійна діяльність особи 

до розладу здійснювалася в іншій системі координат соціальної взаємодії. Очевидно, що 

психологічна допомога має базуватися на врахуванні як типових, пов’язаних із 

особливостями того чи іншого психічного розладу, так і індивідуальних особливостей 

кожної людини. Спочатку важливо виробити доступні та продуктивні схеми 

рефлексійного самоаналізу і соціальної рефлексії, а вже потім на цій основі розвивати 

рефлексійні вміння, поступово розширюючи їх діапазон. Важливість рефлексійних 

здібностей полягає ще й у тому, що вони є основою для розвитку і саморозвитку всіх 

інших груп здібностей, необхідних для успішної реадаптації. 
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Рис. 1. Теоретична модель саморозвитку здібностей як чинників 
особистісної реадаптації осіб із психічними розладами 

Комунікаційні здібності потребують психологічної корекції з двох основних причин. 
По-перше, інформація про психічний розлад особи змінює звичні форми спілкування з 
боку контактного оточення, а по-друге, в осіб із діагностованим психічним розладом 
проявляється тенденція до самостигматизації й самоізоляції. Оскільки пересічні люди у 
переважній більшості не мають досвіду спілкування з особами, в яких діагностовано 
психічний розлад, то очевидно, що останнім варто було б володіти особливими 
комунікаційними вміннями та прийомами. Робота психолога може спрямовуватися на 
віднаходження, використання й розвиток внутрішніх ресурсів успішного спілкування за 
такими напрямками: 1) кому і як особа має повідомляти про свій психічний розлад та 
особливості, які можуть проявитися під час загострення; 2) як долати настороженість і 
«комунікаційну блокаду» оточення; 3) як максимально зберегти звичне коло спілкування 
і розширити його ресурсними людьми; 4) як розширити ті з компонентів комунікативних 
здібностей, які можуть поліпшити процес спілкування. 

У багатьох випадках діагностований психічний розлад зовсім не означає 
припинення попередньої професійної діяльності, але в окремих – людина все ж змушена 
змінити професію. Психологічний аналіз професійних здібностей в першу чергу має бути 
спрямовано на те, щоб визначити: 1) чи існують прямі впливи виявленого психічного 
розладу на окремі компоненти професійної діяльності; 2) чи пов’язані вони з когнітивними 
функціями, емоційно-вольовою або ж мотиваційною сферами; 3) за яких умов людина 
може справлятися з професійними обов’язками і чи може взагалі. Якщо так, то необхідно 
з’ясувати, чи можуть дефіцитні компоненти професійних здібностей бути компенсовані 
іншими, і чи можна ці останні розвинути в достатній мірі, а також чи готова до цього сама 
людина. У тих випадках, коли особа хоче змінити професію за власним бажанням, 
завдання психолога – з’ясувати, чи не викликане це рішення надуманими причинами і чи 
не перетвориться це в тенденцію до постійних змін. Якщо намір виважений, то співпраця 
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психолога і клієнта спрямовується на пошук у досвіді останнього ресурсів для 
професійної переорієнтації і реалістичної їх оцінки. Оскільки професійна діяльність – 
одна зі сфер психологічного благополуччя особистості та свідчення її успішної 
самореалізації в сучасному суспільстві, то саморозвиток професійних здібностей – один 
із найважливіших чинників реадаптації осіб із психічними розладами. 

Творчі здібності як особистісні ресурси здавна використовуються в одному із 
напрямів психотерапії – арттерапії. Ефект досягається в деяких випадках уже за рахунок 
зайнятості й відволікання осіб із психічними розладами від тривожних думок і 
травмувальних переживань. Власне ж психологічний механізм позитивної дії арттерапії 
– це відкриті можливості для особистісного самовираження в ситуації, коли особистість 
фрустрована діагнозом і обмежена у звичних соціальних контактах. Але навряд чи варто 
розвиток творчих здібностей зосереджувати лише на сфері мистецтва. Зміни в життєвій 
ситуації людей з психічними розладами потребують кардинально нових і вже тому 
суб’єктивно оригінальних рішень, причому таких, які б дозволяли здолати труднощі і 
давали бажаний ефект, іншими словами – творчих рішень. Життєтворчість стає 
необхідністю для людини і охоплює такі сфери як: 1) аналіз життєвої ситуації; 2) аналіз 
можливостей саморозвитку в цій життєвій ситуації; 3) складання реалістичних життєвих 
планів; 4) корекція життєвих планів і перспектив саморозвитку. Психологічна допомога 
необхідна на всіх етапах розвитку творчих здібностей, і в першу чергу тим особам, які 
раніше не мали широкого досвіду творчого мислення. У нинішній соціальній ситуації 
життя з психічним розладом – це низка завдань, що зумовлюються не лише зовнішньо, 
але й внутрішньо – індивідуальними ресурсами людини, а відтак потребують творчого 
підходу і творчих рішень. 

Сформоване ціннісне ставлення до власних здібностей, стверджене в діяльності, 
переконаність у можливості їх саморозвитку, вмонтованість здібностей у життєві плани – 
усе це може розглядатися як показники успішної особистісної реадаптації і свідчити про 
відкриті можливості для досягнення оптимального рівня функціонування осіб із 
психічними розладами в суспільстві. У розробленні корекційних програм мають 
враховуватися закріплені в усталених суспільних нормах гендерні відмінності у 
здібностях і, відповідно, в особливостях особистісної реадаптації. 

Для вивчення змін в особистісній ідентичності,  що відбулися внаслідок розладу, 
було використано ряд методик. Тест «20 тверджень «Хто я?» (М. Кун, Т. Макпартленд, 
модифікація Т. В. Румянцевої) використовувався для дослідження образу Я, визначення 
рівня загальної рефлексії, когнітивних, ціннісно-мотиваційних, афективних і поведінкових 
характеристик ідентичності; опитувальник самоставлення (В. В. Столін, С. Р. Пантілєєв) 
застосовувався для вивчення структури ставлення до себе; тест самооцінки (Т. Дембо, 
С. Рубінштейн, модифікація П. В. Яньшина) – для визначення сформованості самооцінки 
за такими шкалами: розумові здібності, вміння робити руками, авторитет, впевненість, 
характер, здоров’я; методика вивчення динаміки здібностей (О. Л. Музика) 
застосовувалася для вивчення індивідуальної структури здібностей та ціннісної 
підтримки їх розвитку.  

За допомогою методики вивчення динаміки здібностей (МВДЗ) реконструювалися 
складники суб’єктивної картина здібностей, а саме: 1) уявлення про власні вміння як 
засоби адаптації у певній життєвій ситуації; 2) уявлення про складники цих умінь, тобто 
про окремі дії та операції, які актуалізуються тоді, коли виникає необхідність 
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удосконалити вміння чи зробити їх елементами нових умінь; 3) уявлення про 
референтних осіб, які можуть бути зразками для наслідування і соціальними 
валідизаторами й фасилітаторами як для окремих умінь, що вдосконалюються, так і для 
тих перспектив особистісного розвитку, які це вдосконалення відкриває; 4) уявлення про 
власні особистісні якості, які співвідносяться з можливістю успішного виконання 
діяльності та самооцінкою перспектив подальшого особистісного розвитку. МВДЗ було 
використано також для надання ціннісної підтримки. Досліджуваним пропонувалося 
рефлексувати особистісні зміни, що відбулися внаслідок психічного розладу, виявляти 
втрачені здібності й окреслювати та оцінювати реалістичність бажаних змін у здібностях 
і в стилі життя загалом. Процедура проводилася із застосуванням елементів клінічного 
інтерв’ю. 

Дослідженням охоплено 92 жінки віком від 18 до 60 років. Усі досліджувані мають 
встановлені діагнози відповідно до МКХ-10: 1) F20-F29 шизофренія, шизотипові стани і 
маячні розлади (РШС); 2) F30 – F39 афективні розлади (РАС); 3) F40-48 невротичні, 
пов’язані зі стресом і соматоформні розлади (РНС); 4) F00-09 – інші психічні розлади, 
спричинені пошкодженням, дисфункцією головного мозку або соматичним 
захворюванням (РОС) [16]. Контрольна група складалася з 23 осіб. Дослідження 
проводилося на базі ТМО «Психіатрія» м. Києва впродовж 2015-2019 років. 

Аналіз результатів емпіричного дослідження показав, що внаслідок психічного 
розладу відбуваються значні зміни в самоідентичності жінок. За допомогою тесту 
«20 тверджень «Хто я?» М. Куна, Т. Макпартленда було виявлено, що найвираженішою 
є тенденція до актуалізації рефлексивного складника образу Я. Жінкам, у яких 
діагностовано психічний розлад, життєво важливо зрозуміти що саме з ними відбулося і 
як це позначиться на різних сферах їхнього життя (див. рис. 2.).  

Рис. 2. Структура образу Я залежно від типу психічного розладу  
(за тестом «20 тверджень «Хто я?» М. Куна, Т. Макпартленда) 

Можна припустити, що високі показники соціальних, діяльнісних і комунікаційних 
складників образу Я свідчать про пріоритетність сфер, у яких жінки намагаються зберегти 
самоідентичність.  

Виявлено певні особливості образу Я залежно від типу психічного розладу. З-поміж 
усіх досліджуваних виокремлюються жінки з РОС, які мають значно нижчі, ніж інші групи 
досліджуваних, показники рефлексійного Я, але вищі – соціального (майже на рівні 
контрольної групи) і діяльнісного Я. Очевидно це необхідно враховувати при розробленні 
програми ціннісної підтримки.  
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Статеві і гендерні складники особистісної ідентичності суттєво впливають на 
ціннісну сферу, спосіб мислення і поведінку людини. Пряме позначення статево-рольової 
ідентичності зустрічається у 31,8% жінок із РНС, 36,1% – із РШС, 40% – із РОС, 42,8% – 
із РАС. У контрольній групі цей показник сягає 60,8%. Різниця є суттєвою і може свідчити 
про формування захисних механізмів, або ж про недооцінку жінками власної здатності до 
виконання своїх соціальних ролей після діагностування психічного розладу.  

Аналіз конструктів, що були названі досліджуваними, за смисловою подібністю 
дозволив виокремити п’ять тем у дискурсі самоідентичності жінок із психічними 
розладами. Теми, що виражені більшою мірою: сім’я, спілкування, навчання чи професія, 
меншою мірою – ментальні здібності, творчість.  

Одним із важливих показників самоідентичності є ставлення людини до себе. Жінки 
з психічними розладами мають значно нижчі інтегральні показники ставлення до себе, 
ніж у контрольній групі: РШС – 64,1; РАС – 61,4; РНС – 62,3; РОС – 51,3; КГ – 81,4. 

Структуру ставлення до себе жінок із психічними розладами за шкалами 
аутосимпатії, самоінтересу, самоповаги та очікуваного ставлення від інших 
представлено на рис 3. У цілому показники ставлення до себе у жінок із психічними 
розладами нижчі, ніж у контрольної групи. Статистично значимі відмінності виявлено за 
шкалою аутосимпатії у жінок із РАС, РНС і РОС, за шкалою самоповаги – у жінок із РШС, 
РАС, РНС і РОС, за шкалою очікуваного ставлення від інших – у жінок із РШС та РОС.  

Рис. 3. Структура ставлення до себе жінок із психічними розладами  
(за опитувальником самоставлення В. В. Століна, С. Р. Пантілєєва)  

Важливо, що у жінок із психічними розладами показники інтегрального ставлення 
до себе є вищими, ніж інші часткові показники самоставлення. Це можна розглядати як 
свідчення готовності змінювати на краще ставлення до себе спочатку в окремих сферах, 
а відтак і в цілому. З іншого боку, готовність до саморозвитку стимулюють низькі 
показники очікуваного ставлення інших людей. Ресурсом для надання психологічної 
допомоги є пікові значення за шкалою «самоінтерес». Жінки з психічними розладами 
внутрішньо здебільшого готові до рефлексії свого стану і розуміння тих змін, які з ними 
відбуваються.  

Очевидно, що жінки з психічними розладами переживають кризу, одним із 
показників якої є самознецінення. Це в цілому підтверджується даними дослідження 
самооцінки, представленими на рис. 4, хоча є й суттєві відмінності залежно від типу 
психічного розладу.  Так, наприклад, вищі показники самооцінки майже за всіма шкалами 
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демонструють жінки з РШС та з РАС, значно вищою за середню є самооцінка умінь 
жінками з РОС.  

 
Рис. 4. Структура самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейн 

Результати клінічних бесід показують, що в одних випадках йдеться про 
неадекватну (завищену й занижену) самооцінку, а в інших – досліджувані мають 
достатньо об’єктивних фактів для підтвердження своїх високих чи низьких показників. У 
жінок із РОС та з РНС спостерігається нерівномірність у структурі самооцінки, що є 
ознакою емоційної нестійкості та проблем у сфері комунікації й міжособистісного 
спілкування. У контрольній групі в цілому самооцінка стійка і має близькі показники за 
окремими шкалами.   

Загалом аналіз результатів емпіричного дослідження образу Я, самоставлення і 
самооцінки жінок із психічними розладами та порівняння їх із показниками контрольної 
групи показує, що вони переживають кризу самоідентичності. Водночас актуалізоване 
рефлексійне Я, високі показники за шкалою самоінтересу, порівняно високі показники 
самооцінки умінь, що характерні для всіх жінок, та окремі показники, що актуалізуються 
залежно від типу психічного розладу, засвідчують як зміни в структурі самоідентичності, 
так і потребу й готовність жінок із психічними розладами максимально зберегти 
особистісну самоідентичність. Як показав теоретичний аналіз, особистісними ресурсами 
для цього можуть стати рефлексійні, комунікаційні, професійні та творчі здібності. 

 Можна виокремити дві необхідні умови саморозвитку здібностей для підтримання 
особистісної самоідентичності. По-перше, це подолання самостигматизації. Жінки з 
психічними розладами схильні до фіксації деструктивних змін, самоізоляції і негативних 
переживань, пов’язаних зі сприйманням їх оточенням. Важливо укріпити їх на думці про 
продовження активного життя, про те, що їхня особистість не вичерпується змінами, 
пов’язаними з розладом. Вони мають усвідомити, що мають чимало якостей для того, 
щоб бути корисними, потрібними й цікавими для інших людей, і можуть розвинути й інші, 
щоб бути дієвими членами суспільства.  По-друге, це формування ціннісного ставлення 
до власних здібностей як до основи збереження особистісної самоідентичності. Тут 
навряд чи можна обмежуватися даними стандартизованих опитувальників. Необхідна 
допомога психолога в індивідуальному аналізі життєвої ситуації кожної людини, у 
переосмисленні й переоцінці її індивідуальних здібностей як адаптаційних ресурсів, які 
були до розладу. Важливо спільно зробити повний персональний реєстр здібностей, і 
зрозуміти, які з них до розладу були актуальними, а які латентними, які з них можуть 
використовуватися після діагностування розладу, а які ні, через обмеження, що 
накладені розладом. Психологічна допомога має фіксувати увагу досліджуваного на 
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тому, що здібності тренуються, і кожен має змогу їх розвинути й оволодіти новими видами 
діяльності. Робота психолога, таким чином, має спрямовуватися на максимальне 
збереження особистісної самоідентичності, яка склалася до розладу, але при цьому з 
допомогою рефлексій досліджуваних він має сприяти її перебудові, адаптації до нових 
умов через окреслення реалістичних перспектив особистісного саморозвитку за 
допомогою розвитку існуючих латентних чи спроектованих нових здібностей. 
Досліджувані мають стверджуватися на думці, що їхні здібності – це те, що стабілізує 
їхню особистість, надає їй стійкості, поєднує минуле з майбутнім. Якщо ж розлад 
негативно вплинув на деякі з них, то здібності можна частково відновити, а також – 
розвивати інші, залишаючись при цьому суб’єктом саморозвитку. У критичні моменти 
життя, до яких можна віднести момент діагностування психічного розладу, здібності 
мають усвідомитися суб’єктом і як адаптаційні ресурси, і як  особистісні цінності, що 
складають основу особистісної самоідентичності. Роботу психолога в цьому напрямку 
можна назвати ціннісною підтримкою. «Ціннісна підтримка – це різновид психологічної 
допомоги, спрямованої на актуалізацію особистісних цінностей людини, їх видозміну чи 
розвиток з метою забезпечення суб’єктно-ціннісної регуляції вирішення життєвих 
завдань і саморозвитку особистості» [27, с. 107].  

Ціннісна підтримка саморозвитку здібностей є важливим етапом процесу 
особистісної реадаптації і передбачає активну діяльність суб’єкта з рефлексії актуальних 
і розвитку нових здібностей, вироблення ціннісного ставлення до них як до ресурсів 
підтримання особистісної самоідентичності, підвищення якості життя й досягнення 
жінками з психічними розладами оптимального рівня незалежного функціонування в 
суспільстві.  

Процедура надання ціннісної підтримки складається з дослідження суб’єктивної 
картини здібностей з використанням МВДЗ та з клінічної бесіди за його результатами. 
Досліджуваним пропонувалося: 1) виокремити уміння, якими вони володіють і оцінити їх 
за 10-бальною шкалою; назвати уміння, які вони хотіли б розвинути й оцінити їх 
актуальний рівень; 2) назвати осіб, які підтримували в розвитку їхніх актуальних умінь і 
можуть підтримати в розвитку бажаних, та оцінити ступінь підтримки за 10-бальною 
шкалою; 3) назвати особистісні якості, риси характеру, які сприяють успішній реалізації  
їхніх умінь і можуть сприяти бажаним умінням, й оцінити їх за 10-бальною шкалою.   

У ході діагностичної бесіди активність досліджуваних скеровувалася на 
актуалізацію рефлексійних здібностей. Отримані дані відповідно до теоретичної моделі 
групувалися за видами адаптаційних здібностей: комунікаційні, професійні, творчі. 
Детально аналізувався ціннісний досвід досліджуваних із розвитку кожної групи 
здібностей і реалістичність планів стосовно їх підтримання й розвитку нових. На основі 
отриманих даних досліджуваним пропонувалося визначити наявні ресурси і пріоритетні 
напрямки розвитку здібностей, проаналізувати перешкоди, що заважають реалізації 
поставлених цілей, і скласти план саморозвитку. Процедура надання ціннісної підтримки 
передбачає повторні зустрічі для аналізу реалізації планів із саморозвитку здібностей. 

У результаті аналізу особливостей рефлексії збережених і втрачених здібностей 
виокремилося чотири групи досліджуваних: 1) ті, хто не усвідомлюють змін; 2) зміни 
усвідомлюють, проте не пов’язують із появою та прогресуванням психічного розладу; 
3) усвідомлюють зміни, що відбулися внаслідок появи розладу; 4) усвідомлюють, але при 
цьому пояснюють виникнення розладу надуманими причинами. 
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У всіх групах досліджуваних актуальні здібності переважають над потенційними. 
Більшість жінок вбачають можливості для самореалізації переважно у сімейно-побутовій 
сфері, дозвіллі, покращенні здоров’я, загального саморозвитку. Лише окремі особи 
прагнуть до професійного саморозвитку, але при цьому не ставлять собі за мету 
досягнення значних успіхів в обраній сфері діяльності. Частина жінок не змогла 
виокремити складники власних умінь та детально описати хід виконуваної роботи. 

Досліджувані найчастіше описували індивідуально-особистісні характеристики, які 
стосуються вольових, моральних та комунікаційних якостей, найменше – професійних та 
емоційних. Названі бажані вольові якості свідчать про те, що досліджувані хотіли б 
вирішити проблеми з самоконтролем та саморегуляцією поведінки. Фактична відсутність 
конструктів, які б відносилися до інтелектуально-мнемічної сфери, може бути показником 
того, що розвиток інтелектуальних здібностей не є пріоритетним у системі життєвих 
цінностей жінок із психічними розладами. Додатковим підтвердженням є слабка 
актуалізація професійно значимих якостей. Можна стверджувати, що в системі життєвих 
цінностей і пріоритетів більш важливими є комунікаційна сфера та  саморегуляція, аніж 
професійний та особистісний саморозвиток. Результати аналізу референтних складників 
здібностей свідчать, що для досліджуваних важливими є члени родини та близькі друзі, 
другі за важливістю – люди з професійної спільноти. Жодна особа не повідомила про 
людей із негативною референтністю і тих, чию думку про себе вони хотіли б дізнатися, 
що очевидно свідчить про дію механізмів психологічного захисту і тенденцію до 
самоізоляції.   

Клінічна бесіда за результатами, отриманими з допомогою методики вивчення 
динаміки здібностей, показала, що переважна більшість досліджуваних проявила 
зацікавленість у співпраці з психологом з проблеми рефлексії й саморозвитку власних 
здібностей. Досліджувані відмічали, що ця співпраця відповідає їхнім потребам, а самі 
вони не мають умінь для такого аналізу. Передусім це стосується тих жінок, які 
страждають на психічний розлад упродовж кількох років. Вони усвідомлюють зміни, що 
відбулися, мають труднощі з працевлаштуванням і налагодженням взаємовідносин, тому 
розуміють, що необхідно змінювати себе і способи поведінки. Особи, у яких психічний 
розлад було діагностовано нещодавно, не завжди усвідомлюють його наслідки у 
майбутньому і сподіваються продовжувати звичний спосіб життя. У значної частини жінок 
із психічними розладами періодично знижується здатність до самостійного планування 
власного життя та саморозвитку, відтак важливою умовою ефективної особистісної 
реадаптації є ціннісна  підтримка розвитку здібностей, яка б здійснювалася регулярно 
впродовж тривалого часу.  

Висновки і перспективи подальших досліджень.  
1. На основі аналізу наукових джерел розроблено теоретичну модель ресурсів 

реадаптації осіб із психічними розладами, серед яких ключова роль відводиться 
здібностям. Особистісна реадаптація осіб із психічними розладами розглядається як 
процес повторного пристосування до життя, що пов’язаний із усвідомленням змін у 
психіці та перебудовою і ствердженням на цій основі особистісної ідентичності в 
саморозвитку, в соціальних стосунках і в професійній діяльності.  Особистісно-ціннісні 
ресурси реадаптації представлено чотирма видами здібностей: рефлексійні, творчі, 
комунікаційні, професійні.  

2. Виявлено залежність змін в особистісній ідентичності жінок із психічними розладами 
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від типу розладу. Встановлено, що зміни в образі Я, у ставленні до себе, в самооцінці  
ведуть до самознецінення. 

3. Ефективним методом особистісної реадаптації є ціннісна підтримка саморозвитку 
здібностей – форма персоніфікованої психологічної допомоги, що полягає у рефлексії 
актуальних і розвитку нових здібностей, виробленні ціннісного ставлення до них як до 
ресурсів підтримання особистісної самоідентичності, підвищення якості життя й 
досягнення жінками з психічними розладами оптимального рівня незалежного 
функціонування в суспільстві.  

Перспектива подальших досліджень вбачається у вивченні стійкості результатів 
ціннісної підримки розвитку здібностей залежно від типу психічного розладу. 
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Muzyka O.L., Goncharuk O.V. Abilities as personal value resources of the readaptation 

of women with mental disorders. Personal readaptation of people with mental disorders is regarded 
as a process of readjustment to life connected with awareness of mental changes, reconstruction and 
statement of personal identity in self-development, social relations and professional activity. Personal 
value adaptation resources are represented by four types of abilities: reflective, creative, 
communicative, and professional ones. It was revealed that personal identity changes dependent on 
a type of mental disorder. It was found that changes in self-image, self-attitude, and self-esteem lead 
to self-depreciation. It was shown that value support of self-development of abilities is an effective 
method of personal readaptation of women with mental disorders. It is a form of personalized 
psychological assistance which consists of reflection of current abilities and development of the new 
ones, forming of value attitude to abilities as to the resources which maintain personal self-identity, 
improving the quality of life, achieving the optimal level of independent functioning in the society.    

Key words: abilities, personal readaptation, personal values, mental disorders, self-
development.  
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І.М. Візнюк  

СОМАТОТИПИ ПРОФЕСІОГРАМ ЗА ІПОХОНДРИЧНОЮ ОЗНАКОЮ ВІДПОВІДНО 
 ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Візнюк І.М. Соматотипи професіограм за іпохондричною ознакою відповідно 
до результатів дослідження. У статті описано іпохондричний тип особистості, який 
характеризується зосередженістю на суб’єктивних неприємних почуттях та бажанням 
передати їх іншим, створюючи навколо себе ситуацію співчуття та жалісливості. Метою 
статті є аналіз особливостей прояву іпохондричних розладів в осіб із іпохондричною 
симптоматикою для побудови їх психограми. Обґрунтовано основні структурні 
компоненти механізмів ґенезу іпохондричних розладів як деструктивного особистісного 
утворення. Виявлено взаємозв’язки розвитку особистості в умовах дезадаптації 
особистості та психосоматичного здоров’я. Походження симптомів, що імітують тілесну 
патологію, пояснюється механізмами перетворення, що виникають внаслідок відсутності 
адаптивного психологічного захисту. 

Ключові слова: особистість, іпохондричні розлади, психосоматичні порушення, 
алгоритм хронобіологічного прогнозу, модель психокорекційних заходів та 
психотерапевтична допомога. 

Визнюк И.М. Соматотипы профессиограмм по ипохондрическим признакам 
согласно результатов исследования. В статье описано ипохондрический тип 
личности, который характеризуется сосредоточенностью на субъективных неприятных 
чувствах и желанием передать их другим, создавая вокруг себя ситуацию сочувствие и 
жалости. Целью статьи является анализ особенностей проявления ипохондрических 
расстройств у лиц с ипохондрической симптоматикой для построения их психограммы. 
Обоснованы основные структурные компоненты механизмов генеза ипохондрических 
расстройств как деструктивного личностного образования. Выявлены взаимосвязи 
развития личности в условиях дезадаптации личности и психосоматического здоровья. 
Происхождение симптомов, имитирующих телесную патологию, объясняется 
механизмами преобразования, возникающие вследствие отсутствия адаптивного 
психологической защиты. 

Ключевые слова: личность, ипохондрические расстройства, психосоматические 
нарушения, алгоритм хронобиологических прогноза, модель психокоррекционных 
мероприятий и психотерапевтическая помощь. 

Постановка проблеми. Реформування вищої освіти України тісно пов’язане з 
загальнонауковими та психолого-педагогічними інноваціями щодо оптимізації 
навчального процесу, що вимагає оновлення структурних елементів педагогічної 
системи, зокрема системи підготовки майбутнього фахівця. Однією із перешкод 
самореалізації особистості є іпохондричні розлади. У статті значна увага приділена 
теоретичним та прикладним підходам щодо аналізу іпохондричної поведінки в процесі 
професійного забезпечення. В основі цієї проблематики було узагальнено соматотипи 
професіограм за іпохондричною ознакою згідно результатів дослідження.  

Серед основних завдань нашого дослідження було визначення психологічних 
особливостей формування особистості під час прояву іпохондричної хвороби, з 
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урахуванням їх генетичної схильності до проявів цієї нозоології та частоти її повторів у 
порівнянні з контрольними групами осіб. Контрольні групи осіб представлені вибіркою 
студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського.  

Психосоматичне здоров’я особистості відображає факт гармонійного залучення, 
приєднання людини до соціокультурної реальності, дозволяє зберігати психологічну 
рівновагу, дотримуватися життєвих перспектив. У працях О.О. Байєра (2010), 
І. С. Вітенко (1999), Б.А. Волеля (2007), І. М. Візнюк (2019), О. М. Кокуна (1999), 
С. Д. Максименка (2008), А. О. Прохорова (2004), А .Б. Смулевича (2008) та ін. 
зазначається, що збереження психосоматичного здоров’я особистості є актуальною 
проблемою, розв’язання якої означає досягнення особистістю гармонійного розвитку, 
підтримання оптимального психофункціонального стану в реалізації власного творчого 
пошуку та професійних надбань. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета статті – проаналізувати 
особливості прояву іпохондричних розладів в осіб із іпохондричною симптоматикою для 
побудови їх психограми. Гіпотезою нашого дослідження є виділення саме соматичного 
фактору в формуванні іпохондричних розладів.  

Завдання статті: 
-  дослідити іпохондричний тип особистості, який характеризується 

зосередженістю на суб’єктивних неприємних відчуттях і прагненням донести їх до 
оточуючих, створюючи навколо себе ситуацію прощання, співчуття і жалю.  

- виявити основні структурні компоненти механізмів ґенезу іпохондричних 
розладів як деструктивного особистісного утворення; 

- побудувати психологічний портрет особистості з іпохондричними розладами 
соматоформного типу. 

Експериментальні групи склали фахівці різних професій, диференційованих за 
класифікацією А. Клімова, які в умовах виконання обов’язків переживають симптоматичні 
ознаки іпохондричної поведінки. Їх вибірка обумовлена перебуванням осіб в умовах 
стаціонару під час лікування у Вінницькій обласній лікарні імені М. І. Пирогова та 
Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні імені академіка О. І. Ющенка у кількості 
200 осіб. Загальна вибірка за номінативним маркером «психосоматичне здоров’я» (КГ) 
сформована за даними медичного професійно-консультативного висновку (форми № 
086) становила 194 особи. 

Виклад методики і результатів дослідження. На першому етапі дослідження 
було проведено психодіагностичне інтерв’ювання для визначення іпохондричного 
настрою у досліджуваних за допомогою авторського психодіагностичного опитувальника. 
Важливо підкреслити, що в дійсності процедура бесіди була сформована на основі 
переживання актуального стану людини на даний час у певному соціологічному просторі. 
Було відібрано осіб із психосоматичними порушеннями та іпохондричними розладами 
(ЕГ). В аспекті цього ми застосували асоціативний і словесний експерименти, здійснили 
комплексне клінічне та психоневрологічне (зокрема, енцефалограма головного мозку 
(ГМ)) обстеження хворих. Проведено метод хронометрії, під час якого діагностували 
шість хронотипів (Хт) із сингулярною повторювальністю іпохондричних ознак у поведінці 
досліджуваних, враховуючи їх залученість до професійної діяльності за класифікацією 
професій О. Клімова.  
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Підготовка майбутніх фахівців до інноваційної педагогічної діяльності є структурно-
функціональною, тобто такою, що імітує внутрішню організацію об’єкта (професійну 
підготовку студентів до інноваційної педагогічної діяльності) у статиці (весь курс 
навчання у ЗВО) і у динаміці (навчальні дисципліни, форми, методи, засоби та технології 
навчання тощо), а також відображає способи взаємодії об’єкта із проектованим 
професійно орієнтованим освітнім середовищем через педагогічні умови як 
представлення реальних обставин, що характеризують та обумовлюють існування, 
розвиток і функціонування об’єкта [8]. Отож, професійні чинники займають провідне місце 
в організації діяльності фахівців, однак рівень психосоматичного здоров’я відображає 
здатність і можливості самореалізації особистості. 

На етапі констатуючого етапу емпіричного дослідження встановлено, що особи з 
соматичним діагнозом переживають психічні стани у вигляді астеній під час виконання 
професійних обов’язків. Їх емоційні стани не відображають внутрішньої картини 
захворювання і тому мають неспецифічне походження.  

Особи з соматичною патологією відрізняються емоційним вираженням нав’язливих 
ідей, іпохондричного марення, психологічного дискомфорту. Представники групи осіб із 
психологічним патологічним статусом характеризуються підвищеною емоційністю щодо 
переживань за наявність хвороби, що пов’язано з диференціацією соматичної 
залежності. 

Враховуючи психосоматичний елемент в організації розвитку іпохондричних 
розладів, ми у нашому дослідженні акцентували увагу на вивченні їх механізмів 
виникнення, етіології та патогенезу. На основі проведених клінічних і лабораторних 
показників стверджуємо, що в утворенні іпохондричних розладів важливе значення 
мають функціональні порушення кортико-вісцеральних зав’язків. 

Аналізуючи показники ехоенцефалопатії (ЕГ), на фоні послаблення кори головного 
мозку та фазових явищ, виникають патологічні інтероцептивні імпульси й психогенні 
впливи (типу ятрогеній), які викликають у корі мозку утворення інертних, застійних явищ 
збудження у больових ділянках, що складають основу іпохондричних станів. 

Аналіз результатів асоціативних експериментів вказує на те, що для хворих з 
іпохондричними станами характерне збільшення прихованого періоду майже всіх 
відповідних реакцій у середньому на 4,9 – 5,9 секунди. Це можна пояснити домінуванням 
гальмівного процесу, його інертністю, особливо у другій сигнальній системі. Відповіді 
деяких хворих мають ехолалістичний характер, що вказує на інертність процесів 
збудження. 

На цьому фоні виділяються досить повільні відповіді на слова-подразники, що 
занадто значимі для хворих. Також у них прихований період значно збільшений від норми 
– до 55 секунд. Це явище свідчить про наявність у корі застійних явищ збудження. На 
наступні індиферентні слова-подразники відповіді були сповільнені, але дещо менше, що 
вказує на наявність послідовного гальмування. 

Застосування словесного експерименту в результаті з показниками на плівці 
електроенцефалограми дозволило виявити в корі головного мозку інертні, застійні явища 
збудження. Електроенцефалопатія у більшості хворих з іпохондричними станами 
дозволила виділити такі узагальнення: 

1) зменшення амплітуди коливань у всіх відведеннях; 
2) наявність невисоких, сповільнених хвиль, що посилювались при звукових, 
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світлових і мовленнєвих подразниках; 
3) відзначається також періодичний альфа-ритм, а у деяких хворих дизаритмія 

коливань; 
4) індиферентні для хворих слова-подразники при їх вимові викликають короткочасні 

пригнічені альфа-хвилі; слова підвищеної значимості для обстежуваних, що стосуються 
їх хвороби, викликають пригнічення альфа-ритму на досить тривалий час (у деяких 
хворих аж до 8 секунд); 

5) за характером змін альфа-ритму при словесних подразниках можна виділити 
досить сильні реакції (повне пригнічення альфа-хвиль) і дещо слабкі реакції 
(короткочасне пригнічення альфа-ритму). 

Дослідження показали, що склад цукру у крові натще у більшості хворих з 
іпохондричними розладами порівняно незначний: 72 – 80 мг%. Після введення глюкози 
та адреналіну переважали знижені показники цукрових кривих (нижче 1.5). Характерним 
було також сповільнене, поступове збільшення цукру в крові й раптове його зниження 
(навіть нижче рівня натще) після введення глюкози, що свідчить про знижену регуляторну 
функцію кори головного мозку, обумовлену її гальмівним станом. 

Виявлені особливості психосоматичних порушень дозволили отримати інформацію 
про чинники зародження та розвитку іпохондричних розладів особистості, що 
зумовлюють поведінку і прояви психічних властивостей осіб експериментальної групи, 
сформувати психодіагностичний інструментарій для наступного етапу дослідження. 
Важливим у цьому контексті є визначення стану тривожності, оцінка вагомості життєвих 
подій та форми реагування на них, адаптаційний потенціал, діагностика емоційної сфери 
досліджуваних, рівень самоактуалізації та особливості характерологічного конструкту 
особистості. 

На констатувальному етапі емпіричного дослідження проводилось 
психодіагностичне обстеження осіб КГ та ЕГ за комплексом методик (більш детально 
розкритих у дисертаційному дослідженні), валідних виявленим показникам 
іпохондричних розладів особистості. Проведення якісного аналізу результатів 
констатувального етапу дослідження дозволило виявити соціально-психологічні 
особливості зародження та розвитку іпохондричних розладів особистості у ситуації 
психосоматичного порушення у фахівців різних професій. Саме на цій основі складено 
психологічний портрет особистості за кожним із типів.  

За типом «людина-природа» відзначаємо такі психологічні особливості як 
орієнтування на духовне задоволення під час виконання обов’язків і на фізичну 
активність, що за показниками кореляції (0,65, р≥0,01) спрямовує людину до діяльності 
та виконання обов’язків у фанатичному прискоренні й прагненні до досконалості у 
всьому, зосередженість на власних переживаннях і на соціальну конфліктну взаємодію. 
Психотип у довершення відрізняється високою вмотивованістю на успіх і міжособистісну 
взаємодію в умовах незалежно-домінуючого типу в спілкуванні. Прагнення емоційного 
комфорту у життєтворенні сприяє домінуванню аутосимпатії, замкнутості та помірного 
рівня соціальної фрустованості. Саме така внутрішня картина цієї групи розкриває 
приховані симптоми іпохондричної поведінки. За хронотипом відрізняємо невротичність 
у межах Хт – невротичність: 0,6≤Хт˂0,62 та G – диспозицію психопатії, з періодичною 
фазовою сингуляторністю за інтервалом загострення від ½ С періоду захворювання до 
кількості повторів із частотою 1/3 С і ¼ С, що свідчить про прискорення повторів 
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іпохондричної симптоматики. За клінічними ознаками спостерігаємо соматотип з 
вираженою іпохондричною поведінкою із гіпертонічним симптомом, скарги 
кардіологічного типу, з умістом цукру в крові 6,8 ммоль / літр, що в межах норми та 
загального аналізу крові без змін, прихований період за Івановим-Смоленським: 4,9 с., 
що свідчить про перевагу задовільного гальмування, а показники ехоенцефалопатії (ЕГ): 
хвилі біострумів знижені (менше 10 µV), що вказує на малу активність кори ГМ. До 
візуальних показників розвитку цієї симптоматики зазначимо умови діяльності 
працівників у межах їх професіограми: за предметом праці відзначаємо біономічний 
об’єкт праці, провідні перетворюючі тенденції у виконанні дій (обробка, впорядкування, 
організація), перевагу ручної праці (прості та механізовані ручні знаряддя праці) та 
роботу на відкритому повітрі. За таким типом поведінки та психологічного спрямування 
вбачаємо істинність сутності іпохондричних мотивів, які, узгоджуючись із професійним 
забезпеченням, перетворюються на життєві орієнтири, що відображають нормативний 
соматичний стан показників згідно з нашим дослідженням, психологічне налаштування 
на успішну діяльність, значимість якої обмежена саме хвороботворними чинниками 
іпохондричних навантажень із показовою частотою до зростання і повторів. 

За типом «людина-людина» ми представляємо учасників контрольної групи осіб зі 
схильністю до зародження і розвитку іпохондричних розладів особистості та з їх 
відсутністю. Спостерігаємо такі психологічні особливості як орієнтування на професійне 
життя, на активні соціальні контакти, корелюючи (0,75, р≥0,01), які зумовлюють часто 
сімейні конфлікти. Спостерігаємо також за цим психотипом мотивацію на успіх, 
співпрацюючий тип виконання обов’язків і схильність за хронотипом до спонтанної 
агресивності у КГ2: 0,67≤Хт˂0,7, С – агресивна диспозиція. Вони переважно керуються 
прийняттям інших, але прагнуть до задоволеності актуальним моментом у часі, що й 
свідчить про їх адекватну часову характеристику та знижений рівень соціальної 
фрустованості. Відсутність іпохондричних нарікань у цій групі також спростовуємо за 
типом психологічного захисту – заміщення, у разі чого застосовують переважаючу 
емоцію гніву у межах норми. 

Професіограма виділяє соціономічний об’єкт їх праці, гностичні тенденції 
(розпізнавання, оцінка, перевірка) у світопізнанні та зумовленість трудових навантажень, 
в основі яких значення мають розумові вміння і навички [7]. Спостерігаються дещо 
підвищені вимоги до дотримання моральних якостей, фазова сингулярність загострень 
іпохондричних настроїв, які зустрічаються рідко з ½ С-періодом у КГ2. Зазвичай 
іпохондрична поведінка у цій групі осіб обумовлена дисфункцією ШКТ, про що свідчать 
скарги в ділянці duodenum, але у силу вікових зумовленостей і генетичної схильності. 
Однак за соматотипом спостерігаємо АТ у межах норми, цукор крові 5,5 ммоль / літр, 
формула крові без змін, що свідчить про стан оптимального функціонування організму. 
Прихований період за Івановим-Смоленським: 2,9 с. показує низькі показники 
гальмівного процесу та схиляє нас до думки про їх активність у виконанні обов’язків. 
Ехоенцефалопатія (ЕГ) показує хвилі біострумів, які в межах норми (більше 10 µV), що 
вказує на помірну активність кори ГМ і відсутність чіткої симптоматичної обумовленості 
ознаками іпохондрії.  

Психологічний портрет респондентів за типом «людина-знакова система» 
орієнтує нас на визначення таких домінуючих факторів поведінки цієї групи осіб як 
орієнтування на збереження власної індивідуальності, на сферу захоплень, у кореляції 
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яких (0,85, р≥0,01) зустрічаємо тенденцію до посилення особистісних преваг над іншими 
та часто невідповідність своїх настроїв і бажань, що призводить до особистісного 
конфлікту. Прагнення до уникнення невдачі й орієнтування на одноманітність подій, 
тобто монотонність праці, розкриває їх як недовірливий-скептичний тип. За хронотипом 
діагностуємо схильність до дратівливості: 0,91≤Хт˂0,93м. і В – пасивної диспозиції, що 
розкриває психотип цієї групи осіб як спонтанно аддиктивних працівників, де спонтанність 
виступає як потреба в пізнанні, прагнення до домінування. Сильний страх обумовлений 
саме з цієї причини: раптовості, що стосується соматичних показників і тривожності за 
життя. Дуже часто вони приписують собі важкі хвороби за показниками під час перегляду 
інформації у мережі Інтернет і схильні вважати себе важко хворими. Тип психологічного 
захисту: пригнічення, функціонує як домінантна емоція прояву страху, щойно описаного.  

Професіограма виділяє у цієї групи осіб орієнтування на сигномічний об’єкт праці, 
постійні пошукові тенденції (знаходження, відкриття, творення нового), перевагу 
механізованої праці (оператори механізмів), із побутовим мікрокліматом, який обмежує 
соціальну контактність й усамітнює фахівців із системою механізованих пристроїв і 
машин. Цей фактор дезактивізує їх із плином часу, ізолює від суспільства та соціальних 
умовностей. Орієнтує на занурення у світ власних ілюзій і потреб, нереалізація яких є 
причиною психопатичної поведінки. Соматотип відрізняється проявом іпохондричної 
поведінки з ознаками гіпертиреозу, АТ у нормі, присутністю скарг на швидку втому, цукор 
крові 7,2 ммоль / літр, формула крові без змін. Прихований період за Івановим-
Смоленським: 6,2 с., що свідчить про наявність гальмування у межах середніх показників 
і ехоенцефалопатію (ЕГ): хвилі біострумів дуже знижені (менше 10 µV) і вказує на малу 
активність кори ГМ та загострення 1/3 С-періоду з інтервалом до ¼ С-періоду, що показує 
прискорення частоти повторів дисфункції такого психопатичного стану з іпохондричною 
зумовленістю.  

Психологічний портрет респондентів за типом «людина-техніка» розкривається у 
психотипі за таким зразком як орієнтування на розвиток себе, на навчання й освіту, що у 
позитивній кореляції (0,95, р≥0,01) відповідає залежності від батьків, мотивації на 
уникнення невдачі, на креативність у виконанні професійних обов’язків і покірний-
сором’язливий тип у міжособистісній взаємодії. Така характеристика свідчить про 
завзятість і педантичність у діяльності особистості, у перевищенні міри якої зустрічається 
депресивність: 0,7≤Хт˂0,79 і Е – депресивна диспозиція, що підкреслює схильність до 
ескіпізму (втечу від проблем), до інтернальності як засобу виправдовування своїх учинків 
і підвищеного рівня соціальної фрустованості. Саме такий психологічний портрет 
особистості забезпечує дезадаптивну поведінку у соціумі. Незрозуміле відчуття вини, 
зайва самокритичність активація тривожних фантазій, нездатність до самостійного 
прийняття рішення сприяють порушенню стану оптимального функціонування організму. 
Соматотип підкреслює наявність іпохондричної поведінки у вигляді кардіоневрозу, АТ 
дещо підвищений, спостерігаємо скарги у вигляді самозахисту як форми іпохондричного 
настрою. Самовиправдовування проявляється у таких фразах як «Я ж хворів», «Під час 
хвороби все інше не важливо» тощо. Анамнестична картина соматичного стану у межах 
середніх показників нормативності, як видно, що цукор крові 7,3 ммоль / літр, формула 
крові без змін, прихований період за Івановим-Смоленським: 7,7., ехоенцефалопатія 
(ЕГ): хвилі біострумів знижені (менше 10 µV), що вказує на низьку активність кори ГМ. 
Професіограма виділяє їх спрямованість на технономічний об’єкт праці, пошукові 
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тенденції (знаходження, відкриття, творення нового), автоматизовану роботу (оператори 
автоматизованих систем з пультовим управлінням) в незвичайних умовах праці, що 
свідчить про підвищення стресостійкості в надзвичайних ситуаціях і загартування 
особистості. Фазова сингулярність повторів іпохондричної поведінки помітно зникає і 
проявляється у такій послідовності: загострення ¼ С, загострення 1/3 С, загострення ½ С, 
що детермінується із фаховою спрямованістю і самокорегується. Однак у нашому 
дослідженні ми об’єктивно реалізували власну програму підтримки та відновлення 
психосоматичного здоров’я наших респондентів і спростували їм реабілітаційний період 
[1; 2]. 

Психологічний портрет респондентів за типом «людина-художній образ» 
відрізняється за таким психотипом як орієнтування на матеріальне забезпечення і на 
сферу професійного життя, що у структурі кореляційних взаємозв’язків (0,77, р≥0,01), 
відображає схильність до соціальних конфліктів і мотивацію на уникнення невдачі за 
будь-що. Прагнення до визнання і довершеності спонукає їх бути у центрі уваги, не 
отримуючи чого, вони доходять до гнітючого настрою думок і негативів у міжособистісній 
взаємодії. Саме таким чином у цій групі відображено пасивну позицію у міжособистісній 
взаємодії, і вказано потребу в альтруїстичному типові спілкування. Вони вимагають 
жалісливості та щадіння у побуті, естетичного прояву бажань і витонченості у стосунках. 
За хронотипом спостерігаємо домінування реактивної агресивності у межах 
0,82≤Хт˂0,85 і H – обсесивну диспозицію, що спрямовує представників цієї групи до 
самосприйняття, лабільності у спілкуванні, навіть деякої обережності в обміні думок, що 
й виділяє їх дуже високий рівень соціальної фрустованості, відчуття неповноцінності, 
соціальну ізоляцію, негативізм, який супроводжується страхом, дратівливістю, 
розчаруванням, відчуттям вини, підозрілістю та гнівом.  

Така психологічна стратегічність і провокує схильність та розвиток хвороб 
іпохондричного типу. Надовершення, аби дійсно відобразити іпохондричну поведінку за 
соматотипом, відзначаємо наявність іпохондричних настроїв у вигляді порушень шкірних 
покривів (місцева гіперемія, алергічні висипи), АТ у межах норми, скарги щодо порушень 
ШП, цукор крові 5,8 ммоль/літр, формула крові без змін, прихований період за Івановим-
Смоленським: 8,4 с., Ехоенцефалопатія (ЕГ): хвилі біострумів дуже низькі (менше 10 µV), 
що вказує на малу активність кори ГМ і підвищений гальмівний процес у структурі 
мозкових центрів. Саме соматична обумовленість у такому випадку сприяє розвитку 
іпохондричної хвороби за соматичним типом. Соматика стає конфігурацією емпіричних 
доказів зародження і розвитку цих симптомів, в основі чого є страх, боязнь подати себе 
у незручному вигляді, невідповідно власним ідеалам і розсуду.  

Професіограма відображає артономічний об’єкт праці, гностичні тенденції 
(розпізнавання, оцінка, перевірка) у межах праці, в якій основне значення мають розумові 
вміння і навички, із підвищеними вимогами до моральних якостей [5]. Фазова 
сингулярність захворювання спостерігається із чіткою послідовністю загострень ¼ С-
періоду, що свідчить про тривале протікання цього хвороботворчого процесу. 

За психологічним портретом респондентів за типом «Інші типи» спостерігаємо 
орієнтування на власний престиж і на сферу громадського життя (0,47, р≥0,01м), що 
відображає їх позицію до сімейних конфліктів, негативної мотивації на міжособистісну 
взаємодію, надмірну альтруїстичність. За хронотипом відображено домінування 
депресивності (0,99) і дратівливості (0,97) та F – параноїдальна диспозиція, що 



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

79 

 

підкреслює схильність представників цієї групи осіб до емоційного дискомфорту, на 
автономність і показує невизначений рівень соціальної фрустованості. Страх, 
обумовлений надмірною поступливістю, альтруїстичністю, честолюбством, 
самопожертвуванням, підвищеною терплячістю, совісністю. Для людей такого типу не 
важливе орієнтування на професійне забезпечення чи матеріальне становище або ж 
спілкування заради корисливості чи соціальної значимості. Вони орієнтуються на власні 
перспективи, вміння і навички, що підкреслюють престиж. Зародження і розвиток 
іпохондричних розладів можливе за рахунок частих невідповідностей у розкладі плану 
дій, бажаннях і можливостях цих фахівців [1].  

Особистісний професійний ріст можливий за рахунок власного стилю виконання 
обов’язків [6]. У нашому дослідженні виділяємо наявність іпохондричного настрою як 
фактора невідповідності між бажаннями, потребами та можливостями. Соматотип 
розкриває іпохондричну поведінку з ознаками ревматоїдного артриту, АТ у межах норми, 
цукор крові 7,2 ммоль / літр, формула крові без змін, прихований період за Івановим-
Смоленським: 5,9 с., що у межах нормативних показників, ехоенцефалопатія (ЕГ): хвилі 
біострумів знижені (менше 10 µV), що вказує на малу активність кори ГМ і відповідну 
загальмованість процесів. Професіограма відображає спрямування на виробничу 
діяльність, перетворюючі тенденції (обробка, впорядкування, організація, вплив), 
використання ручної праці (прості та механізовані ручні знаряддя праці), робота на 
відкритому повітрі. Фазова сингулярність повторень хвороби з загостренням 1/3 С-
періоду. Отож, соматична схильність захворювання обумовлена саме психологічним 
чинником і відображена у вигляді емоційного дискомфорту з розвитком ревматоїдної 
симптоматики. 

Отже, під час констатуючого дослідження ми розкрили психологічні особливості 
становлення і розвитку передумов іпохондричної поведінки та їх клінічні прояви. А також 
виділити реальні психосоматичні причини зародження і розвитку іпохондричних розладів 
особистості на етапі проведення психодіагностичного експерименту у фахівців різних 
професій за класифікацією О.Є. Клімова та групою осіб незалежного спрямування за 
типом «І». 

Іпохондричні розлади проявляються як психогенні реакції, що спровоковані 
психосоматичними порушеннями, нав’язливість їх стану обумовлена 
психопатологічними чинниками (типу канцерофобій, сифілофобій та ін.) та 
спостерігається при неврозах. Іпохондричні стани у випадку марення, нав’язливі ідеї та 
сенестоіпохондрія з синдромом постаддиктивної одержимості характерні у разі 
токсикоінфекцій, травм і астеній, які їх супроводжують [3]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Розглянуто іпохондричний 
соматотип особистості, який характеризується зосередженістю на суб’єктивних 
неприємних відчуттях і прагненням донести їх до оточуючих, створюючи навколо себе 
ситуацію прощання, співчуття і жалю. Вказано егоцентричні наміри людини стосовно її 
порятунку та адекватності життя. Побудовано психологічний портрет особистості з 
іпохондричними розладами соматоформного типу для розробки алгоритму 
хронобіологічного прогнозу психосимптоматики, перебігу, ефективності лікування та 
оптимізації адаптаційних можливостей хворих на іпохондричні розлади. 

Обґрунтовано основні структурні компоненти механізмів ґенезу іпохондричних 
розладів як деструктивного особистісного утворення. Розкрито взаємозв’язки 
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індивідуального розвитку в умовах дезадаптації особистості й психосоматичного 
здоров’я. Походження симптоматики, що імітує тілесну патологію, пояснюється 
механізмами конверсії в результаті відсутності адаптивного психологічного захисту. 

Встановлено, що іпохондричні розлади часто спровоковані професійною 
дезадаптивністю чи виснаженням, тому задля їх профілактики пропонуємо 
культурологічний підхід, впроваджений у структуру навчального процесу. Необхідність 
формування культури безпеки у фахівців різних професій є концептуальною основою 
професіоналізму майбутнього фахівця та регенеративним чинником у працюючих. 
Доведено, що однією з ключових компетенцій фахівця ХХІ ст. є збереження 
оптимального стану функціонування організму людини, що й передбачає високу міру 
відповідальності за професійну та особистісну безпеку, уміння ефективно оперувати 
інформаційними даними згідно специфіки своєї професійної діяльності на основі 
використання сучасних інформаційних технологій. Саме тому актуальною проблемою 
сьогодення є створення мережі освіти та науки, яка базується на сформованій культурі 
безпеки, в першу чергу, у студентів, розвиток безперервного професійного навчання на 
основі інноваційних та безпечно орієнтованих технологій. Оскільки, завданням сучасної 
професійної освіти є високопрофесійна підготовка молоді до сучасних і майбутніх 
ринкових відносин, орієнтація у свідомості власного вибору та конкурентоспроможності, 
у збереженні культури безпеки усіх сфер життєдіяльності людини, її спроможність бути 
гідним громадянином і патріотом українського суспільства, забезпечувати сталий 
розвиток держави. 

Перспективою подальших досліджень є впровадження програми профілактики 
розвитку іпохондричних розладів, з метою їх попередження та активації рефлексивних 
механізмів створення індивідуальної стратегії подолання; формування елементів 
навчальної компетентності у вимірі власних можливостей; створення діалогічного 
середовища для саморозвитку навичок конструктивної міжособистісної взаємодії; 
фасилітації активної життєвої позиції тощо. 
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Vizniuk I.M. Somatotypes of professional programs by hypochondriacal sign according 
to the results of the research. The article describes the hypochondriacal personality type, 
characterized by a focus on subjective unpleasant feelings and a desire to convey them to others, 
creating a situation of compassion and compassion. The purpose of the article is to analyze the 
features of manifestation of hypochondriacal disorders in persons with hypochondriacal symptoms for 
constructing their psychogram. 

Methods. In the first phase of the study, a psychodiagnostic interview was conducted to 
determine the hypochondriacal mood of the subjects using the author's psychodiagnostic 
questionnaire. Persons with psychosomatic disorders and hypochondrial disorders (EG) were 
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selected. In this aspect, we used associative and verbal experiments, performed complex clinical and 
psychoneurological (in particular, brain encephalogram) examination of patients. The method of 
chronometry was conducted, during which six chronotypes (Xm) with singular repetition of 
hypochondrial features in the behavior of the subjects were diagnosed, taking into account their 
involvement in professional activity according to the classification of professions by O. Klimov. 

According to the results of the study, psychological features of the development of hypochondrial 
behavior and their clinical manifestations were established. The real psychosomatic causes of the 
origin and development of hypochondrial personality disorders at the stage of conducting a 
psychodiagnostic experiment in specialists of different professions and a group of persons of 
independent orientation by type "I" are highlighted. It is proposed for the first time to identify 
hypochondriacal personality disorders as psychogenic reactions, provoked by apparent 
psychosomatic disorders, which is caused by psychopathological factors (such as cancerophobia, 
syphilophobia, etc.) and is considered as a separate profession. 

Conclusions. The basic structural components of the mechanisms of genesis of hypochondrial 
disorders as a destructive personality formation are substantiated. Relationships of personality 
development in the conditions of personality disadaptation and psychosomatic health have been 
revealed. The origin of symptoms that mimic bodily pathology is explained by the mechanisms of 
transformation that result from the lack of adaptive psychological protection. 

Key words: personality, hypochondriacal disorders, psychosomatic disorders, algorithm of 
chronobiological prognosis, model of psychocorrectional measures and psychotherapeutic help. 
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УДК 159.98 

К.П. Гавриловська, Ю.Ю. Дем'янчук 
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ: АРТ-КОУЧИНГОВИЙ ПІДХІД 

Гавриловська К.П., Дем’янчук Ю.Ю. Формування життєстійкості особистості 
(арт-коучинговий підхід). У статті розглянуто феномен життєстійкості особистості. 
Життєстійкість – це така якість особистості, яка дозволяє їй ефективно функціонувати та 
досягати своїх цілей, зберігати внутрішню рівновагу в складних ситуаціях життєвого 
вибору. Життєстійкість тісно пов'язана із суб’єктністю особистості, її суб’єктивним 
благополуччям, здатністю до успішної адаптації в нових умовах діяльності та 
життєтворчістю. Для формування та розвитку життєстійкості можна створювати нові або 
модифікувати вже існуючі арт-коучингові техніки. Зокрема, у статті презентовано три арт-
коучингові техніки, які дозволяють працювати з трьома компонентами життєстійкості: 
залученістю, контролем та здатністю до прийняття виклику.  

Ключові слова: життєстійкість, компоненти життєстійкості: залученість, контроль, 
здатність до прийняття виклику, арт-коучинг. 

Гавриловская К.П., Демьянчук Ю.Ю. Формирование жизнестойкости личности 
(арт-коучинговый подход). В статье рассмотрен феномен жизнестойкости личности. 
Жизнестойкость - это такое качество личности, которое позволяет ей эффективно 
функционировать и достигать своих целей, сохраняя внутреннее равновесие в сложных 
ситуациях жизненного выбора. Жизнестойкость тесно связана с субъектностью 
личности, ее субъективным благополучием, способностью к успешной адаптации в 
новых условиях деятельности и жизнетворчеством. Для формирования и развития 
жизнестойкости можно создавать новые или модифицировать уже существующие арт-
коучинговые техники. В частности, в статье представлены три арт-коучинговые техники, 
которые позволяют работать с тремя компонентами жизнестойкости: вовлеченностью, 
контролем и способностью к принятию вызова. 

Ключевые слова: жизнестойкость, компоненты жизнестойкости: вовлеченность, 
контроль, способность к принятию вызова, арт-коучинг. 

Постановка проблеми. Феномен життєстійкості не так давно перебуває у сфері 
зацікавлення вітчизняних психологів. Інтерес до проблеми формування та підтримки 
життєстійкості особистості зумовлений тим, що сучасний темп нашого життя є досить 
інтенсивним, надмірна кількість стресових ситуацій можуть зумовити проблеми як із 
фізичним, так і з психологічним здоров’ям. Тому пошук методів, технік формування та 
підтримки життєстійкості особистості є досить актуальним. 

Аналіз останніх публікацій. Вперше життєстійкість (англ. «hardiness») як 
психологічну категорію було розглянуто в контексті проблем формування творчого 
потенціалу особистості та регулювання стресу. Це поняття включає в себе атитюди 
залученості, контролю і виклику (прийняття виклику життя), завдяки яким людина може 
одночасно розвиватися, збагачувати свій потенціал і давати раду стресам, що 
зустрічаються на її життєвому шляху [1]. Підґрунтям життєстійкості є особистісна 
активність, яку людина проявляє під час прийняття життєво важливих рішень. 
Надзвичайно важливими є готовність до прийняття ризику та інтернальність контролю 
[2]. Для того, щоби прийняти на себе всю відповідальність за свій життєвий вибір, 
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необхідна відвага, сміливість і мужність. Мужність варто розглядати як здатність 
особистості протистояти соціальному тиску, що дозволяє зберігати індивідуальність. 
Вибір теж пов’язаний з мужністю: в прийнятті рішень, в готовності ризикувати і діяти тощо. 
Основними складовими життєстійкості є переконаність особистості у готовності 
впоратися з будь-якою ситуацією, і відкритість всьому новому. 

Як уже було сказано вище, життєстійкість включає в себе три компоненти: 
«залученість», «контроль» і «прийняття виклику». Розглянемо їх детальніше. Повна 
зануреність, «залученість» у плин життя і діяльність означає наявність цілей, що 
дозволяють розкрити смисл діяльності. Саме тому життєстійкі люди здаються більш 
успішними. Наявність «контролю» відображає віру людини в те, що вона може впливати 
на своє оточення і світ навколо. Такі люди оцінюють стресові ситуації як менш небезпечні. 
Вони впевнені, що володіють необхідною силою, щоб перетворити несприятливу 
ситуацію в ресурс для самої себе. Розвиток умінь «прийняття виклику (ризику)» 
передбачає готовність до усвідомлення того, що постійні зміни, а не стабільність 
характеризують наше життя. Це дає здатність передбачати зміни і не боятися їх, а 
сприймати як надану можливість для подальшого розвитку. 

Життєстійкість, на думку С. Мадді, є однією з рис особистості. Життєстійкість 
розглядається як фактор, що сприяє фізичному і психічному здоров'ю. Проблеми з 
наявністю життєстійкості, нестача даної особистісної властивості віднімають у людей 
енергію і мотивацію, що так необхідні для вибору і побудови свого майбутнього.  

Сотниченко Д.М. досліджував феномен життєстійкості у військовослужбовців-
контрактників. Життєстійкість він пов’язує із успішною адаптацією до умов служби [3]. 
Євтушенко Є.А. вважає, що життєстійкість є інтегративною особистісною якістю, яка 
дозволяє успішно переносити стресові ситуації, при цьому підтримувати оптимальну 
працездатність і зберігати внутрішній баланс. Відбувається це завдяки орієнтації на 
майбутнє і прихованій в ній активності, що привносить в життя людини новий досвід і 
можливості, стимулює до подальшого особистісного розвитку [4]. 

Власне тлумачення життєстійкості дають Титаренко Т.М. та Ларіна Т.О.: 
«Життєстійкість особистості - це вміння ефективно існувати всупереч життєвим 
перешкодам та труднощам. Це здатність людини зберігати баланс між пристосуванням 
до нових вимог та прагненням жити гармонійно, повноцінно.» [5, с. 4]. Авторки 
зосередили свою увагу на таких питаннях як: природа життєстійкості та її структура; 
умови, що сприяють життєстійкості; резервні ресурси конструктивного та безпечного 
опанування життєвих труднощів. Зазначено також, що надважливим нині є практичні 
питання пошуку ресурсів та можливостей підвищення рівня життєстійкості [5]. 

Отже, життєстійкість – це така якість особистості, що дозволяє їй ефективно 
функціонувати та досягати своїх цілей, зберігати внутрішню рівновагу в складних 
ситуаціях життєвого вибору. Життєстійкість включає в себе три компоненти: залученість 
(наявність життєвих цілей і радість від їх досягнення); контроль (активна життєва позиція 
і здатність самостійно вибирати свій життєвий шлях); прийняття виклику (готовність до 
виправданого ризику в ситуаціях невизначеності та здатність користуватися отриманим 
досвідом; здатність сприймати зміни як можливість для розвитку і самовдосконалення). 
Життєстійкість тісно пов'язана із суб’єктністю особистості, її суб’єктивним благополуччям, 
здатністю до успішної адаптації в нових умовах діяльності та життєтворчістю.  

Формулювання мети і завдань статті. Метою даної публікації є висвітлення 
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можливостей сприяння формуванню життєстійкості техніками арт-коучингу. Завдання: 
визначення компонентів життєстійкості, що можуть підлягати корекції в процесі арт-
коучингової взаємодії; створення та/або модифікація існуючих арт-коучингових технік 
для роботи з окремими компонентами життєстійкості. 

Виклад методики і результатів дослідження. З метою формування 
життєстійкості, а відтак і зниження прояву негативних психологічних та психосоматичних 
симптомів у різних життєвих ситуаціях С.Мадді пропонує «тренувати» всі основні 
компоненти життєстійкості («залученість», «контроль» та «прийняття виклику»). 
Оскільки, як було вже зазначено вище, життєстійкість великою мірою пов’язана із 
прийняттям рішень, готовістю до ризикованих дій у складних ситуаціях, цілком доцільно 
в роботі з даною проблематикою використовувати техніки коучингу та/або арт-коучингу. 

Арт-коучинг є відносно новим напрямком роботи в галузі особистісного зростання 
та самовдосконалення. Арт-коучинг поєднує технології класичного коучингу та 
різноманітні техніки арт-терапії. Основні переваги арт-коучингу полягають в тому, що до 
вирішення життєвих задач підключається весь індивідуальний потенціал особистості: 
клієнт має можливість знаходити відповіді на деякі важливі питання у сфері власного 
несвідомого, використовувати власні ресурси для втілення бажань, визначає, що саме у 
сфері бажань належить йому, а що є нав'язаним і запозиченим із досвіду інших людей [6; 
7].  

Для роботи з компонентом життєстійкості «залученість» ми пропонуємо техніку 
«Якби…». Вона дає можливість сформулювати цілі та налаштуватися на їх успішне 
досягнення.  

Техніка «ЯКБИ…» 
(автор: Л.Бесчастна, модифікація: К. Гавриловська, Ю. Дем’янчук) 

Мета: мотивувати клієнта до реалізації цілі, підвищити рівень внутрішнього 
емоційного налаштування на успіх. 

Інвентар: ручка, олівці або фарби та пензлик, блок-схема (Рис. 1). 
Час: 20-30 хвилин 
Інструкція: 

1. Сформулюйте ціль. 
2. Згадайте когось, хто є/був успішним у досягненні схожої цілі. 
3. Намалюйте 2 дерева: одне дерево символізує Вас, інше – авторитетну для Вас 

людину. Прокоментуйте зображення. 
4. Уявіть, що ця авторитетна людина є на Вашому місці, у Вашій нинішній ситуації і 

складає стратегію досягнення мети. Що би, насамперед, вона включила до плану з 
урахуванням свого життєвого досвіду? Запишіть. 

5. Якби б ця людина могла дати Вам одну важливу пораду, то якою б вона була? 
6. Якби б Ви мали можливість обговорювати стратегію досягнення своєї цілі з 

успішною людиною, то яке питання вона могла би поставити Вам? Що би Ви їй відповіли? 
7. Якби ця успішна людина могла додати якийсь один «неймовірний» пункт до 

Вашого плану, то що б це було? Запишіть. 
8. Напишіть 2-3 кроки, які Ви готові зробити протягом найближчих трьох днів для 

досягнення своєї мети. 
9. Якби Ви могли здійснити все задумане, то яку наступну неймовірну ціль Ви би 

перед собою поставили?  
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Результат: Техніка дає можливість налаштуватися на успіх, підвищує рівень 
мотивації досягнення запланованої мети.  

 
Рис. 1. Блок-схема до техніки «Якби…» 

Для роботи з компонентом життєстійкості «контроль» ми пропонуємо техніку 
«Картезіанський квадрат». В умовах неспроможності контролювати життєві події, існує 
ризик формування феномену завченої безпорадності. Щоб зменшити вплив 
неефективних, але звичних стратегій, рекомендовано використовувати техніки 
прийняття рішень, які допомагають проаналізувати переваги та можливі втрати при 
прийнятті оптимального рішення.  

Техніка «КАРТЕЗІАНСЬКИЙ КВАДРАТ» 
(модифікація К.П.Гавриловської, Ю.Ю.Дем’янчук) 

Мета: оцінити актуальну ситуацію вибору і прийняти оптимальне рішення. 
Інвентар: ручка, кольорові олівці, метафоричні зображення «Мій ВОЯЖ», блок-

схема (рис. 2). 
Час: 20-30 хвилин. 
Інструкція: 

1. Сформулюйте мету/задачу. 
2. Розділіть аркуш паперу на 4 рівні частини-квадранти. 
3. Пронумеруйте квадранти цифрами від 1 до 4. 
4. У 1 квадранті пропишіть відповідь на питання: 
«Що Ви отримаєте бажане/небажане, якщо не вирішите цю задачу?» 
5. У 2 квадранті пропишіть відповідь на питання:  
«Що Ви отримаєте бажане/небажане, якщо вирішите задачу?» 
6. У 3 квадранті пропишіть відповідь на питання:  
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«Що Ви втратите бажане/небажане, якщо не вирішите задачу?» 
7. У 4 квадранті пропишіть відповідь на питання:  
«Що Ви втратите бажане/небажане, якщо вирішите задачу?» 
8. Оцініть кожну відповідь від 0 до 10 балів і знайдіть суму балів по кожному 

квадранту. Проаналізуйте і підрахуйте переваги для себе з позицій «зробити-не 
зробити», «отримаю-не отримаю». 

9. Спробуйте зміст кожного квадранту презентувати у вигляді образу чи метафори 
для цього можете скористатися кольоровими олівцями/метафоричними зображеннями. 

Результат. Техніка дозволяє усвідомити вигоди та втрати у процесі прийняття 
рішення з позиції «робити-не робити» і свідомо контролювати процес. 

 
Рис. 2. Блок-схема до техніки «Картезіанський квадрат» 

Для роботи з компонентом життєстійкості «прийняття виклику» важливо 
враховувати внутрішні страхи та бар’єри, які можуть перешкоджати ефективному 
досягненню цілей. Ми пропонуємо техніку «Страх як перешкода». 

Техніка «СТРАХ ЯК ПЕРЕШКОДА» 
(автор: О.Тараріна, модифікація: К. Гавриловська, Ю. Дем’янчук) 

Мета: виявити можливі внутрішні бар’єри на шляху досягнення цілі. 
Інвентар: метафоричні зображення «Мій ВОЯЖ», олівці або фарби та пензлик, 

блок-схема (рис. 3). 
Час: 20-30 хвилин. 
Інструкція: 

1. Сформулюйте свою мету. 
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2. Якщо уявити процес досягнення цієї мети як процес переходу людиною мосту з 
лівого берега річки на правий, то які перешкоди і небезпеки можуть виникнути на її 
шляху? 

3. Складіть список можливих перешкод. 
4. Біля кожної перешкоди напишіть емоцію, з якою вона у Вас асоціюється. 
5. Якщо подумати про шляхи досягнення мети, то які реальні перешкоди зможуть 

викликати такі емоції №1, №2, №3 і т. д. 
6. Уявіть, що всі ці перешкоди можна об'єднати в дві групи: 

• Я можу на це вплинути… 

• Я не можу на це вплинути… 
7. Складіть перелік дій, які допоможуть запобігти впливу перешкод, на які Ви можете 

вплинути, мінімізувати втрати і підвищити власну стійкість.  
8. Вкажіть терміни реалізації кожної дії. 
9. Напишіть 2-3 кроки, які Ви готові зробити протягом найближчих трьох днів для 

досягнення своєї мети. 
Результат: Техніка дозволяє усвідомити наявність страхів, які перешкоджають 

швидкому та успішному досягненню цілей. 

 
Рис. 3. Блок-схема до техніки «Страх як перешкода» 

Таким чином, запропоновані техніки дозволяють послідовно пропрацювати основні 
компоненти життєстійкості: замученість, контроль, прийняття виклику.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Життєстійкість – це така якість 
особистості, що дозволяє їй ефективно функціонувати та досягати своїх цілей, зберігати 
внутрішню рівновагу в складних ситуаціях життєвого вибору. Життєстійкість включає в 
себе три компоненти: залученість (наявність життєвих цілей і радість від їх досягнення); 
контроль (активна життєва позиція і здатність самостійно вибирати свій життєвий шлях); 
прийняття виклику (готовність до виправданого ризику в ситуаціях невизначеності та 
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здатність користуватися отриманим досвідом; здатність сприймати зміни як можливість 
для розвитку і самовдосконалення). Життєстійкість тісно пов'язана із суб’єктністю 
особистості, її суб’єктивним благополуччям, здатністю до успішної адаптації в нових 
умовах діяльності та життєтворчістю. Для формування кожного з трьох компонентів 
життєстійкості можна використовувати техніки арт-коучингу. Перспективи подальших 
досліджень ми вбачаємо у розробці нових оригінальних технік арт-коучингу, що можуть, 
в перспективі, стати частиною тренінгової програми з формування та розвитку 
життєстійкості особистості. 
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Havrylovska K.P., Demianchuk Yu.Yu. The formation of person`s hardiness (art-coaching 
approach). The article considers the phenomenon of person`s hardiness. Hardiness is a trait of a 
person which provides individuals an opportunity to function efficiently and achieve their goals, as well 
as to maintain internal balance in difficult situations of life choice. Person`s hardiness includes three 
components: involvement (the presence of life goals and the satisfaction of their achievement); control 
(an active life position and the ability to choose one’s own life path); accepting a challenge (willingness 
to take reasonable risks in situations of uncertainty and the ability to use the experience gained; the 
ability to perceive changes as an opportunity for development and self-improvement). Hardiness is 
closely related to the subjectivity of the personality, its subjective well-being, the ability to successfully 
adapt to new conditions of activity and life-creation. One can create new or modify existing art-
coaching techniques in order to form and develop person`s hardiness. Art coaching combines the 
techniques of classical coaching and various art therapy techniques. It provides an opportunity to 
clients both to find answers to some important questions in the field of the unconscious and to use 
their own resources to embodiment their desires. Three art-coaching techniques that give an 
opportunity to work with three components of hardiness, namely “involvement”, “control” and “ability 
to accept a challenge”, are presented in the article. 

Key words: hardiness, components of hardiness: involvement, control, ability to accept a 
challenge; art coaching. 
 
  



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

91 

 

УДК159.922.6:159.946.3-053.4 

О.О. Грейліх 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Грейліх О.О. Психологічні особливості розвитку мовлення дітей дошкільного 
віку. Стаття присвячена проблемі мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. 
Здійснено аналіз підходів до навчання мови й розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 
Розкрито структурні компоненти мовлення. Висвітлено типи оволодіння дітьми 
дошкільного віку рідною мовою. Підкреслено, що ключовою психолінгвістичною 
проблемою дошкільної мовної освіти є співвідношення комунікативності та лінгвістичної 
свідомості, що є усвідомленням мовного матеріалу. Комунікативність розглядається як 
автоматизація навичок, які сформовані в процесі інтуїтивно-чуттєвого засвоєння засобів 
рідної мови. Зазначено роль комунікативності як головної умови автоматизації навичок, 
сформованих у процесі засвоєння засобів рідної мови.  

Ключові слова: мова, мовлення, мовленнєві навички, мовленнєва культура, 
мислення, комунікативна компетенція, мовна компетенція, комунікативно-мовленнєві 
уміння. 

Грейлих О.А. Психологические особенности развития речи детей 
дошкольного возраста. Статья посвящена проблеме речевого развития детей 
дошкольного возраста. Осуществлен анализ подходов к обучению языку и развитию 
речи детей дошкольного возраста. Раскрыты структурные компоненты речи. Выделены 
типы овладения детьми дошкольного возраста родного языка. Подчеркнуто, что 
ключевой психолингвистической проблемой дошкольного языкового образования 
является соотношение коммуникативности и лингвистического сознания, что является 
осознанием речевого материала. Коммуникативность рассматривается как 
автоматизация навыков, которые сформированы в процессе интуитивно-чувственного 
усвоения средств родного языка. Указана роль коммуникативности как главного условия 
автоматизации навыков, сформированных в процессе усвоения средств родного языка. 

Ключевые слова: язык, речь, речевые навыки, речевая культура, мышление, 
коммуникативная компетенция, речевая компетенция, коммуникативно-речевые умения. 

Постановка проблеми. Мовленнєвий розвиток є однією з найважливіших 
складових формування особистості дитини дошкільного віку та її готовності до навчання 
у школі. Унікальне місце серед ознак особистісного зростання дитини дошкільного віку 
займає мовлення, завдяки якому виникають життєво необхідні відносини її з довкіллям 
та соціальним світом, що є основою засвоєння культурного досвіду, необхідною умовою 
гармонізації розумових якостей, самостійності, ініціативності, творчості. 
У життєдіяльності дитини, мовлення виступає інструментом спілкування, пізнання, 
регуляції її поведінки, засобом розвитку й виховання. Тому без знання закономірностей і 
особливостей оволодіння дитиною мовленням і мовою неможливі її ефективне навчання 
та повноцінний розвиток.  

Аналіз останніх публікацій. Вивчення мовлення дітей дошкільного віку завжди 
було предметом дослідження багатьох поколінь учених. Зокрема, і сьогодні цей феномен 
залишається у полі зору вітчизняної та зарубіжної науки. Серед дослідників дитячого 
мовлення варто назвати таких відомих психологів, як-от: Л. І. Божович, Л. С. Виготського, 
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Д. Б. Ельконіна, О. В. Запорожця, Л. О. Калмикову, О. М Леонтьєва, О. Р. Лурія, 
А. К. Маркову, О. Й. Негневицьку, О. М. Шахнаровича, та ін.; лінгводидактів – 
А. М. Богуш, М. С. Вашуленка, Т. О. Ладиженську, М. Р. Львова, Л. П. Федоренко, 
Г. О. Фомічову та ін. 

У наукових працях І. О. Зимньої, І. Н. Горєлова, К. Д Сєдова, Е. В. Дорофеєвої, 
Н. М. Юр’євої, Т. А. ван Дейк, Н. Енквіст мовлення досліджується як продукт говоріння 
(текст), у дослідженнях інших вчених, як-от: Т. В. Ахутіної, Л. С. Виготського, 
П. Я. Гальперіна, Л. О. Калмикової, О. М. Леонтьєва, О. О. Леонтьєва, О. Р. Лурія як 
проміжний етап «місток» від компонентів мовленнєвої діяльності до тексту. 

Увага дослідників спрямована на вивченні таких особливостей мовлення дітей 
дошкільного віку, як-от: психологічні механізми та закономірності розвитку мовлення 
представлено в дослідженнях Е. Р. Альбро, Л. О. Калмикової, О. Р. Лурія, Н. Л. Стейн, 
Н. В. Харченко та ін.; нейролінгвістичні аспекти утворення мовлення висвітлено в 
наукових працях Т. В. Ахутіної, К. В. Засипкіної, А. О. Романової та ін.; лексико-
граматичне оформлення мовлення розкрито в дослідженнях Е. В. Дорофеєвої, 
Л. О. Калмикової, І. Г. Овчиннікової, І. М. Румянцевої, С. Н. Цейтлін, Т. М. Ушакової та ін. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є узагальнення сучасних 
психолінгвістичних поглядів на мову і мовлення дітей дошкільного віку та аналіз сутності 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 

Завдання статті полягають: 1) в розкритті сутності феномену «розвиток мови і 
мовлення у дітей дошкільного віку»; 2) характеристиці мовленнєвої діяльності дітей в 
процесі їх онтогенезу. 

Виклад результатів дослідження. Сучасна система освіти та національна школа 
переживають сьогодні процес фундаментальної перебудови. Пошук шляхів подолання 
труднощів, що виникли в цій новій освітній ситуації, має відбуватися, передусім, у 
психологічному й психолінгвістичному аспектах. Навчання рідної мови дітей дошкільного 
віку приходиться саме на початок того періоду, який психологи вважають «сензитивним» 
– найвигіднішим у психофізіологічному плані для оволодіння рідною мовою. Те, що 
називають навчанням рідної мови, у психологічному сенсі зводиться до формування дій 
орієнтування, необхідного для мовленнєвої діяльності, а також до оволодіння засобами 
здійснення цієї діяльності [4]. Неможливо вчити мови (мовленнєвої діяльності), не 
звертаючи одночасно уваги на формування мотивів, які забезпечують процес навчальної 
діяльності та мовленнєву діяльність, яка є складовою навчального процесу. Формування 
рідномовної мовленнєвої культури передбачає відпрацювання її окремих структурних 
компонентів з наступним їх об’єднанням у цілісну систему діяльності. Цей процес 
пов’язаний із поступовим переходом від: 1) неусвідомленого виконання окремих 
операцій; 2) до свідомого їх виконання, а також 3) до повної автоматизації. При цьому на 
першому й частково на другому етапах виконання операцій використовується 
«пристосувальні» способи формування навичок. 

Спираючись на концепцію, розроблену психологами школи Л. С. Виготського, на 
якій ґрунтується лінгвометодика, розглядаємо формування тієї чи іншої діяльності не 
тільки як навчання власне цієї діяльності (в операціональному розумінні). Відповідно до 
загальної психологічної теорії діяльності, розробленої О. М. Леонтьєвим, важливо 
передусім навчати орієнтуванню в об’єкті та в умовах діяльності; формувати мотиви, що 
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стимулюють і спрямовують її; навчати дітей тим засобам, без яких здійснення 
мовленнєвої діяльності неможливе [5]. 

Формування такого структурного компонента мовлення, як мовленнєва операція (у 
лінгвометодиці – «мовленнєва навичка») у дошкільному віці відбувається лише тоді, коли 
таке формування йде шляхом механічного пристосування до умов діяльності, 
наслідування, так що ця операція взагалі не підпадає під контроль свідомості. Тому 
вважають, що дошкільники засвоюють мовлення мимовільно, неусвідомлено, 
ненавмисно, інтуїтивним, аналогійним, чуттєвим способом. У такому випадку відбір 
мовних засобів для засвоєння дошкільниками відбувається частково самими дітьми в 
процесі природного спілкування й частково дорослими, які корегують цей процес та 
оптимізують його відповідно до програмних вимог із розвитку мовлення. Саме в цьому 
полягає специфіка формування мовленнєвої операції (мовленнєві навички) у 
дошкільників. Це саме стосується й мовлення дорослої людини у більшості випадків 
комунікації. «Погоджуючись з С. Л. Рубінштейном у питанні про нерозривність свідомості 
і діяльності, а також єдності свідомості і мовлення, необхідно відмітити, – зазначає 
І. М. Румянцева, – що в мовленні наявний, однак, велетенський прошарок несвідомих 
явищ. При цьому цей прошарок торкається не тільки психологічної, а й власне мовної 
частини мовлення, у якому це психічне відображається» [6, с. 30]. 

Для того, щоб сформувати операцію оптимальним способом, що відповідає певним 
вимогам комунікації, необхідно спочатку поставити здійснення такої операції під контроль 
свідомості (шкільний етап навчання мови). На цій стадії – початкової усвідомленості 
операції – найважливішим у навчанні рідної мови є формування зовнішньої 
(матеріальної) і (або) внутрішньої (психічної) діяльності. При цьому внутрішні, розумові 
дії (звуковий аналіз слів, синтаксичний аналіз речень тощо) генетично спрямовуються до 
зовнішніх. Тому оптимальним шляхом для формування розумових і мовленнєвих дій є 
«рух» від їх матеріалізованої зовнішньої форми до все більшої інтеріоризації [1]. 
Контролюючи мовленнєву операцію свідомістю та включаючи її в складнішу систему 
мовленнєвих дій (формування мовленнєвого уміння), одночасно поступово спрямовуємо 
її на нижчі рівні усвідомленості. Сформувавши цілісний акт мовленнєвої діяльності, у 
якому усвідомлення зосереджено на меті, а не на засобах, знову переводимо 
мовленнєву дію (усвідомлену) в операцію. Коли мовленнєва дія повністю 
автоматизується, вона стає стереотипною, неусвідомленою. На відміну від операцій, 
утворених у дошкільному віці, ця мовленнєва дія стає вторинно-автоматизованою, 
грунтується на теоретичних узагальненнях, а не на емпіричних, як у дітей дошкільного 
віку. 

Принципово важливий період у мовленнєвому розвитку дітей настає під час 
оволодіння грамотою, що обов’язково передбачає справжнє усвідомлення мовленнєвих 
одиниць. Дослідження Д. Б.Ельконіна, Е. Е. Шулєшко, М. С. Вашуленка, 
Н. Ф. Скрипченко та ін. свідчать, що оволодіння грамотою передбачає оволодіння 
певним відношенням до власного мовлення, системою операцій щодо його предметного 
аналізу, тому що саме на матеріалі звукового аналізу слів дитина вперше навчається 
виконувати свідомі операції з одиницями мови. 

У нашому сьогоденні важливою психологічною проблемою залишається проблема 
мовної освіти дітей дошкільного віку. Заклад дошкільної освіти – це не підготовка до 
мовної освіти в школі, а її частина, що має свій зміст, власну структуру, адекватну віковим 
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особливостям. Із самого початку дошкільне навчання рідної мови має бути 
систематичним і входити в загальну систему безперервної мовної освіти. Шкільне 
навчання рідної мови повинно логічно і поступово зумовлюватися дошкільною мовною 
освітою. 

Розповсюджений сьогодні погляд на навчання рідної мови в закладі дошкільної 
освіти тільки як на пропедевтику майбутньої «істинної» шкільної мовної освіти є 
помилковим. Безумовно, заклад дошкільної освіти вирішує і завдання лінгвістичної 
пропедевтики, але цим його функція не обмежується. Головним для мовної дошкільної 
освіти є навчання спілкуванню за допомогою рідної мови. Сам процес вивчення рідної 
мови має складатися із навчання мовному матеріалу (засобам спілкуванню) і навчання 
діяльності та культури спілкування, які є важливими у житті дитини. Г. О. Фомічова у своїх 
роботах зазначила, що дитина дошкільного віку має почути й засвоїти ще до школи всі 
граматичні форми рідної мови і почати усвідомлювати їх [7]. Таким чином, психологічний 
підхід до мовної освіти дошкільників зберігає розумне збалансоване співвідношення 
комунікативної орієнтації і психологічної установки на свідому систематизацію 
початкових елементарних знань мовного матеріалу. 

Тому, ключовою психолінгвістичною проблемою дошкільної мовної освіти є 
співвідношення комунікативності й лінгвістичної свідомості, де комунікативність 
розглядається як головна умова автоматизації неусвідомлення операцій (навичок), 
сформованих у процесі практичного інтуїтивно-чуттєвого засвоєння засобів рідної мови. 
Ідея комунікативності є важливою для формування мовленнєвих умінь дітей, які 
необхідні у спілкуванні. 

Система мови виступає перед дитиною як комунікативний та лінгвістичний аспект, 
зокрема як система орієнтирів для мовленнєвої діяльності та як опис мовних одиниць і 
засобів, що мають бути усвідомленими. Згідно з дослідженнями Л. О. Калмикової, на 
сьогодні в дошкільній мовній освіті на психологічному й лінгвометодичному рівнях не 
розрізняються комунікативний та лінгвістичний аспекти засвоєння мови. Автор відзначає 
деякі сумніви, чи потрібно дітям старшого дошкільного віку спеціально усвідомлювати 
мовну систему, яка описується й подається їм як система мовних засобів, що 
використовується у спілкуванні? При цьому майже не згадується про мову як систему 
орієнтирів мовленнєвої діяльності [2]. 

Аналіз психологічної літератури дає підстави стверджувати, що ці питання ще не 
аналізувалися з погляду психологічної оптимальності, тому опис системи мови, 
представлений у дошкільній лінгвометодиці (ознайомлення зі звуком, словом, реченням, 
текстом) – це суто наукові поняття, що на жаль, презентуються в ЗДО тільки через 
формальну парадигму і, які з різних причин механічно перенесені у зміст роботи з 
розвитку мовлення, у дошкільну практику без попередньої оцінки ступеня їх застосування 
з дидактичною метою. 

Психолінгвістичний аналіз спонтанного мовлення дітей свідчить про те, що опис 
системи мови, яка підлягає усвідомленому засвоєнню дітьми, має максимально 
спиратися на функціонально-семантичну модель, на психолінгвістичні одиниці 
(сприймання й відтворення усного мовлення, що не завжди співпадають із мовними 
одиницями). 

Головним питанням розвитку усного мовлення дітей в закладі дошкільної освіти є 
не стільки спосіб урахування принципу свідомості, не спосіб уведення метамови, а 
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характер і спосіб репрезентації мовленнєвих моделей. Вирішити цю проблему, 
спираючись лише на дані відносно свідомого засвоєння мовних явищ, неможливо. Перш 
за все, вважає О. О. Леонтьєв, для цієї мети необхідно мати розроблену модель 
спонтанної мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку і детальне уявлення, по-перше, 
про психофізіологічні механізми, що керують формуванням мовлення, і, по-друге, про 
способи організованого впливу на функціонування цих механізмів [4].  

На думку психологів, у процесі навчання рідної мови необхідний підхід до опису 
мови, зокрема мовних понять, засвоєння яких дітьми на перших етапах лінгвістичної 
роботи буде сприяти розвитку в дітей об’єктивації мови, рефлексії над усним мовленням, 
а також – становленню у них довільного, усвідомленого процесу мовленнєтворення та 
мовленнєсприйняття як необхідних якостей когнітивного й особистісного зростання, що 
визначають психологічний зміст навчання рідної мови. Дихотомічні параметри, що 
визначають опанування старшими дошкільниками понять про мовні одиниці, є такі: а) 
рівень усвідомлення поняття (неусвідомлене – усвідомлене); б) повнота поняття 
(неістотні – істотні ознаки, їх склад, кількість); в) знання про мовні одиниці за характером 
прояву (імпліцитні – експліцитні); г) знання про мовні одиниці за способом отримання 
(спонтанні – наукові); д) узагальнення мовних одиниць (емпіричні – синкретичні або 
комплексні-теоретичні); є) рівень розвитку сприймання й розуміння метамови (феномен 
«прозорості значення мовних знаків» – об’єктивація мови); ж) рефлексія над мовленням 
(спонтанна, мимовільна – навмисна, довільна, осмислена); з) міра застосування 
метамовних знань у мовленні (спонтанність неусвідомленість – контрольована 
мовленнєва поведінка, усвідомленість); і) вид мовного поняття (спонтанно-житейське – 
наукове).  

Таким чином, можна виділити два основні типи (способи) оволодіння дітьми 
дошкільного віку рідною мовою, а саме: операційний (комунікативний), який відповідає 
рівню неусвідомленої операції та дієвий (некомунікативний), що не пов’язаний з 
комунікативною інтенцією. Дієвий спосіб оволодіння мовою відповідає рівню свідомої 
мовленнєвої операції, у подальшому автоматизованої і переведеної в неусвідомлену, 
спеціально неконтрольовану мовленнєву діяльність.  

Новий етап у розвитку психології навчання рідної мови пов’язаний із 
психолінгвістичним обґрунтуванням розвитку в старших дошкільників об’єктивації мови, 
що активізує, стимулює і забезпечує рефлексивні мовленнєві процеси. Об’єктивація мови 
дитиною – це, передусім, подолання нею прозорості значення мовного знака; 
виокремлення й усвідомлення мовних одиниць як метамовного фрагмента реальності, 
як лінгвістичної дійсності, на яку спрямована пізнавальна активність дитини, зокрема це 
сприймання й розуміння звуків, слів, речень, текстів, висловлень як особливого 
лінгвістичного – світу, співвіднесення даних слів-термінів з відповідними мовними 
реаліями та їх осмислення і усвідомлення. 

Об’єктивація мови дітьми – найскладніше явище, оскільки мовні поняття уже 
специфічні тим, що зорієнтовані не стільки на предметний світ, доступний і зрозумілий 
дітям, скільки на «будову нашого знання про мову, на моделювання у свідомості дітей 
засобів (мовних) пізнання цього світу» [4, с. 374]. Це потребує розуміння мови як 
лінгвістичної дійсності, як одиниць, знаків реальності, що існують також і як предмети 
матеріального світу. 
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Об’єкт такого моделювання сам собою до максимуму теоретичний, далекий від 
власне предметного світу в його реальності й цілісності, він дискурсивний. Спосіб 
репрезентації дітям мови, що використовується в навчанні (звук, слово, речення), має 
вигляд системної теорії (системи, парадигми мовних одиниць різних ярусів), а не 
генетичної теорії. Сам предмет «рідна мова» будується не на активній, функціональній 
граматиці, а на пасивній, через що поняття рідної мови віддаляються і відмежовуються 
від практики мовлення дітей, знімається мотивація розуміння дітьми ролі усвідомлення 
мови для їх власного мовлення. Комплекс об’єктивних причин ускладнює об’єктивацію 
ідеальних (нематеріальних) фрагментів мовної дійсності. У цьому і є складність вивчення 
рідної мови, неможливого без усвідомлення, теоретичного узагальнення, рефлексії над 
мовленням. 

О. О. Леонтьєв, говорячи про навчання дітей мовам у період дитинства, 
співвідносячи його з функціями шкільного початкового навчання, зазначає: «Свідоме 
оперування мовними засобами, раніше властиве тільки дітям молодшого шкільного віку, 
безперечно, нині використовується старшими дошкільниками, а відповідні навички й 
уміння можуть і повинні бути в них сформовані. Це тим більше суттєво, що саме свідомий 
шлях оволодіння мовою пов’язаний із пізнавальною мотивацією, що має бути 
сформована до моменту приходу дитини в школу» [Там само, с. 315]. Відомі вчені 
О. О. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін, О. В. Запорожець, Л. К. Журова, Д. Н. Узнадзе та ін. 
довели, що в дошкільному віці дитині властиве аналітичне свідоме оперування мовою. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі проаналізованих 
досліджень, можемо зробити висновок, що мовлення – це діяльність спілкування, 
вираження, впливу, повідомлення за допомогою мови, тобто мовлення – це мова в дії. 
Особливим предметом дослідження психолінгвістичної науки є мовленнєві операції 
(внутрішньомовленнєві й зовнішньомовленнєві), а також мовленнєві дії, що 
започатковуються саме у старшому дошкільному віці. З урахуванням цього, виокремлено 
два типи оволодіння дітьми дошкільного віку рідною мовою, а саме: операційний та 
дієвий. На нашу думку, система навчання рідної мови в дошкільників повинна розвивати 
гнучкість їх розуму, пластичність думки, самостійність та творчість. Вважаємо за 
необхідне, щоб навчання рідної мови забезпечило участь дитини в процесі спілкування 
та в успішному вирішенні прагматичних завдань, що виникають у її житті. 
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Greilich О. Psychological peculiarity of preschool children’s speech development. The 
article is devoted to the problem of the preschool children’s speech development. The approaches to 
language teaching and speech development of preschool children are analyzed. The structural 
components of speech are revealed. The types of mastering the native language by preschool children 
are highlighted. The key psycholinguistic problem of preschool language education is emphasized, 
namely the correlation of communication and linguistic consciousness, which is the awareness of 
speech material. The role of communication as the main condition of automation of skills formed in 
the process of mastering the means of the native language is indicated. As we know, speech skills 
are speech operations on which the possibility of the correct construction and implementation of 
speech in preschool children depends. Communicativeness is considered as automation of skills that 
are formed in the process of intuitive sensory assimilation of native language means. Different views 
and features of assimilation of preschool children’s speech are presented. Attention is focused on the 
preschool children’s speech activity, which includes cognition, communication, regulation of behavior 
and self-expression, therefore requires consistent, constant, creative and daily practice of speaking. 
Language activity enables preschool children to express their own intentions, desires and aspirations. 

Keywords: language, speech, speech skills, speech culture, communication, thinking, 
communicative competence, language competence, communicative and speech skills. 
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УДК 159.956.2  

О.В. Губенко 
ПАРАДОКС ЯК ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ЕВРИСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

Губенко О.В. Парадокс як принцип побудови евристичного мислення. Одне з 
основних питань психології творчості – це питання про те, як нові ідеї виникають зі старих. 
Слід зазначити, що в багатьох випадках творчість нового відбувається на кордоні 
протиріччя. Протиріччя не є перешкодою для встановлення істини, як це вважається в 
двозначній формальній логіці. У ній, як відомо, правильне або твердження, або його 
заперечення, а третього не дано. Навпаки, протиріччя є необхідною умовою існування 
істини. Це положення відображено в принципі додатковості, яке сформульоване 
Н. Бором. В певному сенсі еврістика може вважатися наукою про поєднання 
непоєднуваного. У статті описується авторська методика створення творчих продуктів на 
основі поєднання непоєднуваних ідей і понять.  

Ключові слова: творче мислення, прийоми розвитку винахідницького мислення, 
протиріччя, творчість нового, синтез протилежностей. 

Губенко А.В. Парадокс как принцип построения эвристического мышления. 
Один из основных вопросов психологии творчества - это вопрос о том, как новые идеи 
возникают из старых знаний. Следует отметить, что во многих случаях творчество 
нового происходит на границе противоречия. Противоречие не является препятствием 
для установления истины, как это считается в двузначной формальной логике. В ней, 
как известно, правильное или утверждение, или его отрицание, а третьего не дано. 
Напротив, противоречие является необходимым условием существования истины. Это 
положение отражено в принципе дополнительности, сформулированном Н. Бором. В 
определенном смысле, эвристика может считаться наукой о сочетании несочетаемого. 
В статье описывается авторская методика создания творческих продуктов на основе 
сочетания несочетаемых идей и понятий. 

Ключевые слова: творческое мышление, приемы развития изобретательского 
мышления, противоречия, творчество нового, синтез противоположностей. 

Постановка проблеми. Можна виділити кілька інваріантних креативних якостей 
інтелекту: 1) інтелектуальна творча ініціатива (Д.Б. Богоявленська), 2) широта 
категоризації («віддаленість асоціацій»), 3) швидкість мислення, 4) гнучкість мислення, 
5) оригінальність мислення [4, с.115]. Ми хотіли б особливу увагу приділити другому 
пункту, пов'язаному із широтою категоризації і об'єднанням віддалених ідей, оскільки в 
багатьох випадках творчість відбувається шляхом об'єднання необ'єднуваного, шляхом 
зближення далеких понять, на кордоні протиріччя.  

Проаналізуємо, яким чином відбувається створення нового шляхом 
парадоксального поєднання суперечливих або віддалених понять, і спробуємо 
запропонувати принципи і алгоритми побудови методики розвитку мислення, засновані 
на цьому механізмі.  

Аналіз останніх публікацій. Механізми і основні особливості креативного 
мислення вивчали багато вчених: Г.С. Альтшуллер, Е. де Боно, Г.Я. Буш, 
Д.В. Богоявленська, А.В. Брушлинский, М. Вертгеймер, В.Н. Дружинін, К. Дункер, 
Я.А. Пономарьов, В.О. Моляко, А. Кестлер, Ф. Цвіккі та ін. 



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

99 

 

Здатність поєднувати непоєднуване, вміння зближувати віддалені поняття, і на цій 
основі синтезувати оригінальні ідеї – дуже важлива складова розумової обдарованості. 
Такі вчені, як Barron [5], Cropley [6] і деякі інші звернули увагу на синтетичність і 
комплексність сприйняття як важливу творчу властивість, що дозволяє встановити 
подібність там, де для аналітичного мислення вона абсолютно відсутня, і з'єднувати 
ознаки, які для стандартного сприйняття дуже віддалені і не можуть бути об'єднаними. У 
ряді робіт, присвячених аналізу механізмів творчого мислення, вказується на здатність 
творчо комбінувати різнорідні ідеї [7; 8] як найважливішу серед творчих здібностей і 
якостей. З психосемантичної точки зору творчі ідеї можуть розглядатися як результат 
об'єднання віддалених вузлів семантичної мережі, а стереотипні ідеї як об'єднання 
найближчих вузлів, але з більшою силою [8]. 

Стереотипно-логічний режим мислення в цьому контексті можна трактувати як 
результат сильної активації невеликої кількості вузлів мережі, а творчо-інтуїтивний – як 
менш виражена активізація великої кількості вузлів, прийоми сприяння творчості – як 
додаткова стимуляція ділянок семантично-асоціативного ланцюга [1, с. 313-314]. Для 
характеристики здатності поєднувати два елементи інформації, що призводить до 
виникнення нової ідеї, Любарт запропонував поняття «селективне комбінування» [8]. 
Своєрідний опис можливості об'єднувати віддалені елементи знань в новій комбінації дав 
Мєднік [9], запропонувавши ідею віддалених асоціацій як показника творчих здібностей. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є аналіз механізмів створення 
нового на основі поєднання суперечливих ідей. Стоять такі завдання: 1) здійснити аналіз 
психологічних та інших досліджень на цю тему; 2) виокремити алгоритми функціонування 
й розвитку мислення на цій основі.  

Виклад методики і результатів дослідження. У науковому творчому мисленні 
протиріччя не тільки не є перешкодою для встановлення істинності висловлювання1, але 
виступає необхідною умовою існування істини. Це положення відображено в принципі 
додатковості, сформульованому Н. Бором, який стверджує, що повний опис об'єктів 
досягається поєднанням двох протилежних висловлювань, одночасно необхідних для 
вичерпного пояснення. 

В цьому відношенні логіка творчості є логікою парадоксу, і вступає в конфронтацію 
з арістотелівською логікою. Протиріччя і синтез протилежностей є джерелом творчості 
нового. Це положення вірне не тільки з гносеологічної, але і з онтологічної точки зору. 
Онтологічне протиріччя, єдність протилежностей, поєднання в одному природному 
феномені несумісних проявів широко поширені в явищах буття і природи. Саме буття і 
життя парадоксальні. Буття містить в собі протиріччя між можливим і дійсним, 
становлення – між буттям і небуттям. Життя, наприклад, це повільне вмирання. 
Онтологічним кентавром постає частка Шредінгера, що є і хвилею і корпускулою. 
Неможливо зрозуміти, «озброївшись» законами формальної логіки, природу віртуальних 
частинок у квантовій фізиці, які є втіленим парадоксом - одночасно існують і не існують. 

 
1 У формальній логіці вважається, що істина вимагає звільнення від протиріччя всередині висловлювання, а 

основний закон формальної логіки - закон суперечності - говорить, що суперечливе висловлювання, що містить 
в собі взаємовиключні судження, не може бути істинним. Наріжним каменем усіх формально-логічних конструкцій 
і висловлювань є принцип двозначності істини, який виражається в тому, що вірним вважається або твердження, 
або його заперечення, а третього не дано. 
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Логіка творчості як логіка парадоксу. Творчі інсайти парадоксальним чином 
поєднують в собі суперечливі твердження, факти і ідеї, долаючи одночасно три 
формально-логічних закони: закон тотожності, закон суперечності і закон виключеного 
третього. Протилежні визначення і поняття при цьому ставляться в відношення 
взаємодоповнення, коли кожне з них окремо висвітлює один бік істини, утворюючи разом 
повну істину. Описані вище закономірності розумової діяльності, закони «логіки 
парадоксу», на нашу думку, лежать в основі багатьох відомих форм протікання і методів 
стимулювання творчого мислення, зокрема, бісоціативного мислення, «янусова 
мислення», методу фокальних об'єктів, морфологічного аналізу Цвікки, стратегіального 
підходу В.О. Моляко, методу гірлянд асоціацій Буша [2] і деяких інших. Охарактеризуємо 
стисло деякі із згаданих проявів розумової творчої активності. 

Бісоціація. Ідеї та образи, отримані шляхом зближення віддалених понять, узятих з 
дуже віддалених або не пов'язаних між собою галузей досвіду, називаються бісоціаціямі 
[7]. Концепцію бісоціацій ввів в психологічну науку Артур Кестлер. Якщо зазвичай людина 
асоціює поняття, які стосуються близьких змістовних областей, то в акті творчості має 
місце бісоціація. Багато наукових відкриттів та винаходів отримані саме шляхом 
бісоціацій. 

Бісоціація, зокрема, допомогла Йогану Гуттенбергу винайти типографський 
верстат. Він спостерігав за роботою преса, яким давили виноград, і раптом побачив на 
руці працівника каблучку з літерою. І його осяяло: викладати текст з окремих літер на 
пресі, змащувати їх фарбою і друкувати на папері. Так, шляхом з'єднання далеких ідей 
(виноградного преса і каблучки з печаткою) виникла друкована справа. 

Метод фокальних об'єктів. Одним з відомих розумових методів створення нових 
ідей, який пов'язаний з рекомбінацією властивостей і функцій предметів, є метод 
фокальних об'єктів. Він базується на утворенні несподіваних, небувалих асоціацій 
шляхом синтезу звичних об'єктів з невластивими їм ознаками і функціями. Метод 
фокальних об'єктів - метод пошуку нових ідей шляхом приєднання до вихідного об'єкту 
властивостей або ознак випадкових об'єктів. Застосовується при пошуку нових 
модифікацій відомих пристроїв і способів, створенні реклами товарів, а також для 
тренування уяви. Інші назви: Метод каталогу, Метод випадкових об'єктів. Автор методу 
Ф. Кунце (Німеччина, 1926 р.) [2].  

Мета методу – вдосконалення об'єкта за рахунок отримання великої кількості 
оригінальних модифікацій об'єкта з несподіваними властивостями. 

Суть методу полягає в перенесенні ознак випадково вибраних об'єктів на 
вдосконалюваний об'єкт, який лежить ніби у фокусі перенесення і тому називається 
фокальним. Незвичайні поєднання ідей, які утворилися, прагнуть розвинути шляхом 
вільних асоціацій. Різновидом методу фокальних об'єктів, переробленого в більш 
досконалу форму, є, фактично, метод гірлянд асоціацій Буша [2]. 

Перестановки і рекомбінації властивостей, ознак і елементів технічних систем є 
суттєвою особливістю розробленої В.О. Моляко стратегії комбінаторних дій [4а]. 
Стратегія комбінаторних дій полягає в перестановці, привнесенні, вилученні, 
перетворенні і перенесенні якихось частин або ознак в контексти нових умов, в 
комбінуванні частин одного механізму з іншими механізмами. 

Для стратегії комбінаторних дій типові певні розумові тактики, а саме інтерполяції, 
екстраполяції, заміни, інтеграції, комплексування блоків, зміщення [4а, с. 113]. Стратегія 
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комбінаторних дій, розроблена відомим українським вченим, з повною підставою може 
вважатися найбільш узагальненою і систематизованою психологічною концепцією 
протікання творчих процесів, пов'язаних з рекомбінацією семантичних одиниць і 
утворенням на цій основ нових творчих синтезів.  

«Янусове мислення». Ротенберг [9] ввів в науковий обіг поняття «янусове 
мислення», близьке до поняття «бісоціація». «Янусове мислення» передбачає 
співіснування протилежних рядів розумових асоціацій. Їх накладення одного на другий 
збільшує креативність людини.  

Метод морфологічного аналізу. На принципі рекомбінації різнорідних 
властивостей, частин і ознак об'єктів побудований метод морфологічного аналізу. Цей 
метод вирішення завдань і вирішення проблемних ситуацій був запропонований в 
середині XX століття американським астрофізиком Фріцем Цвіккі (Zwicky F., 1943). Він 
пропонував використовувати його для дослідження взаємозв'язків всередині 
багатовимірних масивів даних, що характеризують складні проблемні комплекси [10]. 
Ф. Цвіккі застосовував цей метод у самих різних галузях досліджень: від класифікації 
космічних об'єктів до розробки ракетних прискорювачів. Загальна ідея морфологічного 
аналізу полягає у виділенні всіх основних параметрів проблемної ситуації, підборі всіх 
можливих значень цих параметрів, переборі всіх можливих комбінацій цих значень, а 
потім у виборі з усіх отриманих комбінацій найбільш оригінальних і практичних.  

Аналізуючи метод морфологічного аналізу та інші методики, ми можемо виділити 
логіко-семантичний інваріант, що неодноразово зустрічається при дослідженні різних 
прийомів розвитку мислення: на початковому етапі відбувається аналітичне 
виокремлення властивостей об'єктів, потім їх рекомбінація; в процесі рекомбінації 
здійснюється зближення різнорідних і суперечливих семантичних осередків; нарешті, 
відбувається синтез нового на основі зближення різнорідних і суперечливих частин. 
В цілому, ігри з властивостями предметів й ігри на рекомбінацію функцій утворюють 
систему методів розвитку творчого мислення, яку ми назвали «Методикою аналітично-
синтетичної рекомбінації властивостей і функцій» (скорочено МАРВ) [3, с. 59-89]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень.  
1. Повне і глибоке розуміння явищ відбувається, в багатьох випадках, на основі 

поєднання непоєднуваних ідей.  
2. Розуміння творчості як синтезу віддалених семантичних одиниць дозволило нам 

виокремити і узагальнити алгоритми активізації творчого мислення, спрямовані на 
аналітичну дисоціацію властивостей і функцій предметів і їх рекомбінацію з метою 
створення нового продукту. 

Серед перспектив подальших досліджень можемо назвати вивчення ролі 
позалогічних ірраціонально-інтуїтивних механізмів мислення.  
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Gubenko O.V. A paradox as a principle of constructing of the creative thinking. One of the 
main issues of psychology of creativity - is the question of how new (new ideas, hypotheses, images, 
etc.) arising from the old (now known theories, ideas and systems of knowledge). It should be noted 
that in many cases the new creation is on the border conflict. The contradiction is not an obstacle to 
the truth as it is considered in formal logic (to be ambiguous). In logic, as you know, the statement is 
correct or incorrect, and no third option. Instead, the contradiction is the necessary condition of 
existence truth. This situation is reflected in the principle of complementarity formulated N. Bohr. In 
this regard, the logic of creativity is the logic of a paradox, and comes into conflict with Aristotelian 
logic. Contradiction and synthesis of opposites are the source of the creativity of the new. The laws of 
the “paradox logic”, in our opinion, are the basis of many well-known forms of flow and methods of 
stimulating of creative thinking. Among them, we can name bisociative thinking, “Janusian thinking”, 
the method of focal objects, the Zwicky’s method of morphological analysis, a number of Altshuller’s 
techniques for activating inventive thinking, the method of garlands associations of Bush, and some 
others. The historian of science Daniel Danin, based on the above, considered the possibility of 
creating a new science – «centauristics» as the science of combination of incongruous things. The 
article describes the author's method of creation of creative products through a combination of 
unconnected ideas and concepts. This technique is designed to develop the intellectual talents of 
students and youth. 

Keywords: creative thinking, contradictions, new creation, synthesis of opposites, methods of 
development of inventive thinking. 
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УДК 316.6  

Н.М. Дембицька  
ІГРОВІ ПРАКТИКИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕПРИВАЦІЇ ПРАВА ДИТИНИ НА ОСОБИСТУ 

ВЛАСНІСТЬ  

Дембицька Н.М. Ігрові практики у профілактиці депривації права дитини на 
особисту власність. У статті представлено результати впровадження розробленої нами 
ігрової практики як дієвого інструменту мотивування батьків бути відповідальними у 
справі дотримання прав дитини. Показано, що актуалізація в ході гри досвіду депривації 
прав на особисту територію, речі, смаки і вподобання, отриманого учасниками в 
дитинстві, сприяє усвідомленню ними тієї ролі, яку відіграє ставлення дорослих в сім’ї до 
особистого життєвого світу дитини і визначає ефекти соціалізації, що спостерігаються 
уже в дорослому житті. 

Обґрунтовано необхідність надання психологічної підтримки батьків як агентів 
розвитку приватності дітей. Показано, що остання має бути спрямована переважно на 
гармонізацію ставлення батьків до дитини і включати систему психологічного 
просвітництва, навчання, консультування та психотерапії, спеціально організовану для 
усіх суб’єктів розвитку психологічного простору дитини.  

Ключові слова: особиста автономія, приватність, особистий психологічний 
простір, ігрова соціалізуюча практика, особиста власність, депривація права на особисту 
власність. 

Дембицкая Н.Н. Игровые практики в профилактике депривации права 
ребенка на личную собственность. В статье представлены результаты внедрения 
разработанной нами игровой практики как действенного инструмента мотивации 
родителей быть ответственными в отношении соблюдения прав ребенка. Показано, что 
актуализация в ходе игры опыта депривации прав на личную территорию, вещи, вкусы 
и предпочтения, сформировавшийся у участников в детстве, способствует осознанию 
ими той роли, которую играет отношение взрослых в семье к личному жизненному 
пространству ребенка и определяет эффекты социализации, наблюдаемые уже во 
взрослой жизни.  

Обоснована необходимость оказания психологической поддержки родителей как 
агентов развития приватности детей. Показано, что последняя должна быть направлена 
преимущественно на гармонизацию отношения родителей к ребенку и включать систему 
психологического просвещения, обучения, консультирования и психотерапии, 
специально организованную для всех субъектов развития психологического 
пространства ребенка. 

Ключевые слова: личная автономия, приватность, личное психологическое 
пространство, игровая социализирующая практика, личная собственность, депривация 
права на личную собственность. 

Постановка проблеми. Вагомою умовою успішності соціалізації дитини є її 
інтегрованість у відносини як з безпосереднім оточенням, так зі світом в цілому. В 
сучасному суспільстві цьому процесові властиве тяжіння до масовизації і одночасно до 
екзистенційної самотності. Інформаційна, інтеракційна, комунікативна перевантаженість 
зумовлюють необхідність протистояти тотальним середовищним впливам і культивувати 



Актуальні проблеми психології .  Психологія  обдарованості  

104 

 

в собі здатність до незалежного, аутентичного буття. Динамізм та інтенсивність 
соціально-політичних, економічних процесів у сучасному українському суспільстві 
пред’являють особливі вимоги до особистої автономії та відповідального ставлення до 
життя. Особливої уваги потребує приватність особистості, зокрема, на тих етапах 
соціалізації, які вважаються кризовими. Справді, на фоні незавершеності формування 
основних соціальних функцій і навичок усвідомлювати себе і відстоювати власну 
автономію існує безліч зовнішніх чинників, які можуть спричиняти її глибоку 
дезадаптацію, нівелюючи соціалізуючі впливи. Тим більш актуальним стає питання 
підтримки приватності дитини як особливо важливого для становлення її соціальності 
способу творити та захищати власне Я. В контексті нашого наукового інтересу досвід 
відстоювати дитиною свою приватність вивчається у зв’язку зі становлення таких 
складових підприємливості особистості, як автономія і незалежність у прийнятті 
економічного рішення, внутрішній локус контролю, здатність до виваженого ризику та 
інші. Це питання особливо актуальне з огляду на нерозвиненість культури 
відповідального ставлення батьків до приватності дітей, оскільки саме у взаєминах з 
найближчим оточенням практикується культура приватності дитини. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою даної статті є представлення 
результатів впровадження розробленої нами ігрової практики як дієвого інструменту 
мотивування батьків бути відповідальними у справі дотримання прав дитини.  

Виклад результатів дослідження. Тенденцією сучасної науки є міждисциплінарні 
дослідження, завдяки яким долається обмеженість окремого наукового напряму чи 
інструменту пізнання та розширяються можливості більш комплексно описувати та 
пояснювати ті чи інші явища. Не виключенням є проблема приватності, яка 
досліджується і в рамках психології особистості [5; 8-10], і психології середовища [1], 
зокрема, соціального [3; 4; 6; 7]. У контексті нашого дослідження особливостей 
економічної соціалізації учнівської молоді [3; 4] нас цікавить психологічний простір 
особистості як центральний теоретичний конструкт проблеми приватності і як феномен, 
в якому проявляються відносини особистої власності дитини. Окрім того, нам важливо 
було б показати можливі наслідки депривації потреби у цьому просторі для становлення 
економічної культури особистості і їх прояві у дорослому віці.  

Попередньо зупинимось на кількох теоретичних положеннях. Так, під приватністю, 
слідом за Нартовою-Бочавер [10, с. 71], ми розуміємо здатність особистості знаходити і 
забезпечувати собі баланс в доступності і обмеженні в доступі до свого «Я» з боку 
оточення. Звертаємось до цього феномена з метою вказати на одне з визначальних в 
дитинстві джерел переживання інтегрованості, незалежності і досягнення особистої 
автономії, яка, в свою чергу, є основною для проактивної поведінки, в тому числі – у 
питаннях матеріального самозабезпечення в дорослому віці. З розвитку і практикування 
приватності бере початок переживання дитиною власної незалежності, здатності 
приймати рішення, спираючись на внутрішню підтримку [5; 8; 9], усвідомлення та 
утвердження самоцінності особистісного буття. Окрім того, формується досвід 
особистого контролю над обставинами свого життя, відповідальність за вчинені вибори 
[9; 10], відбуваються зміни в усвідомленні, переживанні та реалізації індивідом права на 
особисту власність [3; 4; 10].  

Ідея приватності розробляється науковцями [3; 4; 11-13] у зв’язку з існуванням в 
житті людини чогось цінного, «свого», на що проекується власне «Я». «Своє» є родовим, 
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першоджерелом по відношенню до усього в житті. Включаючи у образ «свого, власного» 
усе інтимно близьке (найближче фізичне і соціальне оточення) в дитинстві, людина з 
віком розширює його і трансполює на більш широке оточення: сім’ю, групи членства, 
суспільство, державу тощо. Створити такий світ для дитини – це спосіб перетворити його 
на «освоєний», на особисто належний – особисту власність. Такий світ – це, згідно з 
думкою Бодрійяра [2], модель ідеального володіння, оскільки він позбавлений прози 
повсякденного життя і перетворений особистістю на поезію жагучого, пристрасного 
ставлення. Дорослим варто пам’ятати, що цей освоєний світ для дитини не є емоційно 
байдужим, а втрата хоч якоїсь його частки розглядається як втрата себе. Отже, з 
дитинства становлення власного «Я» відбувається через усвідомлення навколишнього 
світу як «свого» та встановлення з цього приводу емоційних, інформаційних, 
інтеракційних зв’язків з соціальним оточенням. Завдяки цим психологічним механізмам 
уможливлюється усвідомлення себе через розширене продовження себе в світі.  

Дослідження закономірностей формування та розвитку «освоєного» психологічного 
простору, в якому стверджується право на приватність, особливо важливе в дитячому 
віці. Внаслідок вивчення цього явища стає зрозумілим, як забезпечується становлення 
цілісної особистості [10]: від здатності встановлювати зв’язки з оточенням, модифікуючи 
їх згідно з власними інтенціями та чутливістю, через сепарацію, вибудовування 
психологічних захистів дитини від середовищних впливів, емоційне розслаблення та 
формування самооцінки до здатності довільно встановлювати баланс відносин з 
оточуючими.  

З дитинства особистість набуває досвіду конструювання особистого психологічного 
простору. Вона творить той суб'єктивно значимий фрагмент буття, що є суверенною 
частиною фізичного, духовного, соціального оточення, в якій відбувається утвердження 
власного способу життя [5; 9; 10]. Являючи собою систему фізичних, соціальних і суто 
психологічних явищ, з якими дитина себе ототожнює (територію, особисті предмети, 
соціальні прихильності, установки), цей простір цілковито пов'язаний з категорією 
свободи, оскільки «бути своїм» («suum esse») з латинської буквально означає «бути 
вільним». Факт існування «свого» простору [11], а також масштаби його меж і уміння 
дитини ним оперувати та управляти свідчить про формування здатності вільно виявляти 
особисті інтенції, зберігаючи власну автономію. Фрустрація потреби дитини у 
психологічному просторі зумовлює порушення у розвитку відповідних складових 
приватності і стає на заваді повноцінному переживанню нею суверенності власного «Я», 
викликає почуття невпевненості, небезпеки, недовіри до світу [9; 10; 13].  

Чим ближчим є оточення, яке практикує такі порушення у стосунках з дитиною, і чим 
тотальнішим є його тиск на межі її особистого психологічного простору, тим більш 
вагомішими будуть наслідки. В ході депривації психологічного простору дитина може 
втрачати відчуття опори на створений нею «свій» світ, а той, в свою чергу, втрачає 
цінність. Її можливості контролювати і захищати все, що знаходиться і виникає всередині 
простору, зменшуються або не формуються взагалі. Здатність контролювати життя 
пов’язана зі свободою індивідуального вибору, яка задана екзистенційно і може 
посилюватися по мірі набуття рефлексивних навичок та досвіду прийняття самостійних 
рішень [10]. Втрата ж контролю призводить до абсолютизації психологічного тиску 
оточення, включення механізмів його владарювання та безмірного втручання в приватне 
життя дитини, підриву зони її особистої безпеки. Як наслідок, дитина не здатна захищати 
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цілісність кордонів цієї зони, отже, підтримувати цілісність та суверенність власного «Я», 
утверджувати особисту приватність. Сам же процес соціалізації викривляється в бік 
формування несамостійної, конформної особистості, схильної до співузалежнених 
стосунків та, відповідно, неспроможної успішно управляти взаємодією зі світом. 

Таким чином, ставлення батьків до особистого простору дитини є визначальним у 
розвитку її автономії і незалежності в дорослому житті, оскільки воно практикується у 
взаєминах, які є соціально-психологічним середовищем для первинної соціалізації 
дитини. Отже, ставлення батьків може бути як чинником депривації, так і спричиняти 
гармонійний розвиток приватності дитини. 

Розробку ігрової практики, яка б сприяла усвідомленню батьками необхідності 
підтримки приватності своїх дітей [3], здійснено в ході пошуку психологічних засобів, 
технологій організації соціалізуючого впливу на розвиток підприємливості школярів [4]. 
В основу розробки покладена ідея про те, що ігровий формат та діалогічний характер 
взаємодії між учасниками та орієнтованість на рефлексію результатів ігрової практики 
забезпечать успішне формування відповідального ставлення батьків до приватності 
дітей.  

Методика та організація гри «Від особистої приватності до приватної власності».  
Ідея гри: депривація дитячої потреби у особистій власності – у стосунках з іншими 

з приводу утвердження свого права мати особисті смаки і пріоритети, контакти і території, 
речі та ідеї - в дорослому віці визначає успішність прийняття людиною самостійних 
рішень.  

Цільова аудиторія: батьки дітей, молоді люди, які вступають у шлюб і готуються до 
батьківства.  

Процедура проведення передбачає 2 раунди роботи у двох малих групах по 6 осіб, 
з яких 3 особи – в ролі «батьків» (їх стільці розташовані «внутрішнім» колом), 3 особи – 
в ролі «дітей» (стільці розташовані навколо групи «батьків», утворюючи «зовнішнє» 
коло). Кожна група, відповідно, кожен учасник в ній, має окрему інструкцію, з якою 
ознайомлюється лише він. Інструкції для «батьків» передбачали спільне з дитиною 
вирішення важливого для неї питання (наприклад, щодо її контактів, щодо смаків і 
вподобань, а також щодо витрат кишенькових грошей).  

У першому раунді гри головне завдання «батьків» – наполягати на своїй точці зору. 
Група «дітей» тричі виконує подібні завдання, змінюючи партнера по спілкуванню – 
«дорослого» – тричі пересідаючи на інший стілець за часовою стрілкою. Після першого 
раунду, змагаючись на швидкість і правильність відповіді, «батьки» і «діти» вирішують у 
своїх групах 1 логічну задачу.  

У другому раунді гри за умови не змінювання ролей завданням «батьків» було чути 
і враховувати точку зору дитини, намагатись йти на компроміс. В інструкціях для «дітей» 
також з’являлись наснажуючі фрази щодо самоповаги, нагадування про власні права, 
про можливість і необхідність нагадувати про них «батькам» та наполягати на врахуванні 
своєї думки. Наприкінці раунду групи також розв’язували інше логічне завдання, 
змагаючись за тими ж критеріями.  

Гра передбачає ще два раунди, в яких обидві групи учасників міняються своїми 
ролями і працюють за аналогічними інструкціями. Зазвичай, третього раунду вистачає, 
аби «батьки» і «діти» усвідомили причини неуспішності у розв’язанні простих логічних 
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завдань. По завершенню усієї гри аналізуються переживання учасників з обох ролей: 
«батьківської» та «дитячої».  

За результатами проведених ігор (118 учасників) нами констатовано, що після 
першого раунду група «батьків» у 99% випадків перемагала за обома критеріями групу 
«дітей». Тобто, кожного разу впродовж першого раунду в учасників-«дітей» був 
актуалізований досвід фрустрації потреби у особистій власності. Це, очевидно, впливало 
вирішальним чином на неуспішність прийняття рішення на етапі розв’язання логічної 
задачі. Після другого раунду в 90 % випадків група «дітей» перемагала за обома 
критеріями, у 10% батьків – за обома критеріями, інші 90% спізнювались у часі давати 
правильну відповідь. Третій і четвертий раунди закінчувались з більш оптимістичними 
результатами: «нічия» (50% на 50%) і перемога «дітей» (у 100% випадків відповідь 
«дітей» була правильною і швидшою за «батьків») відповідно.  

Таким чином, результати гри вказують на те, що досвід депривації психологічного 
простору в дитячому віці може актуалізуватись в дорослому житті як відчуття втрати 
опори на себе, втрату цінності власного світу. Це пояснюється тим, що з дитинства 
формувалась настанова відсутності можливості контролювати і захищати все, що 
знаходиться і виникає всередині особистого простору, не розвивалась здатність 
контролювати життя, пов’язана зі свободою індивідуального вибору. Відповідно, в 
дорослому житті досвід відсутності контролю призводить до абсолютизації 
психологічного тиску оточення, включення механізмів його владарювання та безмірного 
втручання в приватне життя та підриву зони особистої безпеки людини. Як наслідок, 
вона, будучи вже дорослою, також не здатна захищати цілісність кордонів цієї зони, отже, 
підтримувати цілісність та суверенність власного «Я», утверджувати особисту 
приватність – отже, спиратись на останню в момент прийняття самостійного рішення.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. У висновках зазначимо, що 
згідно з результатами гри, ставлення батьків є вирішальним чинником гармонійного 
розвитку приватності дитини. Актуалізація досвіду депривації прав на особисту 
територію, речі, смаки і вподобання, отриманого учасниками в дитинстві, сприяла 
усвідомленню ними тієї ролі, яку відіграє ставлення дорослих в сім’ї до особистого 
життєвого світу дитини і визначає ефекти соціалізації, що спостерігаються уже в 
дорослому житті: несамостійна, конформна особистість схильна до співузалежнених 
стосунків та, відповідно, неспроможна успішно управляти взаємодією зі світом. Батьки 
потребують психологічної підтримки як агенти розвитку приватності дітей. Така підтримка 
має бути спрямована переважно на гармонізацію ставлення батьків до дитини і включати 
систему психологічного просвітництва, навчання, консультування та психотерапії, 
спеціально організовану для усіх суб’єктів розвитку психологічного простору дитини. 

Перспективною для подальших досліджень є з’ясування конкретних показників і 
напрямів депривації потреби дітей у особистій власності у зв’язку з особливостями 
ставлення батьків до їх приватності. Окрім того, важливою є розробка соціалізуючих 
практик для самих дітей. 
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Dembytska N.M. Game practices in prevention of deprivation of a children rights to a 
personal property. The article presents the results of an implementation of the game practice 
developed by us as an effective tool to motivate parents to be responsible in respecting the children’s 
rights to a personal space. It is shown that parental attitude is a main factor in the harmonious 
development of a child's privacy. It is found that the actualization of the experience of deprivation of 
rights to personal territory, things, tastes and preferences received by the participants in childhood 
during the game promotes their awareness of an adult attitudes’ role in a children personal space 
development and determines the positive effects of socialization, which already is observed in 
adulthood: an dependent, conformal personality is prone to co-dependent relationships and therefore 
unable to successfully manage interaction with the world. 

Results of the game indicate the experience of deprivation of psychological space in childhood 
can be actualized in adulthood as a feeling of support lack in oneself, loss of value of one's own world. 
This is due to the fact that since childhood it has formed the inability to control and protect everything 
that occurs inside personal space, has not developed the ability to control own life, which is associated 
with the freedom of individual choice. Accordingly, in adulthood, the experience of lack of control leads 
to the absolutisation of an environment psychological pressure, turns a mechanisms of his mastery 
and the immeasurable interference to a private life and the undermining of the personal security area. 
As a consequence, such person in adult life also is incapable of protect the integrity of the boundaries 
of this area. Therefore he/she is not able to maintain the integrity and sovereignty of one's Self, to 
assert the personal privacy and to rely on this capacity for making an independent decision. 

The necessity in the providing of psychological support to parents as agents of children's privacy 
development is substantiated. 

Keywords: personal autonomy, privacy, personal psychological space, game socializing 
practice, personal property, deprivation of the right to personal property. 
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Н.О. Зарембо, М.П. Масліхова, С.В. Мікітіна  
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-МОРЯКІВ ДО 

МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Зарембо Н.О., Масліхова М.П., Мікітіна С.В. Особливості психологічної 
адаптації студентів-моряків до майбутньої професійної діяльності. У статті 
представлені результати дослідження особливостей психологічної адаптації студентів, 
які навчаються за спеціальністю «Морський та річковий транспорт» до специфічних умов 
майбутньої трудової діяльності (далі студенти-моряки). Розкрито особливості соціально-
психологічної адаптації, агресивних реакцій і психологічних труднощів цієї категорії 
студентів в процесі професійного становлення. Представлено порівняльний аналіз 
вираженості показників психологічної адаптації студентів-моряків і студентів, чиє 
навчання не передбачає проходження навчальної практики в екстремальних умовах 
праці і навчання (студенти навчаються на гуманітарних спеціальностях: студенти-
гуманітарії). 

Ключові слова: соціально-психологічна адаптація до майбутньої професійної 
діяльності моряка; студенти, які навчаються за спеціальністю «Морський та річковий 
транспорт»; вираженість агресивних реакцій; психологічні труднощі в процесі 
професійного становлення. 

Зарембо Н.А., Маслихова М.П., Микитина С.В. Особенности психологической 
адаптации студентов-моряков к будущей профессиональной деятельности. В 
статье представлены результаты исследования особенностей психологической 
адаптации студентов, обучающихся по специальности «Морской и речной транспорт» к 
специфическим условиям будущей трудовой деятельности (далее студенты-моряки). 
Раскрыты особенности социально-психологической адаптации, агрессивных реакций и 
психологических затруднений этой категории студентов в процессе профессионального 
становления. Представлен сравнительный анализ выраженности показателей 
психологической адаптации студентов-моряков и студентов, чье обучение не 
предполагает прохождения учебной практики в экстремальных условиях труда и 
обучения (студенты обучающиеся на гуманитарных специальностях: студенты-
гуманитарии).  

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация к будущей 
профессиональной деятельности моряка; студенты, обучающиеся по специальности 
«Морской и речной транспорт»; выраженность агрессивных реакций; психологические 
затруднения в процессе профессионального становления. 

Постановка проблеми. Професія моряка передбачає специфічний спосіб життя, 
до якого майбутній фахівець повинен бути готовий як фізично, так і психологічно. Вона 
завжди пов'язана з високими навантаженнями і вимагає від людини великої зібраності, 
сили волі, витримки, вміння швидко знаходити рішення в будь-якій складній професійній, 
в тому числі і в надзвичайно екстремальній ситуації [4, с. 49-56; 12, с. 103-105; 7, с. 31-
36]. До факторів, що характеризують напруженість праці плавскладу відносяться: 
інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень, 
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режим роботи і т.д. [12, с. 103-105; 8, с. 88-93; 13]. Якість підготовки моряка визначається 
по фактичному знанню фахівцем складної суднової техніки, вмінню вирішувати 
різноманітні і складні завдання в умовах, що динамічно змінюються, застосовувати на 
практиці різні за своєю природою методи забезпечення безпеки мореплавання [6, с. 20-
26; 10, с. 221-223]. Виконання цих професійних компетенцій на високому рівні 
взаємопов'язане з соціально-психологічною адаптованістю фахівця до трудової 
діяльності в умовах відкритого моря. 

Однак, аналіз наукових джерел показав, що в основному всі навчальні заклади, що 
готують фахівців за спеціальністю «Морський та річковий транспорт», займаються 
якісною професійною підготовкою майбутнього фахівця, а питання його особистісно-
психологічного становлення залишається поза увагою авторів. При цьому, особливості 
проходження практичного навчання на морському і річковому транспорті полягають в 
тому, що студенти опиняються в нових специфічних, деколи екстремальних, умовах 
життя: а) тривале перебування в обмеженому просторі з одними і тими ж людьми, які не 
були знайомими раніше; b) здійснення трудової і навчальної діяльності в екстремальних 
і специфічних природних умовах (відкрите море); c) обмеження можливості 
задовольняти свої соціальні потреби (спілкування і взаємодія зі значимими людьми, 
реалізація хобі і захоплень, зміна діяльності на інші різноманітні заняття). 

У світлі вище сказаного, виникає необхідність розглянути особливості професійно-
особистісного становлення студентів-моряків з виділенням і вивченням ряду 
інтегральних параметрів для застосування їх в підвищенні соціально-психологічної 
адаптації до специфічних умов майбутньої трудової діяльності. 

Аналіз останніх публікацій. Питання умов життєдіяльності, психологічного 
здоров'я і нормального функціонування психофізіологічних процесів екіпажу на борту 
морського судна розглядалися Р.В. Кубасовим [4], Т.М. Риміною, О.В. Пятировою [12], 
В.М. Нікітіною [8], Ю.В. Мамаєнко [7], О.В. Стрєлковою [13]. 

Особливості сучасної практичної підготовки фахівців в області морського і річкового 
транспорту вивчалися Г.І. Пазиніч [10]. Основні положення психології праці представлені 
в роботах Є.О. Климова [3] і О.Г. Носкової [9]. У свою чергу, психології здоров'я 
присвячені роботи В.О. Ананьєва [1], А.Б. Леонової, А.С. Кузнєцової [5]. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали методологічні принципи і 
положення про єдність свідомості і діяльності, процесів навчання і розвитку, внутрішньої 
і зовнішньої діяльності (Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв); положення про 
єдність і цілісність особистісного і професійного розвитку людини (Б.Г. Ананьєв, 
А.О. Деркач, Климов Є.О. та ін.); концепції психологічної адаптації особистості (К. 
Роджерс) і психології саморегуляції функціональних станів (Леонова А.Б., 
Кузнєцова А.С.) [8; 9; 10]. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження полягає у вивченні 
особистостей та виділення ряду інтегральних показників соціально-психологічної 
адаптації студентів-моряків до специфічних умов майбутньої трудової діяльності.  

Виклад методики і результатів дослідження. У результаті аналізу наукових 
джерел, для вивчення показників соціально-психологічної адаптації студентів-моряків у 
процесі професійно-особового становлення була вибудована діагностична схема 
дослідження: опитувальник «Діагностики соціально-психологічної адаптації» C.R. 
Rogers, R.F. Dymond; опитувальник рівня агресії Buss-Durkee (Buss-Durkee Hostility 
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Inventory, BDHI); стандартизоване інтерв’ю, складене авторами дослідження, 
спрямоване на виявлення основних психологічних проблем студентів. 

Методами математичної статистики виступили: t-Стьюдента, U-Манна-Уітні, 
багатофункціональний φ-Фішера. 

Для оцінки психологічної адаптації студентів-моряків, котру ми визначаємо, як 
здібність вибудовувати гармонійні відносини між внутрішнім й оточуючим світом, де з 
однієї сторони особа задовольняє свої текучі потреби, а з іншої, враховує норми, правила 
та потреби суспільства [2], виступили наступні показники: 1) рівень соціально 
психологічної адаптації; 2) рівень агресивної поведінки та виразності агресивних реакцій; 
3) основні психологічні утруднення. 

В якості емпіричної бази дослідження виступив Одеський Національний Морський 
Університет (ОНМУ), в якому готуються фахівці як з гуманітарних спеціальностей у сфері 
економіки, юриспруденції та філології, так і за спеціальностями у сфері морського та 
річного транспорту. В досліджувану вибірку були залучені студенти, що навчаються за 
обома напрямками. Експериментальну групу склали студенти, які навчаються за 
спеціальностями «Морський та річний транспорт», чиє навчання припускає тривалий 
вихід у море для отримання практичного досвіду (студенти- моряки); контрольну – 
студенти, які навчаються з гуманітарних напрямків (студенти-гуманітарії). 

Дослідження складалося з двох головних етапів. На першому етапі було проведено 
первинне психологічно-діагностичне обстеження. За його результатами були відібрані 
респонденти у контрольну та експериментальну групи за середніми значеннями змінних, 
що вивчалися (статистичні відмінності між групами по змінним, що вивчаються, були 
відсутні). На другому етапі проведено вторинне діагностичне обстеження контрольної та 
експериментальної груп після проходження студентами-моряками тримісячної практики 
у морі. 

За результатами первинної діагностики експериментальну групу склали 
34 студенти-моряки чоловічої статі від 19-ти до 23-х років, а контрольну групу склали 
37 студентів-гуманітаріїв чоловічої статі від 18-ти до 23-х років за середніми показниками 
змінних, що вивчалися. 

Психологічні проблеми й труднощі, за наявністю яких зверталися студенти-моряки 
та студенти-гуманітарії за первинним інтерв'юванням, були схожі та зводилися до 
наступного: труднощі щодо розподілу часу й сил задля успіхів з навчання, на роботі та у 
спілкуванні з друзями; труднощі комунікативного характеру та взаєморозуміння з 
окремими значущими людьми (батьки, родичи, друзі, викладачі та ін.); питання 
встановлення інтимо-особистих взаємин з особами протилежної статі.  

За результатами вторинного діагностичного обстеження отримані наступні дані: у 
половини респондентів експериментальної групи (56%) показники рівня соціально-
психологічної адаптації відповідали середньому. У останніх студентів виявлено низький 
рівень адаптації (44%), тим часом, як у контрольній групі середній рівень соціально-
психологічної адаптації повторно діагностований у 92% (табл.1). 

Установлено, що у респондентів, у групу яких було введено практичне навчання у 
морі, більш часто зустрічається низький рівень соціально-психологічної адаптації 
порівняно зі студентами, які навчаються за гуманітарними спеціальностями (табл.1) 
(Fisher’s Exact Test φ* p≤0,01), (табл. 2) (Mann-Whitney U p=0,001). 
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Таблиця 1 
Розподіл рівня соціально-психологічної адаптації у досліджуваній виборці після 

проходження студентами-моряками практичного навчання на судні 

Рівень 
соціально-
психологічної 
адаптації 

Студенти-
моряки 

N= 34 ос. 

Студенти-
гуманітарії 
N = 37 ос. 

Fisher’s Exact 
Test φ* 

Рівень 
значущості 

Низький рівень  44% (15 ос.) 8 % (3 ос.) 3,687 p≤0,01 

Середній рівень  56% (19 ос.) 92% (34 ос.) 3,683 p≤0,01 

Високий рівень  0 % (0 ос.) 0 % (0 ос.) - - 

Таблиця 2 
Показники соціально-психологічної адаптації у досліджуваній виборці після 

проходження студентами-моряками практичного навчання на судні 

 
Змінна 
 

Студенти-моряки 
N= 34 ос. 

Студенти-гуманітарії 
N= 37 ос. 

Mann-
Whitney 

U 
 

Рівень 
значущості  

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Рівень соціально-
психологічної 
адаптації 

27,63 939,5 43,69 1616,5 344,5 p=0,001 

Примітка: Критерій U-Манна-Уітні застосовується у зв’язку з неоднорідністю дисперсії (dispersion – 
мінливість). 

Повторне дослідження показників агресивної поведінки у студентів-моряків і 
студентів-гуманітаріїв виявило, що показники: «непряма агресія», «дратівливість», 
«образливість» і «вербальна агресія» підвищилися серед студентів, моряків після 
проходження практичного навчання у морі (табл.3) (Mann-Whitney U, Т-Стьюдента 
p≤0,01), та, проявлялися у вигляді непрямої агресії: злісних жартів, глузувань, а також 
спалахів люті і бажання виплеснути агресію фізично, без спрямованості щодо конкретних 
осіб (непряма агресія); запальності, різкості та грубості (дратівливості), уразливості, 
конфліктності, підвищення голосу, через вербальну агресію. В результаті загальний 
рівень агресивної поведінки підвищився з середнього до високого у 35% студентів-
моряків (табл. 4) (Fisher’s Exact Test φ* p≤0,01). 

За повторним інтерв'юванням, студенти-моряки позначили такі психологічні 
проблеми: тривалий знижений настрій без явних причин, дратівливість, порушення сну, 
бентежність, занижена самооцінка, невпевненість у своїх силах і можливостях, почуття 
самотності, нестача турботи та підтримки з боку батьків, поява шкідливих звичок 
(куріння), загострення хронічних захворювань. Студенти-гуманітарії вказували тільки на 
ті ж труднощі, що і при первинному інтерв'юванні (Fisher’s Exact Test φ* p≤0,000). 

Множинний регресійний аналіз отриманих даних дозволив встановити, що 
вираженість таких агресивних реакцій як «вербальна агресія», «непряма агресія» і 
«дратівливість», надають спільний вплив на загальний рівень соціально-психологічної 
адаптації студентів (критерій Fisher's=30,092, p≤0,000). Отриманий зразок пояснює 57% 
дисперсії змінної «соціально-психологічна адаптація студентів». При цьому найбільшу 
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вагу має агресивна реакція "дратівливість", потім "непряма агресія" і "вербальна агресія" 
(β=0,380, β=0,337 і β=0,181 відповідно; p≤0,04). 

Таким чином, отримані дані виявили високу ймовірність розвитку дезадаптації 
серед студентів, моряків в процесі їх професійно-особистісного становлення.  

Таблиця 3 
Показники вираженості агресивних реакцій у досліджуваній вибірці після 

проходження студентами-моряками практичного навчання на судні 

Примітка: критерій U-Манна-Уітні застосовувався у разі неоднорідності дисперсії. Рівень значущості, 
обчислений за критерієм t-Стьюдента позначений - * за критерієм U-Манна-Уітні - **. 

Таблиця 4 
Розподіл рівня агресивної поведінки у досліджуваній вибірці після проходження 

студентами-моряками практичного навчання на судні 
Рівень 
агресивної 
поведінки 

Студенти-
моряки 

N= 34 ос. 

Студенти-
гуманітарії 
N = 37 ос. 

Fisher’s Exact 
Test φ* 

Рівень 
значущості 

Низький рівень  0% (0 ос.) 0% (0 ос.) - - 

Середній рівень  65% (22 ос.) 94% (35 ос.) 3,384 p≤0,01 

Високий рівень 35% (12 ос.) 6% (2 ос.) 3,38 p≤0,01 

Висновки і перспективи подальших досліджень.  
1. У половини студентів-моряків (44%) показники соціально-психологічної адаптації 

достовірно знизилися з середнього до низького рівня порівняно зі студентами 
гуманітарних спеціальностей після практичного тримісячного навчання на морському і 
річковому транспорті (Fisher's Exact Test φ* p≤0,01; Mann-Whitney U p=0,001). 

2. У третини студентів-моряків (35%) достовірно підвищилися показники 
агресивності з середнього до високого рівня порівняно зі студентами гуманітарних 
спеціальностей після практичного тримісячного навчання на морському і річковому 
транспорті (Fisher's Exact Test φ*= 3,384, p≤0,01; Mann-Whitney U=257,5, p=0,000). 

3. У студентів-моряків, після проходження тримісячного практичного навчання на 
судні в морі достовірно підвищилася вираженість таких агресивних реакцій як «непряма 

Види агресивних реакцій Студенти-
моряки 
(34 ос.) 
Mean*/ Mean 
Rank** 

Студенти-
гуманітарії (37 ос.) 
Mean*/ Mean 
Rank** 

T-
Стьюдента*

/ Mann-
Whitney U** 
 

 

Рівень 
значущості 

 

Фізична агресія 2,03 2,24 -0,214 p=0,216* 

Непряма агресія 41,96 30,53 426,5 p=0,01** 

Дратливість 43,06 29,51 389 p=0,005** 

Негативізм 1,47 1,68 -0,205 р=0,317* 

Образа 4,82 3,32 1,499 p=0,000* 

Підозрілість 2,14 2,29 -0,150 р=0,568* 

Вербальна агресія 4,38 3,54 0,841 p=0,004* 

Почуття провини 2,00 2,00 0 р=1* 

Загальний рівень 
агресивної поведінки 

46,93 
 

25,96 
 

257,5 p=0,000** 
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агресія» (Mann-Whitney U=426,5; p=0,01); «роздратування» (Mann-Whitney U=389; 
p=0,005), «образливість» (T-Стьюдента=1,499; p=0,000) і «вербальна агресія» (Т-
Стьюдента=0,841; p=0,004) порівняно зі студентами гуманітарних спеціальностей. 

4. Вираженість таких агресивних реакцій як "дратівливість", "непряма агресія" і 
"вербальна агресія", надають спільний вплив на загальний рівень змінної "соціально-
психологічна адаптація студентів" (критерій Fisher's =30,092, p≤0,000; β=0,380, β=0,337 
і β=0,181 відповідно; p≤0,04). Отримана модель дозволила пояснити 57% дисперсії 
змінної «соціально-психологічна адаптація студентів». 

5. Специфіка психологічних проблем студентів-моряків достовірно відрізняється від 
психологічних труднощів студентів-гуманітаріїв після практичного тримісячного навчання 
на морському і річковому транспорті (Fisher's Exact Test φ* p≤0,000). 

Перспективи подальших досліджень. Результати дослідження є орієнтиром у 
професійному навчанні майбутніх моряків для їх більш ефективної підготовки до 
виконання праці, який вимагає високої соціально-психологічної адаптації до 
екстремальних умов. Це передбачає апробацію психолого-педагогічного супроводу цієї 
категорії студентів і є актуальним завданням психологічної науки. 
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Zarembo N.A., Maslikhova M.P., Mikitina S.V. Features of the psychological adaptation of 
«nautical students» to future professional activities. The article presents the results of a study on 
peculiarities of the psychological adaptation of students of the specialty "Sea and river transport" 
(hereinafter nautical students) to the specific conditions of future work.  

The features of socio-psychological adaptation, aggressive reactions and psychological 
difficulties of this category of students are revealed. Comparative analysis of the severity of the integral 
indicators of the psychological adaptation of nautical students and humanities students, whose studies 
do not imply practical training in extreme conditions of work and studying. 

Keywords: socio-psychological adaptation to the future professional activities of the sailor; 
students of the specialty "Sea and river transport"; Psychological adaptation to the specific conditions 
of future work; students studying in the specialty "Sea and river transport"; severity of aggressive 
reactions; psychological difficulties in the process of professional development. 
  



Актуальні проблеми психології .  Психологія  обдарованості  

118 

 

УДК 159.92 

В.В. Іванова  
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Іванова В.В. Психологічні особливості розвитку творчих здібностей 
молодших школярів у позанавчальній діяльності. В статті розкрито психологічні 
особливості дітей молодшого шкільного віку, охарактеризовано особливості розвитку 
творчих здібностей молодших школярів у позанавчальній діяльності. Представлена 
структура творчих здібностей молодшого школяра, що включає когнітивний (знання, 
вміння і навички, які сприяють реалізації дитини в різних видах діяльності); мотиваційний 
(мотиви, інтереси, потреби, які спонукають молодшого школяра до творчої діяльності) та 
емоційний (позитивне ставлення молодшогошколяра до виконуваної діяльності, до 
вчителя, емоційна самореалізація в процесі виконання нестандартних завдань) 
компоненти. 

Визначено переваги позанавчальної діяльності в порівнянні з навчальною в 
розвитку творчих здібностей учнів, яка полягає в тому, що по-перше, вона будується на 
принципі добровільності (діти самі вибирають заняття за інтересами), по-друге, в ній 
полягають можливості використання синтезу мистецтв (музики, живопису, літератури), 
по-третє, в рамках цієї діяльності можливе використання методів активного навчання, 
активізації психологічних механізмів, які сприятимуть розвитку творчих здібностей 
молодших школярів. 

Ключові слова: творчі здібності, молодший школяр, позанавчальна діяльність.  

Иванова В.В. Психологические особенности развития творческих 
способностей младших школьников во внеучебной деятельности. В статье 
раскрыто психологические особенности детей младшего школьного возраста, 
охарактеризованы особенности развития творческих способностей младших 
школьников во внеучебной деятельности. Представлена структура творческих 
способностей младшего школьника, включая когнитивный (знания, умения и навыки, 
которые способствуют реализации ребенка в различных видах деятельности); 
мотивационный (мотивы, интересы, потребности, побуждающие младшего школьника к 
творческой деятельности) и эмоциональный (положительное отношение младшего 
школьника к выполняемой деятельности, к учителю, эмоциональная самореализация в 
процессе выполнения нестандартных задач) компоненты. 

Определены преимущества внеучебной деятельности по сравнению с учебной в 
развитии творческих способностей учащихся, которая заключается в том, что во-первых, 
она строится на принципе добровольности (дети сами выбирают занятия по интересам), 
во-вторых, в ней состоят возможности использования синтеза искусств ( музыки, 
живописи, литературы), в-третьих, в рамках этой деятельности возможно использование 
методов активного обучения, активизации психологических механизмов, которые будут 
способствовать развитию творческих способностей младших школьников. 

Ключевые слова: творческие способности, младший школьник, внеучебная 
деятельность. 
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Постановка проблеми. Сучаснийрозвиток суспільства викликає зростаючу 
потребу в особистостях творчих, професійно компетентних, соціально мобільних, 
відкритих всьому новому, які вміють знаходити нестандартні рішення в різних ситуаціях. 
Тільки такі люди можуть реалізовувати себе в будь-якій сфері діяльності. Розвиток 
творчих здібностей починається в дитинстві. Звідси, щоб підготувати фахівця, що володіє 
творчими здібностями, необхідно розвивати останні вже в дошкільному і молодшому 
шкільному віці, оскільки в цей період діти відкриті всьому новому, допитливі, здатні 
імпровізувати, позитивно ставляться до дорослого, який виступає зразком для 
наслідування, сповнені бажання створювати власний творчий продукт. 

Розвиток усіх здібностей людини, в тому числі і творчих, відбувається, як правило, 
в діяльності. Навчальна і позанавчальна діяльності, як основні види діяльності молодших 
школярів, можуть допомагати розвитку творчих здібностей останніх. Перевага 
позанавчальної діяльності в порівнянні з навчальною в розвитку творчих здібностей учнів 
полягає в тому, що по-перше, вона будується на принципі добровільності (діти самі 
вибирають заняття за інтересами), по-друге, в ній полягають можливості використання 
синтезу мистецтв (музики, живопису, літератури), по-третє, в рамках цієї діяльності 
можливе використання методів активного навчання, активізації психологічних 
механізмів, які сприятимуть розвитку творчих здібностей молодших школярів. 

Аналіз останніх публікацій. В даний час поняття «творчі здібності» має досить 
стійкий статус в теоретичному апараті сучасної психологічної науки. Вивченню творчих 
здібностей присвячено безліч робіт зарубіжних і вітчизняних вчених (М. Вертгеймер, 
Дж. Гілфорд, А. Маслоу, Е. Торренс, Д. Богоявленська, Е. Варламова, М. Гнатко, 
В. Дружиніна, А. Мелік-Пашаєв, Я. Пономарьов, Б. Теплов, Є. Яковлєва та ін.), де 
розкриваються різні аспекти досліджуваного феномена. 

Вивченню творчих здібностей молодших школярів в навчальній діяльності 
присвячено чимало досліджень, а робіт, де б була представлена організація і реалізація 
позанавчальної діяльності з розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку 
вкрай мало.Сьогодні, незважаючи на безліч робіт, присвячених вивченню тих чи інших 
психологічних механізмів, немає усталеного визначення останніх. Недостатньо 
досліджень, де б психологічні механізми розглядалися комплексно, де був би 
представлений алгоритм їх «розгортання».  

Формулювання мети і завдань статті. Щоб розкрити особливості розвитку 
творчих здібностей молодших школярів у позанавчальній діяльності, необхідно 
звернутися до психологічних особливостей даного віку. Мета дослідження полягає в 
розкритті особливостей розвитку творчих здібностей молодших школярів у 
позанавчальній діяльності.  

Виклад результатів дослідження. Вступ до школи – переломний момент у житті 
дитини. Провідним видом діяльності для неї стає навчальна, яка сприяє збагаченню 
індивідуального досвіду молодшого школяра, формування у нього знань про 
навколишній світ і про самого себе [1; 4]. У початковій школі відбувається розвиток всіх 
пізнавальних процесів молодших школярів, однак серед них особливе значення 
надається розвитку мислення, яке стає домінуючим і починає визначати роботу інших 
пізнавальних процесів. 
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У шкільному віці починає формуватися новий тип мислення –теоретичний, що 
дозволяє молодшому школяреві вирішувати завдання, орієнтуючись на внутрішні суттєві 
властивості і стани [11]. У процесі шкільного навчання відбувається не тільки засвоєння 
дитиною окремих знань і вмінь, а й їх узагальнення та разом з тим формування 
інтелектуальних операцій. Інтелект стимулює якісні зміни всіх інших функцій, 
відбувається інтелектуалізація всіх психічних процесів, їх усвідомлення і довільність [2; 
8].  

Мислення молодшого школяра нерозривно пов'язане з іншими психічними 
процесами, і перш за все з уявою. На початковому етапі шкільного навчання відтворююча 
уява дітей характеризується головним чином нестійкістю і спонтанністю. В ході 
навчальної діяльності школярі освоюють «сукупність засобів зовнішнього, предметного 
вираження продуктивної уяви», і чим більше вони накопичують знань, чим багатший їх 
досвід і різноманітніше враження, тим більше цікаві і незвичайні образи виникають в їхній 
уяві [10, с.8]. 

Мислення молодших школярів нерозривно пов'язане з пам'яттю, йде інтенсивне 
формування прийомів запам'ятовування, а при засвоєнні нових понять, дитина 
одночасно розвиває розумові операції (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння тощо) 
[9]. Можна припустити, що розвиток мислення перебуває в прямій залежності від 
розвитку пам'яті: чим більше розвинена пам'ять, тим більше нових знань і умінь дитина 
може засвоїти за допомогою розумових операцій, що сприяє успішному виконанню нею 
навчальної діяльності. 

Мислення в цьому віці тісно пов'язане зі сприйняттям [3]. На початку молодшого 
шкільного віку відбувається перехід від мимовільного сприйняття до довільного, в 
процесі навчання сприйняття підпорядковується певній задачі, дітям легше знаходити 
схожість предметів, ніж їх відмінність. З мисленням сприйняття зближує можливість 
трансформації образу з метою приведення його до нового виду, і чим з більш віддалених 
джерел будуть взяті елементи, тим цікавіше буде пошук рішення. 

Мислення також пов'язано з увагою. У дітей початкової школи переважає 
мимовільна увага, їм важко зосередитися на одноманітній діяльності або діяльності, що 
вимагає розумової напруги. До кінця молодшого шкільного віку у них формується 
здатність зосереджувати увагу на малоцікавих речах, що говорить про розвиток довільної 

уваги [8]. 
Отже, в молодшому шкільному віці відбуваються великі зміни в пізнавальній сфері. 

Дитина в процесі навчання і виховання опановує певним запасом знань, умінь, навичок, 
які в подальшому використовує в своїй діяльності. 

Активність дитини в будь-якій діяльності багато в чому залежить від її мотивації, 
компонентом якої є інтерес. Молодший школяр не може довго утримувати інтерес до 
навчальної та позанавчальної діяльності, тому між виникненням у нього наміру і самого 
виконання діяльності не повинно проходити багато часу, інакше це прагнення може 
«охолонути» [6]. 

У зв'язку з включенням школяра в активні соціальні відносини відбувається 
формування мотиву успіху. Діти починають усвідомлювати свої можливості і здібності. Їх 
діяльність, мотивована на успіх, протікає на тлі позитивного емоційного настрою, так як 
спрямована на деяку позитивну мету. 
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У молодшому шкільному віці легко виникають різні емоційні реакції і стани. Учневі 
властива емоційна чуйність на яскраве, барвисте. Емоційні реакції і стани у нього з явищ 
ситуативного характеру переростають в стійкі особливості особистості й починають 
мотивувати його поведінку. У молодших школярів при виконанні завдання може 
виникнути тривожність, здатна викликати у дитини або занепокоєння і стати бар'єром для 
реалізації її творчих здібностей, або стимулювати внутрішні резерви організму [5; 8; 9]. 
Активна пізнавальна діяльність учня супроводжується адекватною тривожністю, оскільки 
творча діяльність таїть в собі ситуацію новизни і невизначеності. Звідси, конструктивна 
тривожність спрямована на подолання перешкод і може стати джерелом успіху. Тому 
важливо створити емоційно комфортну атмосферу, в якій дитина буде відчувати себе 
впевнено. 

Важливу роль у молодших школярів відіграє спілкування, яке відрізняється 
емоційною насиченістю і безпосередністю висловлювань дитини, які характеризуються 
незакінченістю і лексичною бідністю, при виконанні спільної діяльності дитина прагне 
привернути увагу до себе і відзначити свою значимість в цій діяльності [4]. 

Включення в нову систему відносин учня змінює його позиції в суспільстві. 
У молодшого школяра з'являється почуття індивідуальності, потреба в підтримці і 
прийнятті цієї індивідуальності з боку оточуючих [8; 9]. У нього виникає інтерес, з одного 
боку, до свого внутрішнього світу, а з іншого боку – до засобів його вираження. Тому 
важливо в цьому віці не тільки прийняти і підтримати дитину, а й дати їй можливість для 
самовираження в різних видах діяльності. 

Особливе місце в цьому віці приділяється формуванню самооцінки учнів в процесі 
їх взаємодії з навколишнім світом, на базі оцінок оточуючих, оцінки результатів власної 
діяльності, а також на основі співвідношення реального і ідеального уявлень про себе. 
А. Захарова зазначає, що «необхідно вчити дітей самостійно і аргументовано оцінювати 
свої можливості, вміння та особисті якості, як зі своєї власної точки зору, так і з точки зору 
іншої людини ...» [5, с.60]. 

У міру входження дитини в навчальну діяльність у неї формується рефлексія, в 
процесі якої учень усвідомлює не тільки саму діяльність, а й себе в цій діяльності, свої 
потреби, мотиви, можливості, що дозволяє йому корегувати свій освітній шлях. 

Таким чином, в молодшому шкільному віці відбуваються зміни в пізнавальній, 

емоційній, мотиваційній сферах. Основними психологічними новоутвореннями в цьому 
віці є довільність психічних процесів і їх інтелектуалізація, внутрішній план дій, рефлексія. 

Розвиток всіх пізнавальних процесів, а також творчих здібностей здійснюється як у 
навчальній, так і позанавчальній діяльності. Позанавчальна діяльність являє собою 
специфічний вид діяльності спрямований на розвиток учня у позанавчальний час в 
рамках школи [9]. Позанавчальна діяльність може бути представлена різними формами 
(гуртки, факультативні заняття та ін.), що задовольняє прагнення учня до самостійного 
вибору тієї діяльності, в якій він зможе реалізувати свій творчий потенціал. 

При організації позанавчальної діяльності дорослий використовує такі прийоми, як 
перевтілення (фантазування), експериментування (художньо-пошукова діяльність), 
суміщення (синтез, мистецтв) та ін. Ці прийоми дають дітям можливість вільно оперувати 
уявленнями, які отримуються на звичайних заняттях, активізувати творчу уяву та творче 
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мислення, викликають емоційний відгук на зорові і слухові враження, пробуджують 
бажання займатися творчістю. 

Позанавчальна діяльність, як і навчальна, нерозривно пов'язані з розвитком вищих 
психічних функцій дитини і їх довільністю. У той же час у навчальній діяльності дитина 
найчастіше проявляє себе в рамках репродуктивного мислення, і у неї не завжди 
формується установка на творчість. Позанавчальна діяльність будується на принципі 
добровільності, і, незалежно від індивідуальних можливостей, наявного досвіду і знань, 
кожна дитина вибирає собі заняття за інтересами, де вона активно висловлює себе у 
творчості. Ця спеціально організована діяльність відповідає потребам організму, що 
розвивається. Крім того, включення дітей у позанавчальну діяльність найбільшою мірою 
сприяє розкриттю внутрішніх якостей кожної дитини, розширенню спеціальних знань, 
самореалізації її творчого потенціалу, оскільки використання в спеціально організованій 
діяльності поза занять синтезу мистецтв (музики, живопису, літератури, театру та ін.) 
об'єднує засоби виразності та стимулює творче самовираження кожної дитини. Також в 
рамках позанавчальної діяльності можлива реалізація спеціально розробленої 
програми, яка дозволяє використовувати методи активного навчання та задіяти 
психологічні механізми, які активізують процес розвитку творчих здібностей молодших 
школярів. 

В даний час набувають особливої актуальності ідеї комплексного освоєння 
мистецтв у позанавчальній діяльності. Так, через музику дитина здатна розвинути творчу 
уяву, художньо-образне мислення, творчі здібності, почуття сприйняття прекрасного 
через процес активного спостереження – переживання різних сторін навколишнього світу 
в творах мистецтв на основі власної творчої діяльності [13]. Перевага образотворчої 
діяльності, використання художнього мистецтва в розвитку творчих здібностей 
молодших школярів полягає в ситуації спеціально організованого сприйняття картин і 
подальшого активного включення дитини в різноманітні форми образотворчого 
мистецтва. У дітей виникає певне емоційне переживання, обумовлене впливом твору 
мистецтва на емоційну сферу, включається творча уява і творче мислення. 
Удосконалення ігрових навичок і творчої самостійності дітей через рольові ігри сприяє їх 
інтелектуальному розвитку, прояву творчої індивідуальності, пробуджує інтерес до 
театру, бажання перевтілюватися в нові образи. Підсумком розвитку творчих здібностей 

молодших школярів у позанавчальній діяльності є перетворення останніх, закономірна і 
якісна зміна структурних компонентів творчих здібностей, а також підвищення 
продуктивності діяльності кожної дитини.  

Значну роль у розвитку творчих здібностей молодших школярів у позанавчальній 
діяльності відіграє творчий учитель, який є на перших порах авторитетом для молодших 
школярів, які беззастережно підкоряються йому і багато в чому наслідують (копіювання 
проявляється в спробах бути схожими на улюбленого вчителя зовні, в запозиченні 
певних манер та ін.). Як зазначає Є. Яковлєва«характерна для молодших школярів 
орієнтація на дорослого як на авторитет і зразок для наслідування, робить цей підхід в 
руках педагога потужним розвиваючим засобом, що дозволяє швидко домагатися не 
тільки підвищення рівня творчого та інтелектуального розвитку дітей, а й позитивних змін 
в їх поведінці, що проявляється в розвитку поведінкової свободи »[13, с. 212]. 
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Розглянемо особливості розвитку кожного з компонентів творчих здібностей і їх 
показники. 

Когнітивний компонент включає в себе знання (результати пізнання), вміння 
(здатність успішно виконувати певні дії) і навики (виконання діяльності без контролю з 
боку свідомості і з успішним результатом), що допомагають молодшому школяреві 
реалізуватися в різних видах діяльності. В процесі позанавчальної діяльності у 
молодшого школяра активізується творче мислення, уява і образне мислення. 
Спираючись на наявні знання і культурний досвід, учні генерують нестандартні рішення 
запропонованих завдань, які відрізняються новизною, неповторністю, що свідчить про 
розвиток їх творчих здібностей. Розглянемо показники когнітивного компонента. 

Одним з них, як ми вже зазначали раніше, є творче мислення, яке спрямоване на 
створення суб'єктивно нового продукту або рішення задач новими способами [2; 10]. У 
дітей спостерігається сплеск дослідницької активності, яка характеризується такими 
якостями, як зростання самостійної розумової діяльності і критичність мислення. Учень 
намагається навчитися ставити дослідницькі цілі, висувати гіпотези причинно-
наслідкових залежностей, і це розвиває його творчі здібності [1]. Творчі здібності дитини 
оцінюються по результату в області розумової діяльності, а визначальною 
характеристикою творчості є наявність продукту діяльності або рішення задачі. Показник 
творчого мислення «швидкість» дозволяє судити про здатність дитини продукувати 
велику кількість ідей; показник «оригінальність» відображає здатність учня давати 
незвичайні відповіді, продукувати нестандартні ідеї, а показник «абстрактність назви» 
говорить про здібності дитини через розумові процеси синтезу і узагальнення 
придумувати нові назви, що виражають суть малюнка і виходять за межі уяви. Звідси, 
для розвитку творчих здібностей і творчого мислення молодших школярів необхідно 
стимулювання вчителем творчої активності дітей та створення продуктивної форми їх 
діяльності (творчої), при якій учні зможуть оволодіти творчим досвідом пізнання, 
створення і перетворення в новій якості об'єктів матеріальної і духовної культури у 
співпраці з педагогом. 

Формування творчого мислення нерозривно пов'язане з творчою уявою, оскільки 
обидва психічних процеси мають аналітико-синтетичний характер і визначаються 
ступенем невизначеності проблемної ситуації [9]. Наочно-образний компонент уяви 

молодшого школяра в цілому характеризується значною свободою оперування образами 
об'єктів дійсності і продуктивністю перетворення індивідуального досвіду [10]. Творча 
діяльність учнів може йти від двох джерел, які активізують уяву: від переживання дитини 
–рішення внутрішніх протиріч, що впливає на формування оригінальних задумів, 
передають почуття і емоції автора, і від його інтересу до світу і розв'язання 
суперечностей цього світу, що впливає на планомірне і самостійне виконання діяльності 
[10]. Тому, для розвитку творчої уяви необхідна наявність у дитини знань, досвіду і 
різноманітних вражень, які вона може отримати при виконанні творчих завдань. 

Наступний показник когнітивного компонента – наочно-образне мислення, який 
свідчить про вміння учнів оперувати різними образами і наочними уявленнями при 
вирішенні завдань. У цей період мислення молодших школярів поступово набуває 
абстрактний, узагальнений характер, стає чутливим до суперечностей [2; 8]. Пізнаючи 
навколишній світ діти прагнуть перетворити виконувану діяльність і створити, відносно 
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новий продукт. Звідси розвиток наочно-образного мислення можливий при використанні 
методів активного навчання на розвиваючих заняттях. 

Таким чином, представлені вище показники співвідносяться з когнітивним 
компонентом творчих здібностей молодших школярів та дозволяють судити про його 
розвиток в рамках формувальної програми. 

Далі розглянемо емоційнийкомпонент творчих здібностей.Емоційний компонент 
творчих здібностей представлений позитивнимставленням молодшого школяра до 
творчого вчителя, до виконуваноїдіяльності та його власних емоційних переживань 
впроцесі позанавчальної діяльності. Розвиток творчих здібностейпочинається у дитини в 
дитинстві, звідси велика роль дорослого в даномупроцесі, яка полягає в основному в 
забезпеченні його емоційногосамовираження. Основною умовою усвідомлення і прояву 
дитиною своєїіндивідуальності є називання, прийняття та підтримка дорослим 
йогоемоційних проявів [13].  

Прийняття та підтримка з боку дорослого, що створює умови для творчої роботи, 
спонукає учня до розумової діяльності й емоційного самовираження. Звідси, для розвитку 
емоційного компонента творчих здібностей необхідно, щоб дитина позитивно ставилася 
до вчителя і орієнтувалася на нього, як на творчий зразок. 

Іншим показником емоційного компонента творчих здібностей є емоційні 
переживання дитини у творчій діяльності, що виникають у неї в процесі виконання таких 
видів діяльності, як музична, образотворча та ігрова. Ми припускаємо, що наявність у 
молодшого школяра сильних і конструктивних переживань сприяє активізації його 
розумових процесів, підвищує інтерес до знаходження нового рішення. Звідсиважливо, 
щоб дитина відчувала сплеск емоцій при створенні творчого продукту, що спонукало б її 
до вдосконалення цього продукту і прагнення себе реалізувати в творчості. 

Наступний компонент творчих здібностей – мотиваційний, як система стимулів, що 
включає мотиви, інтереси, потреби учня. Даний компонент дозволяє визначити 
особистісну значимість для молодшого школяра та розвитку творчих здібностей впроцесі 
позанавчальної діяльності. 

Мотиваційний компонент творчих здібностей передбачає наявність у молодшого 
школяра бажання займатися творчістю в рамках позанавчальної діяльності, продукувати 
нові ідеї, образи, сюжети рольових ігор та ін. У позанавчальній діяльності діти самі 

починають усвідомлювати свої творчі можливості, і творчий дорослий цьому сприяє. 
Формування мотиву досягнення успіху призводить до розвитку творчих та інших 
здібностей учня. 

Встановлено, що між рівнем мотивації і рівнем розвитку інтелектуальних здібностей 
молодшого школяра існує певний зв'язок: розвиток інтелекту визначається в даному віці 
переважно внутрішньою мотивацією дитини – прагненням її до нових знань, високих 
досягнень [6]. У міру зростання особистісно значимої мотивації ростуть показники 
продуктивності і оригінальності відповідей дітей. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, вибір показників 
розвитку творчих здібностей співвідноситься основними структурними компонентами 
останніх, а зміна кожного з компонентів можлива в рамках спеціально розробленої 
програми. Всі структурні компоненти взаємопов'язані між собою, а їх зміна свідчить про 
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зміну творчих здібностей в цілому. В рамках нашого дослідження розвиток творчих 
здібностей ми розглядаємо в процесі образотворчої, ігрової та музичної діяльностей. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розгляді психологічних механізмів 
розвитку творчих здібностей молодшого школяра у позанавчальній діяльності. 
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Ivanova V. The psychological peculiarities of the development of creative abilities of 
younger pupils in extracurricular activities. The article has described the psychological 
peculiarities of younger pupils, described the features of the development of creative abilities of 
younger students in extracurricular activities. It has been presented the structure of creative abilities 
of the younger schoolchildren, including cognitive (knowledge, skills and abilities that contribute to the 
realization of the child in different types of activity); motivational (motives, interests, needs that 
motivate the younger student to creative activity) and emotional (positive attitude of the younger 
student to the performed activity, to the teacher, emotional self-realization in the process of performing 
non-standard tasks) components. 

The author of the article has determined the advantages of extracurricular activities in 
comparison with teaching in the development of students' creative abilities, which is that, first, it is 
based on the principle of voluntariness (children themselves choose occupations according to their 
interests), and secondly, it includes the possibility of using the synthesis of arts (music, painting, 
literature), thirdly, in the framework of this activity, it is possible to use methods of active learning, 
activation of psychological mechanisms that will contribute to the development of creative abilities of 
younger students. 

Key words: creative abilities, younger students, extracurricular activities.  
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УДК 159.923.2 

В.В. Кириченко  
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРЕДСТАВНИКІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ТА 

ТЕХНОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ 

Кириченко В.В. Розвиток інформаційної культури у представників 
соціономічних та технономічних професій. У статті представлено концептуальне 
означення поняття «інформаційна культура» та її структуру. У руслі компетентнісного 
підходу визначено основні професійні інваріанти, які пов’язані з різними аспектами 
взаємодії з інформаційним простором. Подаються результати досліджень, які були 
виконані у межах науково-дослідного проекту «Оцінювання ринку управлінських 
державних послуг та функціональної й компетентнісної спроможності державної служби 
та держслужбовців в Україні» (2018 р.)». Для реалізації завдань дослідження 
використовувався авторський варіант опитувальника вивчення компетентнісної 
спроможності державних службовців.  

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна культура, соціальні 
компетенції, професійна діяльність, соціономічні професії, технономічні професії. 

Кириченко В.В. Развитие информационной культуры у представителей 
социономических и технономичних профессий. В статье представлены 
концептуальное определение понятия «информационная культура» и ее структуру. В 
русле компетентностного подхода определены основные профессиональные 
инварианты, связанные с различными аспектами взаимодействия с информационным 
пространством. Представлены результаты исследований, выполненных в рамках 
научно-исследовательского проекта «Оценка рынка управленческих государственных 
услуг и функциональной и компетентностной способности государственной службы и 
госслужащих в Украине» (2018)». Для реализации задач исследования использовался 
авторский вариант опросника изучения компетентностной способности государственных 
служащих.  

Ключевые слова: информационное общество, информационная культура, 
социальные компетенции, профессиональная деятельность, социономические 
профессии, технономические профессии. 

Постановка проблеми. Здатність до оволодіння інформацією, знаннями і, що не 
менш важливо, оперування ними (критичний аналіз, реструктуризація, інтеграція та 
імплементація), стають базовими соціальними властивостями сучасної людини, яка 
здійснює життєдіяльність у глобалізованому цифровому інформаційному суспільстві. На 
Всесвітньому економічному форумі у Давосі 2016 року багато уваги було приділено 
питанням сучасної освіти та її актуальності не лише на момент підготовки але й у 
майбутньому. До ключових умінь, якими мають володіти майбутні працівники більшості 
професій належать: критичність мислення, креативність, складання суджень і ухвалення 
рішень, когнітивна гнучкість. Цифрова революція стала точкою неповернення на ринку 
праці. Більшість технологічних процесів виробництва переведені у віртуальну площину, 
тому звичний для індустріального суспільства світ професій скоро перестане 
функціонувати, натомість з’являться нові види зайнятості, які будуть пов’язані з 
переробкою інформаційних потоків та обслуговуванням шляхів їх циркуляції. 
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Аналіз останніх публікацій. Соціокультурні зміни, до яких призвели винаходи у 
галузі інформаційних технологій, пов’язані з зміною цінності інформації в житті 
суспільства та особистості. Усі види соціокультурної активності пов’язані з постійною 
необхідністю засвоєння інформації у вигляді знань та суспільного досвіду. З початку 
зародження людської цивілізації знання відігравали значну роль, проте на їх засвоєння 
відводився певний період соціально-вікового розвитку. Це було пов’язано з тим, що 
система суспільних знань мала відносно цілісну структуру та зазнавала незначної зміни 
в контексті життєдіяльності окремої людини. У сучасному інформаційному суспільстві 
більшість властивостей інформації є релятивними, а отже їх істинність, новизна, 
об’єктивність та стійкість можуть змінюватися. Постійна зміна інформаційного контексту 
та змісту призвела до необхідності здобувати нові знання та досвід, верифікувати їх, 
доповнювати, змінювати структуру тощо. Еволюція способу взаємодії особистості з 
інформаційним простором відбувається як результат зміни ролі та значення знань у житті 
людини. Хоча вона завжди була визначальною у процесі налагодження будь-якої 
індивідуальної чи колективної діяльності, на сьогоднішній день цей процес оповитий не 
статичним монопотоком інформації, які мали досить протяжні цикли оновлення, а 
передбачає взаємоперетин безлічі інформаційних систем, які перебувають у 
різноманітних підрядно-супідрядних зв’язках. Якщо на початку ХХ ст. вважалося, що 
знання (інформація) керують світом, то у ХХІ ст. – знання породжують світи. 

Здатність оперувати великою кількістю інформаційного контенту, яку ми визначили 
як суспільну необхідність, стає основою особистісної та професійної успішності в 
сучасному інформаційному суспільстві. Віртуалізація соціальних відносин призвела до 
необхідності бути компетентним у сфері використання інформаційних технологій. 
Сучасні дослідники звертають свою увагу на наступні аспекти здатності особистості до 
діяльності в інформаційному суспільстві: інформаційну культуру (Антонченко М.А., 
Рамський Ю.С.), медіаграмотність (Федоров А.В.), комп’ютерну грамотність 
(Насирова Н.Х., Семенов А.Л.), інформаційно-комунікативну (Баловсяк Н.В.) 
інформаційно-технологічну ( Спірін О.М.), ІКТ-компетентність (Тихонова Т.В.) [0; 7; 10; 18; 
17; 11; 14; Ошибка! Источник ссылки не найден.; 16; 12]. З метою більш точного 
оперування поняттям «інформаційна компетентність» варто розглянути зміст поняття 
«інформація». У силу полідисциплінарності визначення, більшість дослідників сходяться 
на тому, що «інформація» це дані, які мають певний зміст або смисл (Трішина С.В., 
Фрідланд А.Я.) [6; 4; Ошибка! Источник ссылки не найден.15]. Вони перетворилися в 
знання колективного та індивідуального значення та «обросли» певними символічними 
інтерпретаціями культури. В силу цього в межах кожної культури можна подивитися на 
світ, який має певну фізично сталу структуру (описану мовою даних), під певним кутом 
зору. Інформаційна культура є складовою загальної культури особистості. На думку 
Р.С. Гуревича в останні десятиліття збільшилася питома вага знань в суспільному 
прогресі, що утворило цілий пласт культурних цінностей, які породжують пізнавальний 
інтерес людини та налаштовують на активне світопізнання [3]. Цінність інтелекту в 
сучасних умовах пояснюється тим, що для обробки інформації високої когнітивної 
щільності та символічної багатозначності в межах мультикультурального поля знань, 
потрібен певний психічний ресурс, інтелектуальний та емоційний потенціал, 
налаштування на пошукову активність та щоденну верифікацію знань.  

До складових інформаційної культури С.Д. Карагодов відносить [5]: 
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- інформаційну (комп’ютерну) грамотність; 
- інформаційну компетентність; 
- інформаційний ціннісно-змістовий компонент; 
- інформаційну рефлексію; 
- інформаційну культуротворчість. 

Інформаційна компетентність та інформаційна грамотність вважаються автором 
ключовими, оскільки вони забезпечують процесуальну складову інформаційної 
діяльності людини та формують певне ціннісне ставлення до знань і є підґрунтям для 
інформаційної культуротворчості. В умовах сучасного суспільства інформаційна 
компетентність розглядається не лише як умова особистісної успішності, а як спосіб 
виживання у ньому, здатність здійснювати життєдіяльність на мінімально достатньому 
рівні.  

Поява компететнісного підходу в психолого-педагогічній практиці була ініційована 
рядом змін у системі суспільних відносин, які позначилися на системі освіти більшості 
технологічно розвинених країн. У галузі професійної освіти та інших соціальних 
інституціях, які відповідають за соціалізацію особистості почали поступово відходити від 
«теоретизації» навчання та орієнтуватися на практику (формування досить конкретних 
практичних умінь та навичок). У роботі «Компетентність в сучасному суспільстві: 
виявлення, розвиток та реалізація» Дж. Равен приходить до висновку, що у сучасному 
суспільстві важливими для особистості залишаються досить конкретні практичні знання 
та навички, які можуть бути використаними для реалізації досить обмеженого кола 
практичних завдань з якими стикається особистість у повсякденному житті [8]. Більшість 
знань, отриманих у закладах середньої та вищої освіти, не проходять практичної 
верифікації та існують поза практичним контекстом. У деякому сенсі афористично, але 
для більшості випускників шкіл, які засвоїли теорему Піфагора, ці знання залишаються 
«мертвими», оскільки не мають практичного застосування. Метою соціалізації, на думку 
Дж. Равена, є передача не стільки знань, які більшою мірою є даними, які пояснюють 
навколишній світ, а передача досвіду [9]. Знання вміщують у себе як конкретні 
інформаційно-фактичні компоненти, так і суб’єктивні нашарування, що залишилися в 
процесі їх використання в суспільній та індивідуальній практиці. Долучаючись до 
інформаційної мережі пересічний суб’єкт соціальних відносин мусить витримувати 
баланс між досвідом та «сухими даними», які перетворюються в процесі їх засвоєння та 
практичного застосування в особистісні знання. 

Інформаційна культура особистості формується в процесі соціалізації в широкому 
її сенсі. Базові компетенції, які входять до структури інформаційної культури особистості, 
формуються під впливом широкого спектру факторів соціального середовища, що не 
обмежується виключно процесом професійної підготовки та умовами трудового 
навчання у межах специфічних професій, які до останнього часу були пов’язані з прямим 
функціональним використанням ІКТ. 

Формулювання мети і завдання статті. Мета роботи: проаналізувати розвиток 
інформаційної культури представників технономічних та соціономічних професій з огляду 
на особливості їх професійної підготовки та навчання. Завдання дослідження полягають 
у проведенні емпіричного дослідження розвитку інформаційної культури у представників 
соціономічних та технономічних професій; здійснити порівняння сформованості, 
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виокремлених нами технологічного та соціально-психологічного рівнів інформаційної 
культури.  

Виклад методики і результатів дослідження. У дослідженні рівня сформованості 
інформаційної культури, яке було проведено на початку 2019 року, взяли участь 
представники професій соціономічного (державний службовець) та технономічного 
(програміст, мережевий інженер, графічний дизайнер, web-дизайнер) профілів, а також 
студенти, які отримують освіту за спеціальностями «інформатика», «комп’ютерні системи 
та мережі», «комп’ютерні технології». 

Для реалізації завдань дослідження було розроблено авторський варіант 
опитувальника вивчення компетентнісної спроможності державних службовців. 
У структурі інваріантів професійної діяльності державних службовців ми виокремлюємо 
уміння використовувати ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології), уміння працювати з 
інформацією, критичність мислення та неупередженість, уміння здійснювати комунікацію 
та налагоджувати взаємодію, уміння вчитися та освоювати нові знання та досвід.  

У межах нашого дослідження виокремлено два принципово відмінні рівні 
інформаційної культури особистості, які формують соціально-професійні інваріанти, що 
входять до складу інформаційної культури особистості – технологічний і соціально-
психологічний. 

Технологічний рівень інформаційної культури позначає здатність суб’єкта 
соціальних відносин взаємодіяти з цифровими інформаційними технологіями, 
користуватися ІКТ та його функціоналом. 

Соціально-психологічний рівень інформаційної культури пов’язаний зі здатністю 
суб’єкта соціальних відносин здійснювати аналіз і переробку інформації та 
використовувати її для здійснення соціальної активності. 

Аналіз результатів дослідження сформованості базових інваріантів професійної 
діяльності, що становлять основу інформаційної культури, показав що більшість 
інваріантних фахових компетентностей знаходяться на етапі формування (табл.1). На 
найвищому рівні розвинені «уміння здійснювати комунікацію та налагоджувати 
взаємодію» (66%), «управління змінами та проектна діяльність» (68%), «уміння досягати 
поставлених цілей» (62%), «управління фінансами та іншим матеріальними, 
інтелектуальними (духовними) ресурсами» (68%). 

Найменш сформованими залишаються «стресостійкість» (19%), «критичність 
мислення та неупередженість» (24%). На етапі формування, за результатами 
відсоткового аналізу, залишаються такі компетенції як «здатність до використання ІКТ у 
професійній діяльності» (59%). У загальному державні службовці мають високий рівень 
сформованості фахової компетентності, тому функції, які вони виконують у межах 
трудового посту знаходяться на етапі формування, що відповідає реаліям сьогодення в 
умовах трансформування української державної системи. 

Аналіз сформованості інформаційної культури державних службовців здійснювався 
на основі тієї структури інформаційної культури, яку ми пропонували. Технологічний 
рівень інформаційної культури ми пов’язували з такими фаховими компетенціями як 
«уміння використовувати ІКТ у професійній діяльності» та «уміння працювати з 
інформацією». Про сформованість соціально-психологічного рівня інформаційної 
культури свідчив розвиток таких компетенцій як «уміння здійснювати комунікацію та 
налагоджувати взаємодію», «критичність мислення та неупередженість». Уміння вчитися 
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та освоювати нові знання і досвід у межах нашої дослідницької структури є інтегральним 
діяльнісним інваріантом, який є частиною структури кожного з рівнів інформаційної 
культури особистості. Відповідно до наших міркувань, здатність до оволодіння знаннями 
та досвідом є умовою підтримки соціально-професійної актуальності компетентностей та 
дозволяє адаптувати їх відповідно до умов середовища.  

Таблиця 1.  
Рівень сформованості фахових інваріантних компетентностей у державних 

службовців 

Найменування компетентності 

Рівень сформованості компетенції 

Сформована 
компетенція 

Компетенція на 
етапі 

формування 

Не сформована 
компетенція 

Прийняття ефективних рішень 44% 23% 33% 

Уміння працювати з інформацією 47% 39% 14% 

Уміння здійснювати ефективне 
управління 

26% 31% 43% 

Лідерські якості (публічна 
діяльність) 

43% 41% 16% 

Стресостійкість 19% 37% 44% 

Здатність до використання ІКТ у 
професійній діяльності 

34% 59% 7% 

Уміння вчитися та освоювати нові 
знання та досвід 

32% 47% 21% 

Уміння здійснювати комунікацію 
та налагоджувати взаємодію 

66% 24% 10% 

Критичність мислення та 
неупередженість 

24% 37% 39% 

Управління змінами та проектна 
діяльність 

56% 31% 13% 

Уміння досягати поставлених 
цілей 

62% 22% 16% 

Управління фінансами та іншим 
матеріальними, інтелектуальними 
(духовними) ресурсами 

68% 24% 8% 

За результатами дослідження ми виявили, що у державних службовців 
технологічний рівень інформаційної культури знаходиться на етапі формування 
компетентностей. Уміння працювати з інформацією як інваріант професійної діяльності 
сформований у 47% досліджуваних, для 31% він знаходиться на етапі формування. У 
14% державних службовців це уміння не сформоване. Соціально-психологічний рівень 
інформаційної культури державних службовців розвинений на більш високому рівні за 
рахунок того, що професійна компетентність «уміння здійснювати комунікацію та 
налагоджувати взаємодію» властива для 66% досліджуваних, проте компетентність 
«критичність мислення та неупередженість» сформована у 24% досліджуваних. Для 37% 
опитаних вона знаходиться на етапі формування та у 39% ця компетенція є 
несформованою. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що соціально-
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психологічний рівень інформаційної культури державних службовців здебільшого 
складається з уміння здійснювати комунікацію, налагоджувати інформаційні зв’язки, 
поширювати певний контент. Критично ставитися до інформації, перевіряти її 
достовірність та бути неупередженим може значно менша кількість досліджуваних. На 
етапі формування знаходиться така інтегральна компетенція інформаційної культури 
особистості як уміння вчитися, освоювати нові знання та досвід (у 47% на етапі 
формування та у 21% ця компетенція не сформована). 

Серед досліджуваних, які працюють у межах технономічних професій 
прослідковується наступна тенденція до розвитку виокремлених нами компетентнісних 
інваріантів професійної діяльності (табл.2).  

Таблиця 2.  
Рівень сформованості фахових інваріантних компетентностей серед осіб, які 

працюють у межах технономічних професій 

Найменування компетентності 

Рівень сформованості компетенції 

Сформована 
компетенція 

Компетенція  
на етапі 

формування 

Не сформована 
компетенція 

Прийняття ефективних рішень 16% 28% 56% 

Уміння працювати з інформацією 64% 32% 4% 

Уміння здійснювати ефективне 
управління 

21% 38% 41% 

Лідерські якості (публічна 
діяльність) 

14% 22% 64% 

Стресостійкість 57% 34% 9% 

Здатність до використання ІКТ у 
професійній діяльності 

86% 9% 5% 

Уміння вчитися та освоювати нові 
знання та досвід 

64% 29% 7% 

Уміння здійснювати комунікацію 
та налагоджувати взаємодію 

21% 34% 45% 

Критичність мислення та 
неупередженість 

30% 34% 36% 

Управління змінами та проектна 
діяльність 

21% 17% 62% 

Уміння досягати поставлених 
цілей 

34% 48% 18% 

Управління фінансами та іншим 
матеріальними, інтелектуальними 
(духовними) ресурсами 

12% 33% 55% 

 
Компетенції, які позначають здатність до здійснення управління та лідерства в 

досліджуваних у більшості не сформовані, вони є суто «управлінськими» тому не 
використовуються програмістами під час вирішення управлінських завдань. Також на 
несформованому рівні у більшості залишаються такі компетенції як «управління змінами 
та проектна діяльність» та «управління фінансами та іншим матеріальними, 



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

133 

 

інтелектуальними (духовними) ресурсами» (у 62% та 55%). Компетенції, що входять до 
складу інформаційної культури, розвинені у досліджуваних на високому рівні: уміння 
працювати з інформацією сформоване у 64% програмістів, здатність до використання 
ІКТ у професійній діяльності у 86%, проте критичність мислення має низькі показники та 
сформована як соціально-професійна компетенція у 30% досліджуваних, ще у 34% вона 
знаходиться на етапі формування. Також для представників цієї групи професій не 
властива здатність до здійснення комунікації та налагодження соціальної взаємодії 
(у 45% вона не сформована). 

У представників цієї групи професій виявився високим рівень розвитку уміння 
вчитися та освоювати нові знання та досвід (64%) порівняно з державними службовцями 
у яких лише 32% мають сформований рівень цієї компетенції. У досліджуваних на 
високому рівні розвинений технологічний рівень інформаційної культури. Про це свідчить 
рівень розвитку таких компетенцій як «здатність до використання ІКТ у професійній 
діяльності», яка є сформованою у 86% досліджуваних та «уміння працювати з 
інформацією» (64%). Щодо соціально-психологічного рівня інформаційної культури 
особистості, то рівень сформованості компетентностей «уміння здійснювати комунікацію 
та налагоджувати взаємодію» і «критичність мислення та неупередженість» у 
досліджуваних свідчить про те, що він залишається на низькому рівні.  

Порівнюючи результати дослідження серед категорії держслужбовців та осіб 
зайнятих в IT-сфері, ми можемо зробити декілька висновків щодо розвитку у них 
інформаційної культури на основі аналізу кількісного та відсоткового співвідношення осіб, 
у яких були сформованими або залишаються на рівні формування компетенції, що 
входять до її складу. Інтегральна діяльнісна компетенція, яка є частиною як 
технологічного так і соціально-психологічного рівнів інформаційної культури, розвинена 
у більшої кількості програмістів і зайнятих в IT-сфері осіб (64%) та сформована лише у 
32% державних службовців. Технологічний рівень інформаційної культури краще 
розвинений у програмістів, оскільки діяльнісна суть їх професійної діяльності 
опосередкована взаємодією з ІКТ та передбачає певні операції з інформацією. 
Узагальному виявилося, що в більшості досліджуваних з обох груп інформаційна 
культура знаходиться на етапі формування. На вищому рівні розвинені ті компетенції, які 
стосуються технологічного рівня інформаційної культури: уміння працювати з 
інформацією та «здатність до використання ІКТ у професійній діяльності». Соціально-
психологічний рівень інформаційної культури залишається на низькому рівні, оскільки 
компетенції, що входять до її складу у більшості є не сформованими або знаходяться на 
етапі формування.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. За результатами проведеного 
дослідження можна зробити висновок, що інформаційна культура є частиною загальної 
культури особистості. Оскільки доступ ІКТ щороку збільшується як в економічному, так і 
в соціокультурному сенсі, технологічний рівень інформаційної культури розвинений у 
представників як соціономічних, так і технономічних професій. Уміння, які входять до його 
складу, розвиваються в процесі соціалізації (ігрової діяльності, шкільного навчання). 
Вони визначають не лише професійну, але й соціальну успішність та адаптивність. 
Отримані результати свідчать про те, що розвиток компетентностей, які входять до 
складу технологічного та соціально-психологічного рівнів інформаційної культури не 
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обмежено умовами конкретного професійного середовища та починають формуватися 
на ранніх етапах соціалізації.  
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Kyrychenko V.V. The development of information culture among representatives of 
socionomic and technonomic professions. The paper presents the results of a study of the level 
of development of information culture among civil servants and representatives of technical 
professions. We have put forward a definition of the concept of “information culture” and described its 
levels: technologic and socio-psychological. Information culture is a component of the general 
personality culture and determines the way in which it interacts with the information space. Within our 
study, socio-occupational invariants that are part of the personality information culture form two 
fundamentally different levels of personality information culture. The technological level of information 
culture refers to the ability of a social relations entity to interact with digital information technologies, 
to use ICT and its functionality. Socio-psychological level of information culture is related to the ability 
of the subject of social relations to analyze the processing of information and use it for social activity. 
According to the results of our research, we have found that in the representatives of technical 
professions and civil servants the socio-psychological level of information culture is at the stage of 
formation. The technological level of information culture remains at a high level of development. The 
results obtained indicate that the development of competencies that are part of the technological and 
socio-psychological levels of information culture is not limited by the conditions of a particular 
professional environment and begin to form at the early stages of socialization. 

Keywords: information society, information culture, social competences, professional activity, 
socionomic professions, technonomic professions. 
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УДК 159.923 

А.М. Крицька  
МЕТОДИ АКТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ  

Крицька А.М. Методи активації професійної креативності. У статті представлені 
результати теоретичного дослідження методів активації професійної креативності. 
Визначено, що розвиток професійної креативності є одним з основних завдань сучасної 
освіти і потребує впровадження спеціальних психологічних технологій і методів, що 
дають змогу розвивати унікальний креативний потенціал майбутнього фахівця у ході його 
фахової підготовки. Для активізації професійної креативності можна використати такі 
методи, як: метод «мозкового штурму», метод інверсії, метод емпатії, метод SCAMPER, 
метод Уолта Діснея, метод «6 капелюхів» Е. Боно. Кожен з цих методів може 
поєднуватися з іншими й мати низку модифікацій. 

Ключові слова: креативність, методи активації креативності, професійна 
креативність, творчість, творча діяльність. 

Крицкая А.М. Методы активации профессиональной креативности. В статье 
представлены результаты теоретического исследования методов активации 
профессиональной креативности. Определено, что развитие профессиональной 
креативности является одной из основных задач современного образования и требует 
внедрения специальных психологических технологий и методов, позволяющих 
развивать уникальный креативный потенциал будущего специалиста в ходе его 
профессиональной подготовки. Для активизации профессиональной креативности 
можно использовать такие методы, как: метод «мозгового штурма», метод инверсии, 
метод эмпатии, метод SCAMPER, метод Уолта Диснея, метод «6 шляп» Э. Боно. Каждый 
из этих методов может сочетаться с другими и иметь ряд модификаций. 

Ключевые слова: креативность, методы активации креативности, 
профессиональная креативность, творчество, творческая деятельность. 

Постановка проблеми. Для забезпечення нового рівня якості професійної 
підготовки майбутніх спеціалістів та у зв'язку із сучасними вимогами ринку праці, 
необхідно застосовувати нетрадиційні підходи до навчання. Зараз існує запит на 
розвиток творчої особистості, здатної на відміну від людини-виконавця, самостійно 
мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення, здатної до 
вирішення творчих професійних завдань. Тобто проблема розвитку і активації 
професійної креативності – є актуальною і потребує вивчення. 

Аналіз останніх публікацій. У психологічній науці з різних теоретичних позицій 
досліджено проблему активізації творчої пошукової активності студентів (А.М. Алексюк, 
О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, А.В. Фурман, О.Я. Чебикін, В.М. Ямницький та ін.), розвитку 
творчих здібностей особистості (Дж. Гілфорд, В.Д. Дружинін, Г.С. Костюк, Н.С. Лейтес, 
С.Д. Максименко, М.Л. Смульсон, та ін.), становлення творчої особистості 
(Д.Б. Богоявленська, В.В. Рибалка, В.А. Роменець, Е.П. Торранс та ін.). Водночас в 
багатьох дослідженнях недостатньо розкрито питання специфіки, закономірностей та 
організації творчої діяльності майбутніх фахівців, зокрема активації і розвитку в них 
професійної креативності. 
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Формулювання мети і завдань статті. Викладене вище визначило мету 
дослідження, якою є аналіз методів активації професійної креативності. Для досягнення 
мети було поставлено такі завдання: проаналізувати сучасні дослідження щодо 
креативності; виокремити ідеї щодо формування професійної креативності; визначити 
методи активації професійної креативності. 

Виклад методики і результатів дослідження. Розвиток професійної креативності 
є одним з основних завдань сучасної освіти і потребує впровадження спеціальних 
психологічних технологій і методів, що дають змогу розвивати унікальний креативний 
потенціал майбутнього фахівця у ході його фахової підготовки. 

Творча особистість, на думку В.В. Рибалки, є найбільшою цінністю для будь-якого 
суспільства, оскільки для неї характерна висока продуктивність, результативність 
особисто та суспільно значущої творчої праці, завдяки чому людство робить черговий 
крок у своєму прогресі [7]. 

Творчість та креативність є досить близькими поняттями. Креативність (від англ. 
create – створювати, англ. creative – творчий, творчий) – це творчі здібності індивіда, що 
характеризуються готовністю до створення принципово нових ідей, що відхиляються від 
традиційних або прийнятих схем мислення і що входять в структуру обдарованості як 
незалежний чинник. Складність поняття «креативність» показує багатоаспектність 
вивчення його з психологічного та педагогічного погляду (Дж. Гілфорд, Е. Торренс, 
В.О. Моляко та ін.). 

Основними складовими креативності є: швидкість думки; гнучкість думки; 
оригінальність; допитливість; здатність до розробки гіпотези; задоволеність [8]. 
У загальній структурі творчої діяльності як системи виділяють кілька основних 

підсистем: процес творчої діяльності; продукт творчої діяльності; особистість творця; 
середовище; умови, у яких проходить творчість. У свою чергу, у кожній із названих 
підсистем можна також виокремитиїхскладові. Наприклад, процес діяльності має такі 
складники: постановка задачі, формування задуму, його реалізація. Особистість творця 
характеризується здібностями, особливостями розуму, темпераментом, віком, 
характером тощо. Середовище й умови являють собою фізичне оточення, колектив, 
стимулятори та бар’єри у творчій діяльності й ін. [9, с.5-6]. 

Для виникнення креативних ідей потрібен час, терпіння і певна відкритість розуму, 
або нестандартне мислення, як називає цей феномен відомий психолог Едвард де Боно. 
Нестандартне мислення – це протилежність логічного, критичного мислення. Замість 
переміщення від однієї точки до іншої, нестандартне мислення дозволяє вашому розуму 
рухатися у всіх напрямках, на всі боки. Важливо не виклад фактів, розгляд того, що є, 
важливо усвідомити, що може бути. Основна складність нестандартного мислення – 
позбутися від внутрішнього голосу здорового глузду, основна мета – подивитися на 
існуючі речі з нових точок зору [1]. 

Для активізації професійної креативності, на наш погляд, можна використати такі 
активні методи творчого пошуку, як: метод «мозкового штурму», метод інверсії, метод 
емпатії, метод SCAMPER, метод Уолта Діснея, метод «6 капелюхів» Е. Боно. ЦІ методи 
доцільно використовувати в освітньому середовищі вищого навчального закладу як для 
майбутніх фахівців, так і для викладачів. 

Метод «мозкового штурму» або «мозкова атака» або брейнстормінг 
(колективне генерування ідей рішення творчого завдання), це – оперативний метод 
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розв’язання проблеми на основі стимулювання творчої активності, при якому учасникам 
обговорення запропоновано виказати якомога більшу кількість варіантів розв’язання 
конкретної проблеми, не уникаючи навіть найфантастичніших рішень. Головними 
аспектами є максимальна кількість ідей та повна заборона на критику на початкових 
етапах [4]. Вперше «мозковий штурм» (storm brain) був застосований у корпорації «Веll» 
на початку 50-х pp. XX століття. Відомо, що методика проведення «мозкового штурму» 
має дві основні модифікації. Одна полягає в тому, що формуються дві групи спеціалістів: 
перша – з осіб з творчим складом розуму, друга – з критичним. Перша група генерує ідеї 
й оцінки, друга – аналізує і критикує запропоновані ідеї. Осіб, які беруть участь в 
обговоренні, не критикують, керівник – безсторонній, він скеровує дискусію. Ідея, яка 
вистроїть проти критики і з якою погоджується більшість, приймається як підсумкова 
експертна оцінка. Інший підхід відрізняється тим, що заздалегідь групу критиків не 
виділяють. Відбувається вільне обговорення проблеми і приймається узгоджена версія 
оцінки.  

Метод інверсії (у психології його іноді називають методом звертання) являє собою 
один з евристичних методів творчої діяльності, орієнтований на пошук ідей рішення 
творчої задачі в нових, несподіваних напрямках, найчастіше протилежних традиційним 
поглядам і переконанням, що диктуються формальною логікою і здоровим глуздом. 
Метод інверсії базується на закономірності і відповідно принципі дуалізму, діалектичної 
єдності й оптимального використання протилежних (прямих і зворотних) процедур 
творчого мислення: аналіз і синтез, логічне й інтуїтивне, статичні і динамічної 
характеристики об'єкта дослідження, зовнішні і внутрішні сторони об'єкта, чи збільшення, 
навпаки, зменшення розмірів, конкретне й абстрактне, реальне і фантастичне, 
роз'єднання й об'єднання, конвергенцію і дивергенцію. Якщо не удається вирішити 
задачу від початку до кінця, то спробуйте вирішити її від кінця до початку тощо [5]. 

Метод емпатії (метод особистої аналогії). Процес застосування аналогії є як би 
проміжною ланкою між інтуїтивними і логічними процедурами мислення. У рішенні 
творчих задач використовують різні аналогії: конкретні й абстрактні; ведуться пошуки 
аналогії живої природи з неживою, наприклад в області техніки. У цих останніх аналогіях 
можуть бути, у свою чергу, встановлені аналогії за формою, структурою функціям, 
процесам тощо. Найчастіше емпатія означає ототожнення особистості однієї людини з 
особистістю іншої, коли намагаються думкою поставити себе в положення іншого. Не 
випадково емпатія, чи особиста аналогія, у рішенні творчої задачі розуміється як 
ототожнення людини з технічним об'єктом, процесом, деякою системою. Коли 
застосовується метод емпатії, то об'єкту приписують почуття, емоції самої людини. 
Людина як би зливається з об'єктом, об'єкту приписується поводження, що можливо у 
фантастичному варіанті [6]. 

Метод SCAMPER (абревіатура від англ. Substitute Combine Adapt Modify Put 
Eliminate Reverse) – методика творчості у формі перевірочного списку. Заснована на 
спостереженні, що все нове є модифікація вже існуючого, є схемою постановки питань, 
що стимулюють виникнення нових ідей. Substitute (заміщення): Як і чим можна замінити 
складові частини? Як і чим можна замінити наявні правила? Як і чим можна замінити 
форму? Як і чим можна замінити звук, поверхню, колір? Як і чим можна замінити учасників 
процесу? Чи можна замінити назву? Чи можна замінити одну частину іншою? Чи можна 
застосувати цю ідею в новому напрямку? Combine (комбінування): Які частини 
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(матеріали, товари, послуги) можна скомбінувати? Чи можна скомбінувати поставлене 
завдання з чимось іншим? Що можна скомбінувати для розширення сфери 
застосування? Adapt (адаптація): Чи існують аналоги і на що це може бути схоже? Чи 
стикався я вже з чимось подібним? Що ще можна зробити з цієї ситуації? Чим з існуючого 
я можу скористатися, щоб вирішити цю проблему? Які вже існуючі ідеї я можу адаптувати 
під себе? Чи може моя концепція бути представлена в іншому контексті? Modify 
(модифікація): Що і як можна модифікувати? Які ідеї можна розширити і як? Як і що можна 
зробити з більшою ефективністю? Чи можна це легко повторити? Чи можна надати 
наявним ідеям і концепціям додаткову цінність? Put to other uses (пропозиція іншого 
застосування): Як ще це можна використовувати? Чи може це бути застосовано не 
тільки для того, що планувалося, але й для чого-небудь іншого? Як дану ідею могла би 
використовувати дитина або літня людина? Чи можна застосувати наявну ідею, 
модифікувавши її? Eliminate (усунення або зведення до мінімуму): Чи можна спростити 
проблему? Що можна видалити з контексту без істотних змін? Яка умова не є 
обов'язковою? Чи можна зробити виняток із правил? Чи можна і чи потрібно розділяти 
проблему на кілька частин? Чи можна надати цьому менший обсяг? Rearrange/Reverse 
(звернення, зміна порядку): Який порядок буде найбільш оптимальним? Чи є окремі 
частини взаємозамінними? Чи може бути інша послідовність дій? Чи можна поміняти 
місцями причину та наслідок? Чи можна поміняти місцями позитивні та негативні 
аспекти? Що буде, якщо розглянути проблему в зворотному порядку? Що буде, якщо я 
буду діяти від зворотного? [3]. 

Метод Уолта Діснея (метод проводять у формі рольової гри, в якій учасники 
розглядають поставлене завдання з трьох точок зору: творчої, реалістичної і критичної; 
метод можна використовувати як індивідуально, так і в групі). Спочатку він користувався 
цією методикою для себе особисто. І для того, щоб щось розробити спочатку він уявляв 
себе в різних ролях, при цьому переходив у різні приміщення, потім приміщення 
звузилося до розміру стільця, а потім вже від прив'язки до місця, стільця, Уолт Дісней 
перейшов до мислення, уявляючи себе ніби сидячим на тому чи іншому стільці. Стільці 
мрійника, реаліста чи критика.  

Основоположним принципом креативної стратегії Уолта Діснея є виділення 
чотирьох позицій мислення: «Мрійник», «Спостерігач», «Реаліст» і «Критик». Всього 
виділяють 12 кроків стратегії творчості Уолта Діснея.  

1) Готуємо в просторі чотири місця. 
2) Входимо в позицію «Мрійник». Представляємо в своїй уяві найкращу, 

ідеальну можливість реалізації нашого проекту. Представляємо найкращий спосіб самих 
себе, а також те, як ми реалізуємо наш проект. Найбільших результатів можна досягти 
за допомогою візуалізації, коли все, що ми уявляємо, представляється в формі яскравого 
кольорового кіно. 

3) Входимо в позицію «Спостерігач». Тут нашим завданням є налагодження 
ефективної взаємодії всіх позицій і здійснення коректної зв'язку між ними. Необхідно 
оцінити продуктивність роботи «Мрійника», дати відповідні рекомендації і після цього 
подумки передати репрезентацію плану реалізації проекту від «Мрійника» до «Реаліста». 

4) Входимо в позицію «Реаліст». Беремо на себе роль людини справи, який 
отримує величезне задоволення від діяльності. Розглядаємо план реалізації проекту і 
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відбираємо з нього тільки те, за що ми стовідсотково зможемо поручитися. Потрібно 
подумати про те, за допомогою яких реальних дій можливо реалізувати проект. 

5) Входимо в позицію «Спостерігач». Проводимо оцінку продуктивності роботи 
«реаліста», робимо висновки і, якщо це необхідно, вносимо коригування та доповнення. 
Після цього передаємо оброблену ідею від «реаліста» до «Критику». 

6) Входимо в позицію «Критик». Налаштовуємося позитивно. На цьому етапі 
потрібно проаналізувати наш план, спрогнозувати можливі перешкоди і помилки і 
попередити їх. Зробити це потрібно ще до реалізації плану. Дуже важливо також 
сформулювати для «Мрійника» необхідні питання і завдання, подумавши про можливі 
проблеми. Що може статися в процесі реалізації? Чи може наш проект якось і на щось 
негативно вплинути? Вимагаються завдання з доопрацювання плану слід вказати саме 
в позитивній формі. 

7) Входимо в позицію «Спостерігач». Оцінюємо продуктивність роботи 
«Критика». При необхідності, доповнюємо її. Далі передаємо інформацію, оброблену 
«реалісти» і «Критиком» «Мрійники» на подальшу доопрацювання. 

8) Входимо в позицію «Мрійник». Проводимо аналіз інформації, отриманої на 
попередньому етапі, і вже на основі його створюємо модифікований і оновлений образ 
нашого проекту. Проект тепер повинен виглядати більш чітко, і придбати більш відчутні 
обриси. 

9) Входимо в позицію «Реаліст» і потім в позицію «Критик» (між ними входимо 
в позицію «Спостерігач»). В даному випадку важливо обробити додаткову інформацію. 
Відбувається це таким же чином, як на попередніх етапах. 

10) Входити черзі в усі позиції потрібно до тих пір, поки розробленим планом 
реалізації не будуть остаточно задоволені всі «учасники». 

11) Інтегруємо позиції. Як тільки наш план буде остаточно оформлений і 
доопрацьований, потрібно увійти в кожну з позицій, крім позиції «Спостерігач», і звернути 
увагу на їхні капітали і способи роботи з планом реалізації, які характерні для кожної з 
позицій. Після цього об'єднуємо їх в собі в одне ціле. 

12) Підлаштовуємось до майбутнього. На даній стадії у нас є повна «картинка» 
плану реалізації нашого проекту і всіх дій, необхідних для досягнення необхідного 
результату. На основі цього ми продумуємо свої перші практичні кроки і приступаємо до 
їх здійснення [10]. 

Метод «6 капелюхів» Едварда де Боно. В основі методу – ідея паралельного 
мислення: конструктивного мислення, при якому різні точки зору і підходи не стикаються, 
а співіснують. Метод шести капелюхів – це простий і практичний спосіб розділення 
процесу мислення на шість різних режимів, кожен з яких представлений метафоричним 
капелюхом певного кольору.  

− Білий капелюх: наводить на думку про папір. Білий капелюх зв'язаний із 
інформацією. Одягаючи білий капелюх, ми запитуємо: Яка інформація у нас є? Яка 
інформація нам потрібна? Якої інформації нам не вистачає? Як нам одержати відсутню 
інформацію? Які питання ми повинні задати? Білий капелюх використовується для того, 
щоб спрямувати увагу на наявну чи відсутню інформацію.  

− Жовтий капелюх: жовтий колір наводить на думку про сонце й оптимізм. Під 
жовтим капелюхом ми робимо пряме зусилля знайти переваги пропозиції: «Що в цьому 
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гарного?» Навіть якщо ідея нам не подобається, жовтий капелюх просить нас знайти в 
ній гарні сторони: Які переваги? Кому це вигідно? Які цінності? 

− Чорний капелюх: найкорисніший капелюх. І він, безумовно, найчастіше 
використовується. Чорний колір нагадує про мантію судді. Він означає обережність. 
Чорний капелюх не дає нам зробити що-небудь небезпечне, вказує на ризик і говорить, 
чому щось може не вийти. Однак чорним капелюхом не можна зловживати, тому що 
зловживання небезпечне саме по собі.  

− Червоний капелюх: червоний наводить на думку про вогонь і тепло. Червоний 
капелюх пов'язаний з почуттями, інтуїцією й емоціями. Ви можете не усвідомлювати, 
чому вам щось подобається, чи чому не подобається. Коли використовується червоний 
капелюх, у вас з'являється можливість описати свої почуття й інтуїцію, без будь-яких 
пояснень. Ваші почуття існують, і червоний капелюх дає можливість їх викласти.  

− Зелений капелюх: зелений нагадує про рослини, ріст, енергію, життя. Зелений 
капелюх – капелюх енергії, творчості. Під зеленим капелюхом ми вносимо пропозиції й 
обговорюємо нові ідеї й альтернативи. Ми говоримо про модифікації й варіації існуючих 
ідей. Зелений капелюх дозволяє думати про можливості. Коли використовується зелений 
капелюх, кожний прикладає творчі зусилля.  

− Синій капелюх: використовується для розгляду самого процесу мислення: Що нам 
робити далі? Чого ми досягли на даний момент? Синій капелюх використовується або на 
початку обговорень, щоб вирішити, чого ми хочемо досягти в його результаті мислення, 
або його можна використовувати, щоб упорядкувати послідовність застосовуваних 
капелюхів і підсумувати досягнуте [2].  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Визначено, що розвиток 
професійної креативності є одним з основних завдань сучасної освіти і потребує 
впровадження спеціальних психологічних технологій і методів, що дають змогу 
розвивати унікальний креативний потенціал майбутнього фахівця у ході його фахової 
підготовки.  

Для активізації професійної креативності можна використати такі методи, як: метод 
«Мозкового штурму», метод інверсії, метод емпатії, метод SCAMPER, метод Уолта 
Діснея, метод «6 капелюхів» Е. Боно. Кожен з цих методів може поєднуватися з іншими 
й мати низку модифікацій.  

Визначено, що методи активізації професійної креативності доцільно 
використовувати в освітньому середовищі вищого навчального закладу як для майбутніх 
фахівців, так і для викладачів. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці програми розвитку 
професійної креативності в освітньому середовищі вищого навчального закладу. 
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Kritska Alona M. Professional creativity activation methods. The article represents the 
results of a theoretical study of methods of activating professional creativity. It is determined that the 
development of professional creativity is one of the main tasks of modern education and requires the 
introduction of special psychological technologies and methods that allow to develop the unique 
creative potential of a future specialist in the way of his/her professional training. 

It is stated that such methods as «Brainstorming», inversion method, empathy method, 
SCAMPER method, Walt Disney’s method, E. Bono's «6 Hats Method» can be used to activate 
professional creativity. Each of these methods can be combined with the other and have a number of 
modifications. 

It is determined that the methods of activating professional creativity should be used in the 
educational environment of higher education institutions for the future professionals and teachers as 
well. 

The aspects for further research are to develop a program for the development of professional 
creativity in the educational environment of higher education. 

Keywords: creativity, methods of activating creativity, professional creativity, creative activity.  

https://moluch.ru/archive/96/21569/
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УДК 159.923  

О.І. Купрєєва  
ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОСТОРІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

СТУДЕНТІВ 

Купрєєва О.І. Особливості часової перспективи в просторі самореалізації 
студентів. У статті викладено результати дослідження особливостей часової 
перспективи в контексті самореалізації студентів. Здійснено порівняльний аналіз часової 
перспективи умовно здорових студентів та студентів з інвалідністю. Виявлено зв'язок 
часової перспективи із смисложиттєвими орієнтаціями, самоставленням та 
самореалізацією особистості студентів. Встановлено, що збалансована часова 
перспектива, ціннісно-смислова насиченість часових модусів та цілісне сприйняття себе 
в часі сприяють успішній самореалізації особистості студентів.  

Ключові слова: часова перспектива, самореалізація, самоставлення, 
смисложиттєві орієнтації, студенти з інвалідністю. 

Купреева О.И. Особенности временной перспективы в пространстве 
самореализации личности. В статье изложены результаты исследования 
особенностей временной перспективы в контексте самореализации студентов. 
Осуществлен сравнительный анализ временной перспективы условно здоровых 
студентов и студентов с инвалидностью. Выявлена связь временной перспективы со 
смысложизненными ориентациями, самоотношением и самореализацией личности 
студентов. 

Установлено, что временная перспектива, ценностно-смысловая наполненность 
временных модусов и целостное восприятие себя во времени содействуют успешной 
самореализации личности студентов. 

Ключевые слова: временная перспектива, самореализация, самоотношение, 
смысложизненные ситуации, студенты с инвалидностью.  

Постановка проблеми. Взаємодія з часом – фундаментальна характеристика 
об’єктивного та суб’єктивного досвіду людини, оскільки всі процеси відбуваються та 
розгортаються у часі. Збалансована часова перспектива відіграє вирішальну роль у 
регуляції діяльності та життя особистості.  

В світі, який стрімко змінюється, постає необхідність бути здатним ефективно 
планувати власне життя, активно вибудовувати часову перспективу, а не бути пасивним 
спостерігачем плинності життя. Особливо актуальним це завдання є в юнацькому віці, 
оскільки студентство - це період знаходження власної значущості та особистісної 
самоідентифікації. Саме в цей періоді життя людина намагається відповісти собі на 
запитання: «Хто Я? Яке моє місце в цьому світі?». Тобто, юнаки та дівчата стикаються з 
необхідністю здійснення життєвого шляху. Однак, саме в юнацькому віці спостерігається 
тривога перед майбутнім, часова дезорганізація, намагання уникнути виклики реальності 
та дорослості. Часова перспектива в юнацькому віці може набувати ознак 
розбалансованості: юнаки та дівчата, нібито, не включають її в загальний активний час 
власного життя [11; 13]. Тому, час навчання у закладах вищої світи, часто, не наповнений 
цілями, смислами, а в навчальній діяльність студентів переважають зовнішні мотиви.  
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Переживання життєвих подій (минулого, теперішнього та майбутнього), через 
систему особистісних смислів, співвіднесення їх з власними можливостями та цілями – є 
основою для побудови особистісної ідентичності, розвитку самоставлення як 
інтегрального утворення самосвідомості та ефективної самореалізації особистості. 

В цьому контексті дослідження та наукове розуміння часових, смислових аспектів 
та самоставлення особистості студентів сприятиме більш глибокому, цілісному вивченню 
самореалізації особистості, побудові життєвого простору та життєвої перспективи, як 
простору здійснення власного Я.  

Аналіз останніх публікацій. Вперше поняття «часової перспективи» з’являється в 
роботах Л. Френка. Однак, увагу до цього феномену, привернув в рамках теорії поля, 
К. Левін. Часова перспектива, в теорії поля, розглядається як включення майбутнього, 
минулого, реального і ідеального плану життя в побудову та здійснення теперішнього [9]. 
За К. Левіним, всі частини поля, суб’єктивно переживаються людиною як одночасні, та в 
однаковій мірі визначають поведінку людини, не зважаючи на їхню хронологічну 
різночасність [9]. 

Уявлення про часову перспективу особистості розроблені в руслі мотиваційного 
підходу [10; 15; 20], в якому даний конструкт розуміється як спрямованість, орієнтація 
людини в майбутнє; мотиваційне утворення, яке визначає поведінку, впливає на процес 
прийняття рішень, постановку цілей та їх реалізацію; в психології життєвого шляху 
особистості [1; 5; 14; 15] час розглядається як внутрішній фактор, який визначає життєвий 
шлях людини, а часова перспектива майбутнього як фактор регуляції життєдіяльності, як 
поле розгортання суб’єктивної картини життєвого шляху; дослідження розвитку 
особистості на протязі всього життя (Life-spine) розглядають часову перспективу 
майбутнього як характеристику особистості [7; 14]; в контексті психологічного 
благополуччя, суб’єктивної якості життя особистості [16; 18; 19] конструкт 
збалансованої часової перспективи визначає певне поєднання часових перспектив 
людини та гнучкість переключення між ними; в руслі позитивного підходу 
функціонування особистості досліджено, що фактори часової перспективи (позитивне 
минуле, майбутнє, гедоністичне теперішнє) є важливими для позитивного 
функціонування особистості [5; 6; 17].  

Юність – найбільш сенситивний період життя для постановки смисложиттєвих 
питань, усвідомлення життєвих цілей, побудови життєвого шляху, самореалізації 
особистості, за допомогою власної активності та взаємодії з іншими. Психологічною 
особливістю юнацького віку – є спрямованість у майбутнє, потреба в усвідомленні 
наявної власної життєвої позиції, проектування та побудова особистого майбутнього. 
Спрямованість у майбутнє, крім часового виміру, має смисловий та детермінована 
пошуком сенсу життя, розвитком тих психологічних характеристик особистості, які 
пов’язані з самосвідомістю [11]. Тому, значна увага в психологічних дослідженнях 
приділяється вивченню часової перспективи в юнацькому віці [2; 3; 11; 12; 14; 15]. 
Зокрема досліджено специфіку часових уявлень та ставлень в період молодості 
(Г. Сирцова, Н.М. Савлакова, Н.М. Толстих); розвиток часової перспективи та 
переживання криз, формування особистісної ідентичності, становлення професійного 
самовизначення в юнацькому віці (М.С. Бойко, О.М. Вєчканова, М.Д. Петраш); 
психологічні особливості розвитку часової перспективи студентської молоді 
(К.О. Поворозник); особливості трансформації часової перспективи з різним рівнем 
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прокрастинації (Л.І. Дємєнтій, О.О. Іпполітова, Н.М. Карловська); вікові особливості 
розвитку образу часу в юнацькому віці (І.М. Бушай). 

Ми в своєму дослідженні спираємося на підхід Ф. Зімбардо, Дж. Бойда, щодо 
дослідження часової перспективи особистості [6], в якому даний феномен досліджено 
найбільш систематично та цілісно, як багатовимірний конструкт.  

Ф. Зімбардо та Дж. Бойд [6] розглядають часову перспективу, як основний аспект в 
побудові психологічного часу, який виникає з когнітивних процесів, які розділяють 
життєвий досвід людини на часові періоди минулого, теперішнього та майбутнього. На 
основі емпіричного аналізу Ф. Зімбардо, Дж. Бойд [6] виокремлюють два аспекти 
ставлення до минулого: негативне минуле (бачиться як неприємне, викликає одразу), 
позитивне минуле (минулий досвід бачиться приємним, через «рожеві окуляри», 
сприймається з ностальгією). Автори, також, виділяють два аспекти ставлення до 
теперішнього. Гедоністичне теперішнє – сповнене задоволення, які цінуються більш за 
все, насолодження сьогоднішнім моментом, без міркувань про подальші дії, вчинки, 
поведінку. Фаталістичне теперішнє – людина вірить в долю, підкорюється їй та 
нездатна впливати на події свого теперішнього та майбутнього. В ставленні до 
майбутнього автори виділяють лише один аспект – орієнтація на майбутнє. Вона 
характеризується наявністю цілей, планів спрямованих на майбутнє, та поведінкою 
спрямованою на реалізацію цих цілей та планів. 

Суб’єктивне переживання людиною задоволеності власним життя, діяльністю, 
самореалізацією та переважаючий позитивний емоційний фон обумовлюють 
збалансований характер часової перспективи особистості. Ф.Зімбардо, Дж. Бойд [6] 
виділяють, збалансовану часову перспективу, як психологічний конструкт, який дозволяє 
людині переключатися між минулим, теперішнім та майбутнім, адекватно реагувати в 
залежності від зовнішніх та внутрішніх вимог, особистісних та соціальних оцінок. Індивіди, 
з даною часовою орієнтацією, реагують на ситуації, взаємодіють з оточуючим світом та 
будують власне життя, базуючись на балансі між змістом минулого досвіду та 
переживань, уявленнями про майбутнє та бажаннями теперішнього [6].  

Незважаючи на значну кількість досліджень феномену часової перспективи 
особистості в психології, поза увагою дослідників, залишаються питання її вивчення в 
контексті самореалізації студентів, які навчаються в інтегрованому освітньому 
середовищі; виявлення особливостей часової перспективи студентів з інвалідністю, для 
яких навчання в закладі вищої освіти – є важливим етапом їхнього особистісного 
саморозвитку та самореалізації. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є дослідження особливостей 
часової перспективи студентів, які навчаються в інтегрованому освітньому середовищі, 
виявлення специфіки часової перспективи студентів з інвалідністю та умовно здорових 
студентів, визначення зв’язку часової перспективи з ціннісно-смисловими утвореннями, 
базовими самоактуалізаційними параметрами та самоставленням особистості. 

Виклад методики і результатів дослідження. Самореалізація студентів в 
освітньому середовищі – це актуалізація та потенціювання готовності особистості до 
саморозвитку свого потенціалу, реалізація власних задатків і можливостей. Процес 
самореалізації, як простір суб’єктивної картини життєвого шляху, розгорнутий у часі, а, 
отже, передбачає послідовність етапів досягнення результатів діяльності (індивідуально 
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та об’єктивно значущих) в минулому, теперішньому та свідомим конструюванням 
майбутнього [5]. 

Самореалізація, саморозвиток, самоактуалізація – є фактами, які проявляються 
реально і повсюдно в життєдіяльності людини, та припускають дещо само причинене, що 
спонукається і регулюється зсередини [4; 8]. Завдяки цьому процес самореалізації, в 
більшій мірі, детермінований внутрішніми утвореннями, психологічними 
характеристиками, які в інтегрованій формі становлять структуру самосвідомості 
особистості (самоставленням, саморозумінням, самоприйняттям, самоповагою) [12, 
с. 49-52]. 

Реалізуючи мету дослідження, ми виходили з того, що процес самореалізації 
особистості обумовлений часовою перспективною, як цілісним образом себе в часі та 
власною активністю особистості, яка характеризується визначеністю життєвих цілей, 
важливістю їх реалізації, та самоствердження унікальності, цінності власного Я. 

Отже, ми емпірично дослідили особливості часової перспективи, як особистісного 
утворення, суб’єктного механізму організації, регуляції самореалізації особистості та 
здійснили порівняльний аналіз вираженості базових самоактуалізаційних показників, 
самоставлення, смисложиттєвих орієнтацій та факторів часової перспективи. 

У дослідженні взяли участь 238 студентів Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» та НПУ імені М.П. Драгоманова м. Києва. З них, 98 студентів 
з інвалідністю та 140 умовно здорових студентів. Вік студентів від 18 до 22 років. 
Використовувалися наступні психодіагностичні методики: опитувальник часової 
перспективи (ZTPI) (Ф.Зімбардо, в адаптації Г.Сирцової), тест смисложиттєвих орієнтацій 
(СЖО) Дж. Крамбо, Л. Махоліка (адаптація Д.О. Леонтьєва), тест-опитувальник 
самоставлення особистості (С.Р. Пантілєєв, В.В. Столін). Обробка отриманих 
емпіричних результатів здійснювалася за допомогою комп’ютерної програми для 
статистичної обробки даних SPSS Statistics 21.0. 

У таблиці 1 подано міри центральної тенденції для аспектів часової перспективи у 
різних категорій студентів.  

Таблиця 1 
Показники часової перспективи у різних категорій студентів 

Фактори часової 
перспективи 

Студенти умовно здорові Студенти з інвалідністю 

Х Md Mo Sx X Md Mo Sx 

Негативне минуле 2,7 2,8 3 0,6 2,6 2,9 2,8 а 0,5 

Гедоністичне  
теперішнє 

3,5 3,6 4 0,5 3,5 3,4 3,0 а 0,5 

Майбутнє 3,2 3,2 3 0,4 3,4 3,3 2,8 а 0,5 

Позитивне минуле 3,7 3,7 4 0,5 3,6 3,6 3 0,6 

Фаталістичне 
теперішнє 

2,6 2,5 2,3 а 0,5 2,8 2,7 2,0 0,6 

Примітка: х – середнє значення; Md – медіана; Mо – мода (а - є декілька мод, показана найменша); Sx – 
стандартне відхилення. 

Середні показник факторів часової перспективи у досліджуваних студентів свідчать 
про домінування у них часової орієнтації на позитивне минуле, ставлення до нього як до 
приємного, позитивно емоційно забарвленого. 
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Для досліджуваних студентів, як з інвалідністю, так і умовно здорових, теперішнє в 
своєму гедоністичному аспекті є досить значущим, про що свідчать середні показники по 
фактору «гедоністичне теперішнє». Для них характерні орієнтація на отримання 
задоволення «тут і тепер», імпульсивність, низький рівень осмисленості наслідків 
власних дій та вчинків. Теперішнє сприймається як безтурботний час, сповнений 
задоволеннями. Можна припустити, що переважання орієнтації у досліджуваних 
студентів на позитивне минуле та гедоністичне теперішнє (приємне та безтурботне 
проведення часу), може бути проявом захисного механізму, який захищає їх від тривоги, 
пов’язаної з невизначеністю власного майбутнього життя. 

Середні значення фактору «майбутнє» в обох групах досліджуваних студентів, 
відповідають середнім показникам, визначеним в методиці, але нижчі, ніж показники за 
фактором «гедоністичне теперішнє». Це свідчить про низький рівень представленості в 
свідомості думок про власне майбутнє, або вони носять ситуативний характер; у 
студентів не достатньо сформовані цілі та плани майбутнього, їм складно його 
конструювати, тому вони часто обирають стратегію «не напружуйся, живи сьогодні».  

Отримані середні показники за всіма факторами часової перспективи свідчать про 
її не збалансованість у досліджуваних студентів.  

Достовірність отриманих відмінностей подано в Таблиці 2. Достовірні відмінності 
виявлено по двом факторам часової перспективи «негативне минуле» та «майбутнє» у 
студентів з інвалідністю та умовно здорових студентів 

Таблиця 2 
Порівняння показників вибірки умовно здорових студентів та студентів з 

інвалідністю 

Фактори 
часової 
перспективи 

t – критерій рівності середніх 

F Зн-ня t Станд. Рівень 
значим. 

Різність 
середніх 

Ст. 
похибка 

Негативне минуле 3,35 ,05 4,33 75,97 ,00 4,01 ,92 

Гедоністичне 
теперішнє 

,011 ,91 -,74 80,67 ,46 -,94 1,27 

Майбутнє 5,41 ,02 -6,69 108,15 ,00 -5,97 ,89 

Позитивне 
минуле 

,37 ,53 ,20 72,80 ,83 ,17 ,83 

Фаталістичне 
теперішнє 

,58 ,44 4,81 81,37 ,00 3,98 ,82 

Результати кореляційного аналізу (таблиця 3) часової перспективи із 
смисложиттєвими орієнтаціями особистості свідчать про достатньо стійку 
взаємообумовленість досліджуваних параметрів, значущі відмінності (p < 0,001). 

Проведений аналіз свідчить, що значущі відмінності (p < 0,001), було виявлено у 
досліджуваних умовно здорових студентів, по фактору «негативне минуле» з 
показником: «локус контролю-життя», обернений кореляційний зв'язок з показником 
«процес життя», «локус контролю-Я». Фактор «гедоністичне теперішнє», у 
досліджуваних умовно здорових студентів, не пов’язаний ні з одним показником 
смисложиттєвих орієнтацій. Тоді як, у студентів з інвалідністю виявлено слабкий зв'язок 
«гедоністичного теперішнього» з показником «процес життя». Можемо говорити про 
те, що прагнення зробити власне життя цікавим, емоційно насиченим, через наповнення 
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його діяльністю (комунікативною, навчально-професійною, творчою) пов’язується у 
студентів з інвалідністю з отриманням задоволення від життя. Однак, як студенти з 
інвалідністю, так і умовно здорові студенти схильні нехтувати теперішнім, не визначають 
цілі, результати та не організовують процес життя.  

Таблиця 3 
Взаємозв’язок часової перспективи із смисложиттєвими орієнтаціями 

особистості 
 Студенти умовно здорові Студенти з інвалідністю 

Фактори  
часової 
перспективи 

Ц
іл

і 

в 
ж

ит
ті

 

П
ро

ц
ес

 ж
ит

тя
 

Р
ез

ул
ьт

ат
 ж

ит
тя

 

Л
ок

ус
 к

он
тр

ол
ю

-Я
 

Л
ок

ус
 к

он
тр

ол
ю

 

ж
ит

тя
 

Ц
іл

і в
  

ж
ит

ті
 

П
ро

ц
ес

 ж
ит

тя
 

Р
ез

ул
ьт

ат
 ж

ит
тя

 

Л
ок

ус
 к

он
тр

ол
ю

 Я
 

Л
ок

ус
 к

он
тр

ол
ю

 

ж
ит

тя
 

Негативне 
минуле 

-,20* ,-32** ,-18* ,-22** ,36** -,43** ,31** ,-41** ,-35** ,-26** 

Гедоністичне  
теперішнє 

- - - - - - ,19* - - - 

Майбутнє - ,21* - ,18* - ,44** ,39** ,41** ,56** ,44** 

Позитивне 
минуле 

- - - - - ,39** ,43** ,27** ,49** ,40** 

Фаталістичне 
теперішнє 

,-27** ,21** - ,21* ,-35** ,-36** ,-21* ,39** ,30** ,32** 

Примітка: ** кореляція значима на рівні 0,01 (двостороння); ⃰ кореляція значима на рівні 0,05 (двостороння) 

 
В умовно здорових студентів фактор «майбутнє» має слабкий позитивний зв’язок 

тільки з показниками «процес життя» та «локус контролю – Я». Тоді як, у студентів з 
інвалідністю всі показники смисложиттєвих орієнтацій мають сильний позитивний 
кореляційний зв'язок з фактором «майбутнє». Це свідчить про те, що у студентів з 
інвалідністю, в більшій мірі, ніж в умовно здорових студентів, всі показники осмисленості 
життя (цілі в житті, осмисленість життя, задоволеність самореалізацією, життям та 
внутрішній локус контролю) працюють на підтримку майбутнього.  

Фактор «негативне минуле» обернено корелює майже з усіма показниками 
смисложиттєвих орієнтацій: «цілі вжитті», «результат життя», «процес життя, «локус 
контролю життя», як у студентів умовно здорови так і студентів з інвалідністю, але цей 
зв'язок у останніх більш сильніший. Отже, ставлення до власного минулого як до 
негативного, неприємного, особливо емоційна фіксація на ньому, гальмують, або 
унеможливлюють здатність людини визначати, усвідомлювати власні життєві цілі, 
сприймати його як цікаве, емоційне насичене; впливає на задоволеність самореалізацією 
та впевненість у власних силах. 

Фактор «позитивне минуле» корелює з усіма показниками смисложиттєвих 
орієнтацій студентів з інвалідністю. Ставлення до власного минулого як до позитивного, 
врахування його досвіду, здатність зв’язувати минуле із теперішнім та майбутнім, 
позитивно впливає на відчуття себе як сильної особистості, здатної будувати життя у 
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відповідності з власними цілями, наповнювати його смислами та отримати задоволення 
від життя. 

У студентів, умовно здорових, фактор «позитивне минуле» не корелює ні з одним 
показником смисложиттєвих орієнтацій. Можемо припустити, що умовно здорові 
студенти або знецінюють власний позитивний досвід минулого, або ідеалізують, 
сприймаючи його крізь «рожеві окуляри», та в обох випадках, не пов’язують його з цілями, 
насиченістю та результатом власного життя.  

В таблиці 3 подано кореляційні зв’язки базових самоактуалізаційних характеристик 
(орієнтація в часі, цінності самоактуалізації, автономність) та інтегральних характеристик 
самоставлення (інтегральне самоставлення, саморозуміння, аутосимпатія) з 
показниками часової перспективи, відмінності значущі при (p < 0,001).  

Таблиця 3 
Взаємозв’язок часової перспективи з самоставленням та самоактуалізацією 

особистості студентів 

Базові шкали САТ, 
Самоставлення 

Студенти умовно здорові Студенти з інвалідністю 

НМ ГТ М ПМ ФТ НМ ГТ М ПМ ФТ 

Орієнтація в часі -,10 -,03 ,05 ,07 -,15 -,24** -,00 ,19** ,04 -,18** 

Цінності -,18* -,02 ,17* ,06 -,10 -,52** ,05 ,40** ,10 -,40** 

Автономність -,22* ,07 -,01 ,01 -,15 -,34** -,04 ,03 ,10 -,17 

Саморозуміння -,32** -,01 ,06 ,04 -,31** -,36** -,01 ,20* ,20* -,24* 

Аутосимпатія -,33** -,00 -,08 ,08 -,11 -,34** ,07 ,20* ,32** -,20* 

Інтегральне 
самоставлення 

-,35** -,03 ,15 ,04 -,25** -,44** -,05 ,38** ,17* -,37** 

Примітка: ** – кореляція достовірна на рівні p  0,001; * p  0,05. Фактори часової перспективи: негативне 
минуле (НМ); гедоністичне теперішнє (ГТ); майбутнє (М); позитивне минуле (ПМ); фаталістичне теперішнє (ФТ). 

Як показали результати кореляційного аналізу, суттєву роль в самореалізації 
досліджуваних студентів відіграють часові орієнтації на «майбутнє» та «позитивне 
минуле». Вони позитивно пов’язані, але тільки у досліджуваних студентів з інвалідністю, 
з показниками «цінності», «орієнтація в часі», «інтегральне самоставлення», 
«аутосимпатія». Це характеризує здатність, досліджуваних студентів з інвалідністю, 
цінувати буттєву цінність власного життя «тут і зараз», жити теперішнім, не відкладаючи 
життя на потім; розділяти цінності самоактуалізованої особистості, прагнення будувати 
гармонійні стосунки зі світом, позитивно ставитися до себе. 

З даних таблиці 3 видно, що базові шкали Самоактуалізаційного тесту та інтегральні 
показники самоставлення, як у студентів з інвалідністю, так і в умовно здорових 
студентів, обернено корелюють з показниками часової перспективи, зокрема «негативне 
минуле», «гедоністичне теперішнє» та «фаталістичне теперішнє».  

Виявлені взаємозв’язки демонструють, що внутрішні ресурси (позитивне 
самоставлення, на основі саморозуміння, аутосимпатії, сформованість цілей, 
інтегрований образ себе в часі, збалансованість часової перспективи) забезпечують 
процес самореалізації особистості, а їхня не сформованість та не розвинутість, може 
бути бар’єром здійснення можливостей власного Я.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі вище викладеного, 
можна зробити висновок, що часова перспектива, як цілісний образ себе в часі та 
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головний аспект в побудові життєвого шляху, забезпечує ефективність самореалізації 
особистості. 

Встановлено, що часова перспектива досліджуваних студентів характеризується 
незбалансованістю часових модусів: переважає орієнтація на позитивне минуле та 
гедоністичне теперішнє. Це свідчить про неузгодженість між змістом минулого досвіду, 
та пов’язаних з ним переживань, баченням майбутнього та бажаннями теперішнього. 
У досліджуваних студентів переважає орієнтація на швидко змінювані задоволення, 
розмита реалістичність та недеференційованість майбутнього; час сприймається 
механістично, як нав’язаний ззовні; не розвинута цілісність сприйняття себе в часі. 

Виявлено особливості часової перспективи досліджуваних студентів з інвалідністю, 
зокрема модус майбутнього та минулого, характеризується більшою ціннісно-смисловою 
наповненістю; студенти в більшій мірі усвідомлюють екзистенційну цінність власного 
життя «тут і зараз», розділяють цінності самоактуалізованої особистості, намагаються їх 
реалізовувати та позитивно стверджувати власне Я.  

Для часової перспективи умовно здорових студентів, характерні: ціннісна та 
смислова не насиченість часу (вони слабо усвідомлюють власні цілі, прагнення та 
наміри); сприйняття та переживання часу на полюсах крайнощів (негативне минуле-
фаталістичне теперішнє); фрагментарне сприймають себе в часі; у них недостатньо 
сформована система ставлень особистості до власного Я.  

Виявлені особливості часової перспективи можуть бути бар’єром самореалізації та 
саморозвитку особистості як студентів з інвалідністю, так і умовно здорових студентів. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у визначенні та розробці 
ефективних технологій психологічного сприяння формуванню збалансованої часової 
перспективи особистості студентів в контексті їхньої самореалізації. 
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Kuprieieva O.I. Features the time perspectives in the area self-realization of personality. 
The article presents the results of a study of the features of the time perspective in the context of 
students' self-realization. A comparative analysis of the time perspective of conditionally healthy 
students and students with disabilities is carried out. The relationship of the time perspective with life-
meaning orientations, self-relation and self-realization of the personality of students is revealed. 

It has been established that the time perspective, the value-semantic content of time modes and 
the holistic perception of oneself in time contribute to the successful self-realization of students' 
personalities. 

Key words: time perspectives, self-realization, self-relation, life-meaning orientations, students 
with disabilities. 
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УДК 159.923.32 

В.П. Кутішенко, О.П. Патинок, В.В. Сидоркін  
ВПЛИВ РЕЛІГІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ 

ОСОБИСТОСТІ 

Кутішенко В.П., Патинок О.П., Сидоркін В.В. Вплив релігійних цінностей на 
формування морально-ціннісної сфери особистості. У статті розкрито сутність 
поняття «релігійні цінності», їх суспільні та індивідуальні аспекти. Проаналізовано 
підходи до розуміння проблеми релігійності та духовних цінностей особистості у 
психологічних дослідженнях. Висвітлено взаємозв’язок між релігійними цінностями та 
функціонуванням індивідуальної духовної організації особистості. Обгрунтовано 
переваги християнських духовно-моральних цінностей над світською мораллю та 
важливість звернення до релігійних цінностей як до основи формування морально-
ціннісної сфери особистості. Представлено порівняльний аналіз результатів емпіричного 
дослідження особливостей морально-ціннісної сфери парафіян храму православної 
церкви і «світської» групи осіб, у яких відсутня потреба відвідувати храм, а також груп 
осіб з внутрішньою та зовнішньою релігійною орієнтацією.  

Ключові слова: релігійні цінності, морально-ціннісна сфера особистості, духовні 
цінності, трaнcценденцiя, релігійна мораль, духовність, зовнішня релігійність, внутрішня 
релігійність. 

Кутишенко В.П., Патинок О.П., Сидоркин В.В. Влияние религиозных ценностей 
на формирование морально-ценностной сферы личности. В статье раскрывается 
сущность понятия религиозные ценности, их общественные и индивидуальные аспекты. 
Проанализированы подходы к пониманию проблемы религиозности и духовных 
ценностей личности в психологических исследованиях. Отражена взаимосвязь между 
религиозными ценностями и функционированием индивидуальной духовной 
организации личности. Обоснованы преимущества христианских духовно-моральных 
ценностей над светской моралью и важность обращения к религиозным ценностям как к 
основе формирования морально-ценностной сферы личности. Представлен 
сравнительный анализ результатов эмпирического исследования особенностей 
морально-ценностной сферы парафиян храма православной церкви и «светской» групп 
лиц, в которых отсутствует потребность посещать храм, а также с внутренней и внешней 
религиозной ориентацией.  

Ключевые слова: религиозные ценности, морально-ценностная сфера личности, 
духовные ценности, трaнcценденция, религиозная мораль, духовность, внешняя 
религиозность, внутренняя религиозность. 

Постановка проблеми. Політична та економічна нестабільність українського 
суспільства часто зумовлює дезорієнтацію її громадян та потребу у визначенні на 
державному рівні чітких орієнтирів формування їх морально-ціннісної сфери. Зростання 
загальної напруженості та ворожості у міжособистісній взаємодії, проблеми глобалізації 
та масового переселення людей ставлять перед психологічною наукою завдання 
дослідити шляхи забезпечення ціннісного порозуміння між людьми, формування у них 
терпимості та толерантного ставлення до інших. Одним із напрямів вирішення цієї 
проблеми є повернення до релігійних цінностей, здійснення науковцями узагальнення 
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досвіду формування релігійними інститутами морально-ціннісних орієнтирів особистості 
та його творче переосмислення психологічною наукою. 

Аналіз останніх публікацій. Проблема релігійних цінностей та їх ролі у 
формуванні ціннісних орієнтацій особистості є міждисциплінарною проблемою та 
вивчається представниками різних наук. Контекст нашого дослідження потребує 
розкриття сутності поняття релігійні цінності. Л. Чупрій у своєму дослідженні дає чітке 
теологічне визначення цього поняття та подає класифікацію груп релігійних цінностей. 
Так, релігійна мораль розглядає цінність як надбуттєве утворення, як певний Ідеал, що є 
найвищим виміром людської духовності й орієнтиром буттєвості духу, ствердженням 
всезагального в індивіді, піднесенням над суто вітальним інтересом. Релігійні цінності – 
це засіб евфоризму – наближення до Бога і Царства Божого. Вищою цінністю для 
віруючого є Бог – всемогутній, всеблагий, всемилостивий, всезнаючий, вищий приклад 
морального вдосконалення і джерел морального піднесення. Другу групу становлять 
цінності, які виступають для віруючого як мета, яка буде досягнута ним лише після 
земного життя. До цих цінностей належать: церква Божа, безсмертя душі, рай. Третю 
групу складають цінності, яких потрібно дотримуватися в земному житті з метою 
досягнення спасіння. Це цінність самої релігії, церкви, обрядів. Четверта група – це 
цінність самого життя й життєві цінності. Більшість Заповідей Божих становлять основу 
як релігійної, так і загальнолюдської моралі. Згідно з християнським віровченням 
моральне почуття прямує до істинного й доброго, хоч і в даному життєвому статусі, а 
релігійне почуття прямує до нескінечного і вічного. Якщо метою релігії є єднання з Богом, 
то метою моралі – досягнення морального вдосконалення. Основоположною цінністю 
релігійної моралі виступає віра, яка є інтегруючим компонентом всіх цінностей. Саме віра, 
яка є бездоказовим вираженням істинності релігійного вчення, визнанням реального 
існування Божественних сил, є об`єднуючою ланкою всієї системи цінностей [17].  

У своєму дослідженні Т. Казанцева розглядає феномен віри як систему ціннісних 
орієнтацій, психологічних настанов, когнітивних, мотиваційних і афективних елементів, 
які відповідають за отримання інформації без раціональної аргументації. Задоволеність 
ментальних потреб є основним критерієм формування віри. У свою чергу, основні 
положення релігійного світогляду інтеріорізуються особистістю [2]. 

А. Глушак, аналізуючи значущість релігійних цінностей у формуванні ціннісної 
сфери особистості, наголошує на тому, що будь-яка релігія є аксіологічною системою, 
своєрідною «матрицею» цінностей, що найбільше «накладається» на індивідуальну 
багаторівневу психічну структуру людини, наповнюючи її відповідним змістом. Ціннісна 
структура особистості містить у собі декілька рівнів, які утворюють єдиний континуум, від 
узвичаєних, загальних для соціуму цінностей до несвідомих, індивідуальних 
оцінювальних еталонів. Зміст аксіологічної структури самої релігії є найповнішим і не має 
аналогів в інших формах суспільної свідомості, бо ні наука, ні мистецтво, ні ідеологія не 
покликані забезпечувати всю повноту і цілісність людського існування. Системоутворним 
чинником, що з’єднує релігійні цінності в одну систему, є трансцендентне. Аксіологічна 
система релігійних цінностей містить у собі два аспекти, по-перше, суспільний аспект цих 
цінностей, який визначається їх роллю в історичному становленні людського суспільства, 
впливом на різноманітні сторони суспільного буття. По-друге, індивідуальний аспект, 
який будується на значущості релігійних цінностей для суб’єкта, на тому, які функції в 
психічній організації індивіда вони виконують, які потреби задовольняються за їх 
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допомогою. Цінності релігії санкціонують індивідуальну поведінку людини, впливають на 
її світогляд. Звідси випливає, що релігія відбиває всі особливості ціннісної структури 
особистості, враховує весь комплекс її потреб і функціонально забезпечує його. Отже, 
релігія покликана забезпечувати цілісність людського буття, функціонування його 
духовної організації уже з огляду на свою всеосяжну, універсальну ціннісну структуру. 
Релігійні цінності мають пізнавальний аспект (як спробу представити цілісну картину 
світу, засоби пізнання дійсності), етичний аспект (як систему правил і норм належного, 
моральних принципів), естетичний аспект (як те, що має глибокий емоційний вплив на 
духовний світ людини засобами мистецтва) [1]. 

 Представники психологічної науки по-різному трактували роль релігійних цінностей 
у житті людей, однак більшість із них були єдині у поглядах на те, що релігійні цінності – 
це потужне джерело формування здорової особистості та її вищих духовних цінностей.  

Так, З. Фрейд відмічає, що в процесі соціалізації суспільні норми і цінності 
інтеріоризуються, входячи в компонент структури особистості «Зверх-Я». Релігія ж 
виступає як носій цих цінностей, моральних норм і виконує стримуючу функцію [13]. 

З позиції К. Юнга релігійні символи і образи є найважливішими архетипами, а сама 
релігія несе в собі значну енергію, якою наділені божественні сили. Це система ставлень 
до найсильніших по дії цінностей. Сутність релігійного досвіду людини якраз полягає у її 
підпорядкованості вищим силам. Релігійний догмат – це спонтанна і автономна 
діяльність об'єктивної психіки, яка емоційно забарвлена і залишається незмінною віками. 
Саме тому цей догмат є більш ефективним ніж наукові теорії засобом психологічного 
захисту, бо теорії змінюють одна одну і не враховують емоційний чинник. Якщо людина 
відмовляється від віри, на думку К. Юнга, то ця енергія повинна знайти інший прояв. 
Релігійність особи сприяє психічному здоров'ю і свідомості життя. Він бачить функцію 
віровчень і церемоній в тому, щоб служити захистом від тих небезпек, які ховаються в 
несвідомому [18]. 

Е. Фромм сприймає релігію як систему цінностей, що є для індивіда основою 
осмисленого існування і об'єктом для відданого служіння. Звідси, релігійність внутрішньо 
властива особистості, бо відповідає її потребі в системі орієнтації і служіння. Е. Фромм 
наголошував на наявності релігійних інстинктів і потреб. Гуманістичні релігії, на думку 
науковця, сприяють особистому зростанню, а з іншого боку формують у людей здатність 
приймати життя таким, яким воно є [14]. 

Г. Олпорт вважає, що світогляд зрілої особистості базується на ціннісних 
орієнтаціях. Беручи за основу концептуальну модель цінностей Е. Шпрангера, він 
наголошував про існування релігійної ціннісної орієнтації як однієї з шести рис глибокого 
рівня, властивих усім людям в тій або іншій мірі. Автор вважає, що зовнішня і внутрішня 
релігійності є не стільки двома полюсами одного континууму, скільки двома незалежними 
вимірами. Релігійно орієнтованих людей відрізняє погляд на світ як на єдине ціле. 
Подіям, що відбуваються в їх житті і світі в цілому, вони схильні приписувати вищий сенс 
[6]. 

С. Московічі констатує, що релігійність може служити джерелом психічної енергії; 
В. Франкл зв'язував релігійність з пошуком сенсу життя; C. Фрaнк наголошує, що це 
пcихoлoгiчний мехaнiзм уcвiдoмлення буттєвoї єднocтi, який дaє мoжливicть людинi 
ocягнути cебе чacткoю людcькoї cпiльнoти, прирoди, Вcеcвiту, зaбезпечує зв’язoк мiж 
рiзними пoкoлiннями людcтвa; У. Джемс, К. Рoджерc вважають, що трaнcцендентні 
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цінності зумoвлюють прaгнення ocoбиcтocтi дo aбcoлютнo дocкoнaлoгo, пiднocять 
людину нaд буденнicтю, aктивiзують рoзвитoк ocoбиcтocтi, cприяють ocягненню тaких 
нaйвaжливiших явищ як твoрчий пoрив, життєлюбcтвo, любoв дo Бoгa, дo людей, дo 
Бaтькiвщини; Ю. Щербакова підкреслює, що православні цінності сприяють формуванню 
терпимості в поведінці; Ю. Тобалов розглядає орієнтацію особистості на релігійні цінності 
як копінговий механізм; С. Мк. Фадден говорить, що релігія забезпечує емоційну 
розрядку, сприяє подоланню негативних переживань, дає емоційне заспокоєння, Р. Худій 
і Б. Спілка звертають увагу на те, що релігія важливий людський ресурс для подолання 
кризових ситуацій, М. Абрамова розглядає релігійність як мотив поведінки в різних 
сферах життєдіяльності [10; 16]. 

Сьогодні в українській психологічній науці також зростає інтерес до проблеми 
релігійних цінностей та духовних цінностей особистості (І. Бех, М. Боришевський, 
О. Вишневський, К. Журба, Е. Помиткін, Л. Примаченко, М. Савчин, С. Ставицька та інші).  

Кожна релігійна течія має своє розуміння релігійних цінностей. Українські вчені 
вкрай зацікавлені у вивченні особливостей власне християнських релігійних цінностей та 
їх впливу на становлення морально-ціннісної сфери особистості. 

В. Постовий наголошує на тому, що головною цінністю християнської моралі є ідея 
гуманізму, через яку втілюється християнська моральність, вселюдські цінності любові 
до ближнього, поваги до нього як до особистості, визнання за ним його безумовної 
цінності. Автор погоджується з думкою, що основною причиною негараздів національного 
життя є те, що християнська мораль не передається як святість [8]. 

М. Савчин наполягає на поверненні до християнських релігійних цінностей. Він 
вважає, що сучасна цивілізація спотворила Божественний стан життя суспільства та 
конкретної людини, що призвело до руйнування людських стосунків, спотворених 
уявлень про справедливість та свободу, поверховість життя, породила богоборчі 
прагнення. Царство Боже перестало бути головним змістом і внутрішнім рушієм 
активності людини, яка стала рабом речей, комфорту, прогресу, інформації, а відтак 
втрати автентичного сенсу життя [11]. 

На думку О. Колісника, процес саморозвитку особистості відбувається завдяки 
подоланню егоцентричності смислів та оволодінню світоцентричними смислами, коли 
головною метою виступає не самозбереження, самовиживання і самоствердження, а 
надособистісні смисли. Механізмами духовного саморозвитку особистості, здатними 
допомогти їй вибудувати світоцентричну і просоціальну ієрархію смислів виступають 
ідентифікація, рефлексія, децентрація, медитація, емпатія і спонтанність [3].  

На основі релігійних християнських цінностей формуються універсальні 
загальнолюдські цінності. А. Колодний вважає, що релігійна духовність народу включає 
в себе цілу гаму явищ. Це і причетність його до найвищих духовних цінностей, і 
сповненість відчуття Божої всеприсутності, Божої одухотвореності чи натхненності, 
побожне ставлення до світу і прагнення до Правди, Істини, Добра [4]. Релігійна 
духовність українського народу нероздільно пов’язана з християнськими цінностями. 

Наукові обґрунтування особливої ролі релігійних християнських цінностей у 
формуванні духовного світу сучасного українця здійснює у своїй роботі О. Матласевич. 
Автор вказує на те, що християнські цінності є ідеальним зразком для формування 
особистості, вони роблять цей процес спрямованим та усвідомленим. Церква, виконуючи 
функцію психотерапії, пропонує програму цілісної системи самовдосконалення, 
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самотрансформації людини, яка дасть можливість формувати здорову, цілісну 
особистість, здатну до побудови повноцінних стосунків, моральних вчинків і справ, до 
переживання глибоких почуттів і роздумів; сприяє формуванню і розвитку релігійної 
культури як глибокого розуміння людини, як особистості, поваги до неї, бажання 
допомогти тощо. У ситуації гострого дефіциту ціннісних орієнтацій християнські моральні 
цінності можуть визначати основні напрями, зміст, форми і методи формування 
духовності. До того ж, християнські моральні цінності, установки та аксіоми є продуктом 
нашої історії та культури [5].  

Н. Химич, порівнюючи християнські духовно-моральні цінності та світську мораль, 
виділяє такі переваги християнських цінностей: християнські цінності є найбільш 
стійкими, універсальними, не підвладними соціально-політичним впливам, тоді як 
світська мораль є змінною; у християнстві завжди існує морально-категоріальний 
імператив, що орієнтує на внутрішнє творення, вдосконалення душі, сприяє вихованню 
стійких моральних рис і переконань, християнські цінності не нав’язані ззовні, адже вони 
звернені до совісті, діють як внутрішнє переконання людини, як реалізація її свободи; 
християнські цінності як фундамент базових загальнолюдських цінностей є стержнем 
духовної культури нації, родинного та суспільного середовища, де відбувається 
становлення особистості; християнські цінності розкривають поняття справжнього 
гуманізму, на відміну від світського, який виховує споживацтво, підміняє Творця 
людиною; християнська мораль абсолютна, не потребує доведення (порівняно зі 
світською), її норми є сталими й вимірюються єдиними вимогами, які йдуть від Творця до 
Його творіння та сприяють набуттю особистістю подоби Божої [15].  

Здійснений теоретичний аналіз досліджень філософів, релігієзнавців та 
представників психологічної науки дозволив нам обгрунтувати переваги християнських 
духовно-моральних цінностей над світською мораллю та важливість звернення сучасної 
людини до релігійних цінностей у пошуках життєвих орієнтирів, однак, слід вказати на 
брак емпіричних досліджень, присвячених вивченню впливу релігійних цінностей на 
формування морально-ціннісної сфери особистості, що й обумовило наш інтерес до 
заявленої проблеми. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета статті полягає у висвітленні 
результатів дослідження впливу релігійних цінностей на формування морально-ціннісної 
сфери особистості. Мета конкретизується у таких завданнях дослідження: здійсненні 
порівняльного аналізу результатів емпіричного дослідження особливостей морально-
ціннісної сфери парафіян храму православної церкви і тих осіб, які не відвідують храм, а 
також дослідженні рівня толерантності у груп осіб з внутрішньою та зовнішньою 
релігійною орієнтацією.  

Виклад методики і результатів дослідження. Дослідженням було охоплено 
58 парафіян храму на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця»Української 
Православної Церкви, м. Київ; 30 парафіян храму Святого Дмитрія, с. Лузанівка 
Кам’янського району Черкаської області; 47 співробітників закладу освіти «Приватний 
загальноосвітній навчальний заклад «Мідгард» та 33 співробітники закладу освіти НВК 
№12, м. Коростень. Вік досліджуваних: рання дорослість (від 24 до 42 років).  

При емпіричному обстеженні були використані три надійні психодіагностичні 
методики: 1. «Шкала релігійної орієнтації» (Олпорт, Росс). Опитувальник призначений 
для виявлення типу релігійної орієнтації особистості: внутрішньої і зовнішньої 
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релігійності. Поняття «внутрішня релігійність» характеризує «істинне», «справжнє» 
релігійне почуття. Люди з внутрішньою релігійністю керуються у житті внутрішньою 
мотивацією, саме богословське вчення є системою їхніх життєвих цінностей, всі інші 
потреби вони намагаються узгодити з релігійними переконаннями і приписами. 
Внутрішня релігійність наповнює усе життя мотивацією і сенсом. Для людей з зовнішньою 
релігійністю релігія є лише способом досягнення життєвих цілей, зовнішніх по 
відношенню до самої релігії. Вони вважають релігію корисною з різних причин – як 
джерело упевненості і розради, спілкування і розваги, статусу і самовиправдання [12]. 

2. Методика виявлення сформованості духовної ціннісної орієнтації особистості 
«Здійснення бажань» (Е.Пoмиткiн). Метoдикa дає змогу визнaчaти прioритетні цiннocтi 
особистості та cпiввiднocити їх з тaкими шкaлами: егоцентричні ciмейні coцiaльнi, 
зaгaльнoлюдcькi та духовні цiннocтi. Для рiвня егоцентричних цiнностей домінантною 
буде орієнтація на рiзноманiтнi задоволення, популярнiсть та визнання таланту iншими, 
владу та впливовiсть, особисту безпека та iн. Для рівня сiмейних цiнностей вагомою буде 
орiєнтацiя на сiмейний добробут, вигiдний шлюб, спокiйну старiсть та слухняних дiтей. 
Серед домiнантних нацiональних та громадянських цiнностей можна виокремити такi: 
соціальна справедливiсть, порядок у країнi, порозуміння мiж громадянами, добробут 
країни. За допомогою методики можна з’ясувати, які цінності для особистості є 
пріоритетними, яке місце в її ціннісній орієнтації посідають цінності духовні, а саме: 
вірність, доброзичливість, допомога потребуючим, гармонія з природою [7]. 

3. Експрес-опитувальник «Індекс толерантності» (Г. Солдатова, А. Кравцова, 
О. Хухлаєв, Л.Шайгєрова). Методика дозволяє з’ясувати як загальне ставлення до 
оточуючого світу і до інших людей (загальний рівень толерантності), так і соціальні 
настанови в різних сферах взаємодії: 1. Рівень етнічної толерантності (ставлення людини 
до представників інших етнічних груп і настанови в сфері межкультурної взаємодії). 
2. Рівень соціальної толерантності (ставлення до різних соціальних груп: меншин, 
злочинців, психічно хворих людей, а також настанови особистості до деяких соціальних 
процесів). 3. Рівень толерантності як риси особистості (особистісні риси, настанови і 
переконання, які визначають ставлення до людини та оточуючого світу) [9]. 

Попереднє опитування дозволило нам розділити досліджуваних на дві групи: 
парафіян храму, які вважають себе віруючими людьми, відвідують храм не менше, ніж 
раз на тиждень, сповідуються, дотримуються посту (надалі – перша група «парафіяни»), 
і друга група – люди, які не вважають себе парафіянами конкретного храму, у яких немає 
нагальної потреби регулярно відвідувати храм, дотримуватися певних церковних 
ритуалів, посту (надалі – «світська» група). За допомогою методики «Здійснення бажань» 
нам вдалося з’ясувати, які цінності для представників цих груп є пріоритетними. Для 
цього визначалося сумарне місце запропонованих цінностей для кожного опитуваного 
представника групи та виводився середній показник для кожної групи. Чим меншим є 
сумарне місце, яке приписується цінності, тим вищим є рівень її сформованості. Аналіз 
результатів дослідження, представлених на рис. 1, дозволяє стверджувати, що для 
представників першої групи (парафіян храму) перше рейтингове місце за ступенем 
вираженості посідають духовні цінності, на другому – сімейні, потім – соціальні і найменш 
вираженими є егоцентричні цінності.  



Актуальні проблеми психології .  Психологія  обдарованості  

160 

 

 
Рис. 1. Ієрархія цінностей у групи «прихожан» та «світської» групи  

(середні показники) 

У людей другої групи («світської») спостерігається інша ієрархія цінностей. 
Найбільш вираженими є соціальні цінності, на другому місці перебувають духовні, на 
третьому – сімейні і на останньому – егоцентричні. Найбільш разючі відмінності 
полягають у рейтингових місцях, які представники цих груп присвоюються духовним 
(перша група («парафіяни») – 24, друга («світська» група – 33) та егоцентричним 
цінностям (перша група – 38, друга– 46). Отримані результати дозволяють зробити 
висновок про пріоритетність духовних цінностей у людей, які є парафіянами храму та 
здійснюють духовні практики. Більш детальний аналіз рівня сформованості духовних 
цінностей у представників цих груп дозволяє зробити висновки, що серед представників 
першої групи 59 % осіб – з високим рівнем сформованості духовних цінностей (коли 
серед представників другої групи лише 16 % ), з низьким – 6 %, тоді, коли у другій групі 
таких осіб 16 % (див. рис. 2). 

 
Рис. 2. Рівні сформованості духовних цінностей у представників групи «прихожан» 

та «світської» групи (%) 
Дослідження рівня толерантності у представників цих груп, дозволяє стверджувати, 

що за всіма видами толерантності представникам першої групи («парафіянам») 



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

161 

 

притаманні більш високі показники, особливо за шкалою толерантності як риси 
особистості. 

 
Рис 3. Співвідношення показників толерантності у представників групи «прихожан» 

та «світської» групи (середнє значення) 

У цілому можна стверджувати, що як «парафіяни», так і представники «світської» 
групи продемонстрували середній рівень толерантності за всіма шкалами (окрім шкали 
толерантності, як риси особистості, де у групи «прихожан» зафіксований високий рівен). 
Проте у «парафіян» храму показники толерантності вищі за всіма шкалами. 

За допомогою методики «Шкала релігійної орієнтації» ми розділили всіх 
досліджуваних на дві групи: людей з зовнішньою релігійною орієнтацією і внутрішньою і 
знову здійснили порівняльний аналіз особливостей прояву різних видів толерантності у 
представників цих груп (див. таблиця 1).  

Таблиця 1 
Показники толерантності у людей з різною релігійною орієнтацією 

(середнє значення) 

Види толерантності  Групи осіб 

з зовнішньою 
релігійною орієнтацією 

з внутрішньою 
релігійною орієнтацією 

Загальний рівень толерантності 70 99 

Етнічна толерантність 22 33 

Соціальна толерантність 22 26 

Толерантність як риса особистості 26 40 

Як виявилося, різниця у прояві рівня толерантності між цими групами значно 
помітніша, ніж між групою «прихожан» і «світською» групою. Так, особи з зовнішньою 
релігійною орієнтацією за шкалами етнічної толерантності та толерантності як риси 
особистості демонструють середній рівень прояву толерантності, тоді коли для людей з 
внутрішньою релігійною орієнтацією притаманний високий рівень. У обох груп найнижчі 
показники за шкалою соціальної толерантності: у людей з зовнішньою релігійною 
орієнтацією – низький рівень, з внутрішньою – середній. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Релігійні цінності мають 
переваги над світською мораллю в силу того, що трансцендентне, яке не потребує 
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доведення та є нескінченним і вічним, виступає системоутворним чинником цих 
цінностей. Отже, лише такі цінності зможуть забезпечити цілісність людського існування. 
Релігійні цінності не нав’язані ззовні, вони відповідають потребам особистості, 
спрямовують її на саморозвиток та служіння істинному гуманізму, адже звернення до 
релігійних цінностей – це звернення до божественного, це прагнення до єднання з Богом, 
в першу чергу через досягнення морального вдосконалення. 

Сутність релігійного досвіду людини полягає у її підпорядкованості вищим силам та 
дотриманні в житті цінностей Церкви з метою досягнення спасіння. Основні релігійні 
цінності інтеріорізуються особистістю при її безпосередньому емоційному контакту з 
ними, зокрема, релігійні цінності здійснюють вплив на духовний світ особистості за 
допомогою певних релігійних практик, які є самі по собі цінностями: молитви, посту, 
сповіді, ритуалів, обрядів тощо. У процесі емпіричного дослідження було встановлено 
пріоритетність духовних цінностей та наявність вищих показників толерантності у людей, 
які є парафіянами храму та здійснюють духовні практики, порівняно з тими, хто цим не 
займається. І хоча у групі «світських» людей духовні цінності також в пріоритеті (друге 
рангове місце), однак домінуючими цінностями у них є соціальні та значно більше 
виражені (порівняно з «парафіянами») егоцентричні цінності, а також спостерігається 
нижчий рівень толерантності. Разом з тим, найбільш разючі відмінності у прояві рівня 
толерантності спостерігаєть не між групою «прихожан» і «світською» групою, а між 
групами людей з внутрішньою і зовнішньою релігійною орієнтацією. Отримані результати 
вимагають додаткового дослідження. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні чинників формування 
духовної культури людей різних вікових категорій та особливостей впливу релігійних 
цінностей на цей процес. 
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Kutishenko V.P., Patynok O.P., Sidorkin V. Religious values influence on the formation 
of the personality's moral and value scope. The article reveals the essence of the religious values 
concept, their social and individual aspects. It was analyzed approaches for understanding the 
problem of religiosity and spiritual values of the individual in psychological researches. The 
relationship between religious values and the individual spiritual body functioning is highlighted. The 
advantages of Christian spiritual and moral values over secular morality and the importance of 
appealing to religious values as the basis for the formation of the individual's moral and value scope 
are substantiated. A comparative analysis of the results of an empirical study of the peculiarities of the 
moral and value sphere of the parishioners of the Orthodox Church and those who do not need to 
attend the temple, as well as of groups with internal and external religious orientation, is presented. 

Keywords: religious values, personality's moral and value scope, spiritual values, 
transcendence, religious morality, spirituality, external religiosity, internal religiosity. 
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О.В. Мазяр  
ОСОБИСТІСНИЙ КОНТРАПУНКТ НА ПЕРЕХРЕСТІ ПАРАДИГМ  

Мазяр О.В. Особистісний контрапункт на перехресті парадигм. Природничо-
наукова і гуманітарна парадигми не забезпечують необхідних умов проведення 
релевантного дослідження процесу психічної саморегуляції людини. У статті 
пропонується підхід, за якого фізіологічний аспект нервово-психічної діяльності 
вивчається у межах природничо-наукової парадигми, а когнітивний – методами 
гуманітарної парадигми. Їхнє загальне теоретичне положення полягає у тому, що основу 
психіки людини складає базова психічна суперечність між першою і другою сигнальними 
системами, взаємодія яких набуває контрапунктного характеру. Водночас елементарна 
психічна одиниця є бінарною за структурою і контрапунктною за змістом, що обумовлює 
розгляд психічного розвитку з позиції подвійної суперечності. 

Ключові слова: природничо-наукова парадигма, гуманітарна парадигма, абсурд, 
особистісний контрапункт, психофізіологія. 

Мазяр О.В. Личностный контрапункт на перекрестке парадигм. 
Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы не обеспечивают необходимых условий 
проведения релевантного исследования процесса психической саморегуляции 
человека. В статье предлагается подход, при котором физиологический аспект нервно-
психической деятельности изучается в пределах естественнонаучной парадигмы, а 
когнитивный – методами гуманитарной парадигмы. Их общее теоретическое положение 
состоит в том, что основу психики человека составляет базовое психическое 
противоречие между первой и второй сигнальной системами, взаимодействие которых 
приобретает контрапунктный характер. В то же время элементарная психическая 
единица является бинарной по структуре и контрапунктной по содержанию, что и 
обуславливает рассмотрения психического развития с позиции двойного противоречия. 

Ключевые слова: естественнонаучная парадигма, гуманитарная парадигма, 
абсурд, личностный контрапункт, психофизиология. 

Постановка проблеми. Психологія перебуває у перманентній теоретико-
методологічній кризі. Принаймні історія психології не фіксує моменту її завершення. 
Віяло концепцій глибинної психології, біхевіоризму та гештальт-психології, дарма що 
збагатили науку влучними положеннями, втім, розхитали її теоретико-методологічні 
засади настільки, що зробили релятивізм своєрідною науково-психологічною нормою. У 
такій ситуації закономірною стає розробка гуманістичних й екзистенційних теорій 
особистості. Тому й досі лунають фундаментальні питання: «Яким саме чином 
співвідношення соціального й біологічного існують в якості, що утворює цілісний 
соціальний індивід (особистість)? Для відповіді на нього необхідно розробити новий 
теоретико-методологічний підхід, який дозволить визначити найсуттєвіше у розвитку, 
використавши все важливе і значиме в наявних теоріях, одночасно не претендуючи на 
побудову будь-якої ще метафори особистості» [9, с. 9]. В.О. Моляко навіть констатує, що 
«психологічна наука здійснила велике й багатостраждальне коло загальною тривалістю 
більше ніж у сто років і повернулася, кажучи дещо утрируючи, на круги своя…» [10, с. 12]. 
Він певний, що психологія перебуває ще на початку формулювання вихідних положень 
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[14]. Звісно, така оцінка є дискусійною, але й заперечити теоретико-методологічну 
інфантильність психології непросто. Адекватною відповіддю стане метатеорія 
особистості і валідні методи дослідження. Натомість спостерігаємо не стільки процес 
концептуальної інтеграції, скільки подальше розшарування психологічної науки. Ми 
пов’язуємо це з неповною сформованістю науково-психологічної парадигми, що 
насамперед є наслідком невирішеності психофізіологічної проблеми. 

Аналіз останніх публікацій. Брак метатеорії особистості [13] призводить до 
розмивання меж психології та її вихід у площину педагогіки, філософії, нейробіології 
тощо. Психологія продукує шляхи ефективного формування поведінкових рефлексів, 
однак відсутньою лишається система особистості. Внаслідок цього складні психічні 
процеси, які лежать в основі особистісних диспозицій, мотивів, цінностей тощо, 
трактуються неоднозначно і, з позиції природничо-наукової парадигми, бездоказово. 

Значна кількість концепцій є теоретично замкненими на собі, а значить недостатньо 
спроможними інтегруватися у загальну систему психологічного знання. Однак 
конкурентна концептуальна боротьба змінилася консенсусом, ніби фундаментальні 
проблеми вирішені, і кожна концепція вирішує певну проблему на вузькій ділянці 
метатеорії. Для заспокоєння наукового сумління науково-психологічні концепції інколи 
наводять теоретико-методологічні мости, які, втім, далі сумнівної еклектики здебільшого 
не йдуть [6]. 

Еклектика, епігонство і прихований плагіат не проявилися так відчутно, коли би до 
теорії висувалися вимоги бути цілісною системою положень, зв’язними методологічними 
принципами. Натомість психологічні дослідження безкінечно кружляють довкола 
уточнення змістовних аспектів окремих категорій, пошуку нових значень усталених 
понять, встановлення чергових порцій кореляційних зв’язків, ідентифікації факторів та 
кластерів. У такому математичному полоні психологія набуває наукової ошатності. 
Частково ці процеси необхідні, але вони щонайменше другорядні. Головне призначення 
науки – пропонувати принципово нові положення, які будуть проривами у вирішенні 
системних задач. Проте психологія отримує поодинокі зразки наукової творчості у 
побудові артефактів, які не перетинаються з усталеними категоріями. Частково вони є 
продуктами спостережливості і потужної рефлексії дослідників, частково – бурхливої 
фантазії з опорою на енігматичні паранаукові припущення. Складається враження, що 
психологія дійсно мало не наосліп методом спроб і помилок шукає власний вхід у науку. 

Зниження інтересу до фундаментальних проблем психології можна списати на 
втому від теоретичних пошуків, які не набувають «наукової» рентабельності. 
Фундаментальній науці складно суперничати з «грантовою психологією», здебільшого 
орієнтованою на вирішення актуальних соціальних запитів. Науковці поставлені в умови 
вирішення утилітарних задач психодіагностики, моніторингу та психокорекційної 
інженерії, а не розробки фундаменту науки. Під фундаментом науки слід розуміти 
дослідницьку парадигму, яка у психології є розірваною між природничо-науковим та 
гуманітарним підходами до оцінки людської психіки [2; 16; 17]. Відтак актуальним є 
вироблення специфічної парадигми, яка сприятиме адекватному дослідженню генезису 
і психодинаміки особистості. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є проведення розвідки щодо 
чинників, які обумовлюють парадигмальні відмінності психології. Основними завданнями 
є 1) окреслення вихідних принципів подолання парадигмального розриву, 2) введення в 
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науково-психологічний обіг евристичних категорій, які дозволять навести міст між 
парадигмами.  

Виклад результатів дослідження. Історія психології – це інверсія гуманітарної 
парадигми дослідження, яка зачиналася у межах філософської рефлексії, пройшла етап 
природничо-наукового розвитку і суттєво оновленою повернулася до гуманістичних 
положень. Сучасна гуманітарна парадигма увібрала строгість експерименту і 
математичних методів дослідження й обмежила себе фізіологічними кордонами. 
Парадигмальна інверсія є реакцією на поставлену Р. Декартом психофізичну проблему 
про співвідношення душі і тіла та неспроможністю її вирішити у лейпцігській лабораторії. 
Поготів В. Вундт розширив декартову прірву до розмірів, коли її не перестрибнути навіть 
за допомогою введення у вжиток стрункої системи артефактів. Офіційний «батько 
психології» показав, що не існує мосту, який поєднав би фізіологію людини з її 
ментальністю. Зачату у психофізіологічній лабораторії, В. Вундт «поховав» психологію у 
власній «Психології народів». 

Невдача В. Вундта деморалізувала науковий загал настільки, що фізіологія 
фактично була відлучена від процесу зростання психології. Фізіології не пред’явили 
жодних звинувачень, але на її присутності у дослідженні психодинаміки не наполягають. 
Психологія вийшла з психофізіологічної лабораторії у сподіванні самотужки відповісти на 
питання про специфіку психічного функціонування людини. 

Якщо не брати до уваги теорію умовних рефлексів та її наслідування 
біхевіористичною школою, справедливо розкритикованою за брак власне психіки у 
поведінковому акті, то природничо-наукова парадигма у психологічних дослідженнях 
вичерпалася. Психологія повернулася до філософської методології, яка надає 
можливість моделювати психодинаміку, щоправда, в межах спеціальної процедури 
спостереження й збору емпіричних даних, об’єктивованого у стандартизованих методах 
діагностики. Таким чином гуманітарну парадигму відсікли від «бездушної» фізіології.  

Досягненням гуманітарної парадигми є вихід за межі інтрапсихічної реальності 
докризової психології в інтерпсихічну площину і фіксація базової психічної суперечності 
на рівні протиставлення соціального впливу та біологічних потреб. Велику роль у цьому 
процесі відіграв Л.С. Виготський. Саме він виніс сутність людської психіки за межі 
людського організму. На зміну елементаристському підходу до структури особистості 
ХІХ століття приходить інтерпсихічно спрямована психологія ХХ століття з її соціальним 
приматом розвитку особистості. Поворот уявлення про сутність людської психіки полягає 
у нівелюванні значення рефлексу у розвитку другої сигнальної системи: «Треба вивчати 
не рефлекси, а поведінку – її механізм, склад, структуру» [3, с. 82]. Винятковими 
чинниками формування особистості стають мовлення і мислення. Психологія отримала 
зайвий привід «забути» фізіологію, закрити її в окремій галузі досліджень 
(психофізіології) і негласно «заборонила» шукати точки взаємопроникнення психології та 
фізіології. За таких умов психофізична проблема ніби вирішилась сама по собі. 

Але чи справді зникає психофізіологічна проблема? Чи не є заочна дискусія з 
Л.С. Виготського з Ж. Піаже [12] свідченням того, що соціологізаторський підхід не можна 
абсолютизувати так само як і біологізаторський? Зміщення акцентів на спробу надати 
пріоритет певному центру психічного розвитку людини є непродуктивним редукціонізмом. 
Це питання взагалі вторинне. Натомість первинна задача – відповідь на питання про 
механізм подолання тваринної психічної організації, що об’єктивується у виробленні 
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другої сигнальної системи. Причому соціальний чинник цього механізму повинен 
пояснюватися через встановлення філогенезу фізіологічної розвилки людини і тварини і 
ніяк інакше [8]. Це призводить не тільки до реанімації фізіології у психологічному 
дослідженні, але й утвердження її первинності. Дослідникам належить показати, за яких 
фізіологічних умов соціальний фактор починає докорінно трансформувати фізіологічну 
організацію. 

Отже, психологія починає будуватися в межах природничо-наукової парадигми. 
Неможливість задовільним чином вирішити психофізіологічну проблему і подальше 
встановлення ключового інтерпсихічного механізму «олюднення», призводить до 
відмови від природничо-наукової парадигми і модернізацію філософської парадигми, на 
озброєння якої ставлять стандартизовану діагностичну процедуру і математичні методи 
обробки емпіричних даних. Наголошуємо, між парадигмами немає спадкоємності; вони – 
антиподи. Вони зв’язані не еволюційно, а революційно. Втім, гуманітарна парадигма не 
може ігнорувати доцільність вимог природничо-наукової парадигми, але той сурогат 
науковості, який пропонується загалу у математичній обгортці, безумовно, не може 
вважатися прийнятним. Це зафіксовано у результатах дослідження У. Мішела. Він 
показав, що рівень кореляції між результатами особистісних опитувальників та реальною 
поведінкою людини є настільки низьким, що ставить під сумнів валідність психологічних 
досліджень [15]. Разом із тим, і природничо-наукова парадигма не пропонує положень, 
які з’ясовують унікальну сутність психічних відмінностей людини [1; 4].  

Гуманітарна парадигма, назагал правильно встановивши значення інтерпсихічного 
чинника розвитку, неправильно наголосила на фатальному характері соціальної 
залежності індивіда. Точніше, не змогла збагнути механізм «перетворення» 
натурального ряду психіки у культурний. Ще точніше, не пояснила, на якому 
фізіологічному матеріалі будується особистість. Мікрорівень цього процесу залишається 
нерозкритим. Вочевидь, ніякого «перетворення» фізичного у психологічне немає, а є 
вироблення свідомості з особливого фізіологічного стану [8]. 

Слабкість гуманітарної парадигми позначається на множинності уявлень про 
особистість і неможливість інтегрувати її складові (темперамент, характер, цінності, 
спрямованість, психічні процеси) у динамічну систему, у те, що можна назвати 
феноменом мінливої стійкості [11]. Якщо й пропонуються варіанти психодинаміки, то 
вони переважно мають механістичний характер, оскільки не пояснюють причини 
психічного руху. Його таємниця криється у психофізіологічній площині, але результати 
дослідження не можуть зводитися до рефлекторних законів, встановлених при вивченні 
тварин. Трудність у тому й полягає, що ключові психофізіологічні вимірювання стають 
неможливими з людьми. 

По-перше, окремі дослідження не можуть проводитися через дотримання принципів 
гуманізму. Наприклад, неможливо лабораторно вивчати ефект плацебо, оскільки не має 
об’єктивної можливості фіксувати результати протилежного процесу – ефекту ноцебо. 
По-друге, більшість фізіологічних досліджень спрямовані на вивчення окремих реакцій. 
Такий матеріал, попри значну цікавість, недостатній для цілісного вивчення психічної 
саморегуляції особистості. По-третє, людська поведінка значно більше регулюється 
ситуаційним контекстом [15]. Іншими словами, предметом дослідження повинна стати 
цілісна поведінка особистості у природних для неї соціально-психологічних умовах. 
Самозвіти постфактум дають спотворене і дискретне уявлення про суб’єкта. Причому 
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найбільш очевидна відмінність від тварини – поведінкова свобода – залишається 
непоясненою. 

Ідеал лабораторного експерименту у психології недоступний. Альтернативою може 
бути тільки експеримент теоретичний. Його вихідними даними є загальні закономірності 
фізіологічної реакції, пошук таких її варіантів, які не матимуть збігу у людини і тварини, 
моделювання психодинаміки з опорою на спостереження та окремі емпіричні показники. 
Така методологія не позбавлена спекуляцій, але вона повинна нівелюватися оцінкою 
системи психічної саморегуляції. Ця система має різні поверхи активності – фізіологічний 
і психологічний, які повинні узгоджуватися. Головна задача полягає у тому, щоби знайти 
взаємновідповідні феномени. Зокрема, таким ми вважаємо здатність людини утворювати 
абсурд [5; 7]. 

Пояснення сутності абсурду означає, що фізіологія і психологія як матеріальний та 
ідеальний субстрат нервово-психічної діяльності повинні покинути власні теоретико-
методологічні ніші, які є суттєво обмеженими для цілісного психологічного дослідження. 
Належить виокремити місце між ними, де принципи психічної організації та регуляції є 
спільними, а значить існуватиме можливість ідентифікувати точку дивергенції тварини і 
людини. Здійснити це, склеївши обидві парадигми психологічного дослідження, 
неможливо. Але й нарізно обидві парадигми стають теоретичними тупиками. Причому 
відображають навіть не часткову сторону психічної регуляції, а її відсутність на обох 
поверхах психічного функціонування.  

Відтак припускаємо, що адекватна парадигма повинна підходити до феномену 
особистості як психічного контрапункту, в якому протиставляються фактори різних 
поверхів психічної регуляції. Це створює підстави для психодинаміки особистісного 
розвитку. В її основі лежать чинники, які діють одночасно і злагоджено, що забезпечує 
баланс базової психічної суперечності (між першою і другою сигнальною системами, 
біологічними і соціальними складовими психічної діяльності). Відмінність від 
тривіального підходу гуманітарної парадигми полягає у тому, що й елементарна психічна 
одиниця, на нашу думку, має розглядатися як бінарна, подвійна. Зауважуємо, психічна 
одиниця мислиться не як конфлікт структурних елементів, а приймається як елементарне 
структурне утворення, яке інтегрує незбіг психічних імпульсів. Тобто контрапунктний 
характер особистості виникає не тільки на макроструктурному рівні, як фіксує 
психофізіологічна проблема, а й елементарна психічна одиниця має контрапунктну 
форму. Тобто вирішення психофізіологічної проблеми, як і проблеми особистості 
загалом, полягає у тому, що психічна регуляція людини являє собою суперечність 
суперечності, яка у нормі набуває динамічного консонансу. Натомість контрапунктний 
дисонанс призводить до широкого спектру психічних розладів. 

Міст між парадигмами полягає у тому, що природничо-наукова парадигма 
розкриває сутність утворення бінарності на фізіологічному рівні, а гуманітарна парадигма 
за тими ж принципами вибудовує схему когнітивного розвитку. Предметом аналізу стає 
абсурд: умови його утворення, структура, психодинаміка. Контрапунктний дисонанс, або 
незбалансованість базової психічної суперечності зумовлює з’яву психічних розладів. 
Контрапунктний консонанс, або збалансованість психічної суперечності, залежить від 
здатності суб’єкта забезпечити процес дивергенції та конвергенції нервово-психічних 
реакцій. Втрата балансу призводить до зупинки цього процесу та неможливості 
інтегрувати окремі реакції у потік тривіального абсурду. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Природничо-наукова і 
гуманітарна парадигми психології є антагоністами, які однаковою мірою не здатні 
релевантно виявляти і пояснювати психічну регуляцію людини. Спроби синтезувати 
обидва підходи залишаються на рівні прожектів. Ми пропонуємо комбінований підхід, за 
якого фізіологічна основа психічної діяльності вивчається в межах природничо-наукової 
парадигми, а когнітивні аспекти – в межах гуманітарної парадигми. При цьому обидві 
виходять з єдиного положення психічної регуляції людини: основу людської психіки 
складає базова психічна суперечність між першою і другою сигнальними системами, що 
набуває характеру контрапункту. Цей процес позначається навіть на рівні психічній 
одиниці, яка стає структурно бінарною і контрапунктною за змістом. 
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Mazyar O.V. Personal counterpoint at the crossroads of paradigms. The natural-scientific 
and humanitarian paradigms in psychology do not provide the conditions for a relevant study of the 
process of human mental self-regulation. The reason for this lies in the theoretical unresolving of the 
psychophysical problem during an open crisis in psychology. Physiology and psychology could not 
integrate into a single theoretical and methodological system for the study of human mental activity. 
Therefore, psychology reverts to the philosophical paradigm of research, which is updated through 
the introduction of standardized research procedures and the use of mathematical methods. The 
article suggests an approach to the study of the physiological aspect of neuropsychic activity within 
the natural scientific paradigm, and the cognitive – by the methods of the humanitarian paradigm. 
Their general theoretical position is that the basis of the human psyche is the basic psychic 
contradiction between the first and second signal systems, biological needs and social requirements. 
Such interaction acquires the contrapuntal nature, when oppositional mental activity factors act 
simultaneously, but in coordination. In this case, the elementary mental unit is binary in structure and 
contrapuntal in content, which causes consideration of mental development from the standpoint of 
double contradiction. The contrapuntal dissonance of this indicator causes the appearance of a wide 
range of mental disorders. 

Keywords: natural-scientific paradigm, humanitarian paradigm, absurdity, personal 
counterpoint, psychophysiology. 
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УДК 316.77 

Н.С. Малєєва  
ОНЛАЙН-ПОСЕРЕДНИЦТВО: ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВРЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ У СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖАХ 

Малєєва Н.С. Онлайн-посередництво: особливості комунікативної технології 
врегулювання соціальних конфліктів у соціальних інтернет-мережах. У статті 
висвітлено особливості процесу комунікативно-технологічного врегулювання соціальних 
конфліктів у соціальних інтернет-мережах. Розглянуто сутність понять «комунікативні 
технології», «комунікативні онлайн-технології», «комунікативно-технологічне врегулювання 
конфліктів». 

Проаналізовано специфіку комунікативної технології онлайн-посередництва в процесі 
врегулювання соціальних конфліктів у мережевому онлайн-просторі. Розроблено етапи 
конструювання комунікативної технології (аналітичний, організаційний, комунікативний, 
підсумковий, коригувальний), алгоритм реалізації технології у просторі соціальних 
інтернет-мереж. Представлено принципи функціонування, критерії ефективності та 
рекомендації щодо застосування технології онлайн-посередництва. 

Ключові слова: соціальні мережі, соціальний конфлікт, комунікативні технології, 
комунікативно-технологічне врегулювання конфліктів, онлайн-посередництво. 

Малеева Н.С. Онлайн-посредничество: особенности коммуникативной 
технологии урегулирования социальных конфликтов в социальных интернет-
сетях. В статье освещены особенности процесса коммуникативно-технологического 
урегулирования социальных конфликтов в социальных интернет-сетях. Рассмотрена 
суть понятий «коммуникативные технологии», «коммуникативные онлайн-технологии», 
«коммуникативно-технологическое урегулирования конфликтов». 

Проанализирована специфика коммуникативной технологии онлайн-
посредничества в процессе урегулирования социальных конфликтов в сетевом онлайн-
пространстве. Разработаны этапы конструирования коммуникативной технологии 
(аналитический, организационный, коммуникативный, итоговый, корректирующий), 
алгоритм реализации технологии в пространстве социальных интернет-сетей. 
Представлены также принципы функционирования, критерии эффективности и 
рекомендации по применению технологии онлайн-посредничества. 

Ключевые слова: социальные сети, социальный конфликт, коммуникативные 
технологии, коммуникативно-технологическое урегулирования конфликтов, онлайн-
посредничество. 

Постановка проблеми. Сьогодні провідною тенденцією розвитку соціальних 
процесів в Україні є реформування традиційних соціальних структур та зв’язків і 
поступове формування якісно нового типу інтеграції суспільства. Зазначені процеси 
супроводжуються періодичним наростанням певної напруги у суспільстві та 
загостренням соціальних конфліктів, що відповідають сучасним тенденціям трансформації 
суспільного життя, віртуалізації та переміщенню у медіапростір, зокрема, соціальні онлайн-
мережі, що набувають все більшого поширення та популярності. 

Розповсюдженість соціальних мереж та похідних від них сервісів сприяють 
залученню громадян до обговорення різноманітних соціально значущих проблем. Тепер 
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публічні дискусії на різні теми мають доступ, який раніше був значно обмеженим. Проте, 
реакція мережевої спільноти на такі дискусії буває неоднозначною. Часто 
спостерігаються такі явища, як порушення етичних та моральних норм, правил мережевого 
простору, агресивні форми комунікації, поширення конфліктів та агресії у мережевому 
просторі. Тому більш детального та ґрунтовного вивчення потребує специфіка 
соціальних конфліктів у мережевому просторі, пошук та розробка ресурсів для їх 
комунікативно-технологічного врегулювання у мережевому онлайн-просторі. 

Аналіз останніх публікацій. Вивченню питань використання комунікативних 
технологій у мережевому просторі в тій чи іншій мірі присвячені праці таких авторів як 
Г. Ласуел, Г. Ініс, М. МакЛуан, О. Тоффлер, П. Бурд’є, Ж. Бодрійяр, Н. Луман, 
Ю. Хабермас, М. Бубер, М. Кастельс. Соціальні комунікації та комунікативні технології 
активно досліджують вітчизняні науковці В. М. Бебик, Г. М. Бевз, О. В. Безпалько, 
М. С. Дворник, Н. О. Довгань, О. В. Зернецька, О. В. Івачевська, Л. Д. Климанська, 
Н.В. Костенко, Л. А. Найдьонова, І. В. Петренко, Г. Г. Почепцов, В. В. Різун, В. В. Савінов, 
Т. М. Титаренко, О. М. Холод, О. Г. Цукур, Ю. С. Чаплінська та ін. 

Німецький соціолог Н. Луман зазначає, що «Усе, що ми знаємо про наше 
суспільство й навіть про світ, у якому живемо, ми дізнаємося через мас-медіа» [3, с. 8]. 
У праці «Реальність мас-медіа» він вживає поняття інформаційно-комунікативних 
технологій, оскільки сучасне суспільство перетворилося на інформаційне. Виходячи з 
розуміння комунікації Н. Лумана, головною системною характеристикою комунікації є її 
аутопойезисний характер (здатність до самоорганізації, до динамічної самоподібної 
структурації та переструктурації). Враховується її здатність до самоорганізації та впливу 
на соціум загалом. Крім того, комунікація не є зв’язком, вона є іншим виміром у соціумі, 
котрий продукує певний образ і доносить його до цільової аудиторії. Комунікація виступає 
як емерджентна (англ. emergence – виникнення, поява нового) реальність, яка 
виробляється на основі синтезу трьох елементів: інформації, повідомлення, яке передає 
цю інформацію, та розуміння (нерозуміння) цього повідомлення і його інформації. 

На думку доктора політичних наук Л. Климанської комунікативні технології є 
раціонально організованим комплексом дій в інформаційному просторі з 
цілеспрямованого виробництва і поширення інформації задля впливу на визначену 
аудиторію. У такому випадку, комунікативні технології постають як «запланований вплив 
на цільові групи» [2]. Утім, зростає також роль комунікативних технологій, спрямованих 
на досягнення конкретних цілей окремих учасників комунікації. 

Дослідник Г. Г. Почепцов, зокрема, вважає, що комунікативні технології у XX ст. 
стали індустріальними засобами організації комунікативних процесів у суспільстві [6]. Він 
зазначає, що комунікативними технологіями називають PR і рекламу, пропаганду та 
агітацію, перформанс і резонансні технології, що в цілому спрямовані на контроль за 
розумом і поведінкою людей, а також процес переговорів, для якого визначальною 
складовою є створення атмосфери довіри. На його думку, основними ознаками 
комунікативних технологій є штучне і усвідомлене управління комунікативними 
ресурсами; наявність соціально значущої мети, цілеспрямованість та доцільність; 
системність; планомірність; технологічність (структура, номенклатура і послідовність 
процедур та операцій); формальна організація та функціональний розподіл праці; 
оптимізація та зворотний зв’язок; дискретність, наявність початку та кінця; креативність 
та стандартизація; циклічність та можливість тиражування. 



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

175 

 

Таким чином, у широкому сенсі комунікативні технології визначаються як 
форми та засоби здійснення соціальних комунікацій, що характеризуються 
системністю, планомірністю, послідовністю виконання конкретних процедур та 
операцій з метою впливу на поведінку певної цільової групи, що за умови дотримання 
технологічного алгоритму гарантують отримання визначеного наперед результату (зміни 
громадської думки або соціальної поведінки, актуалізація існуючих або формування 
нових ідеалів, певних оцінок, асоціацій, соціальних стереотипів, орієнтирів на майбутнє 
тощо) [2; 5; 6]. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета статті: проаналізувати сутність, 
основні характеристики та особливості онлайн-посередництва як комунікативної 
технології врегулювання соціальних конфліктів у сучасному суспільстві. 

Виклад результатів дослідження. У нашому дослідженні комунікативні технології 
у соціальних інтернет-мережах постають як сукупність методів, технік, прийомів, що 
використовуються у процесі комунікації за допомогою використання інформаційно-
комунікативних технологій з метою проектування оцінок, суджень, емоцій, бажаних форм 
мережевої комунікації. Зважаючи на тісний зв’язок з реальним світом, конфлікти часто 
знаходять своє продовження, поширення або вирішення поза мережевим простором. 
Тож, комунікативні онлайн-технології постають організованим комплексом дій з 
цілеспрямованого продукування певного образу, донесення його до визначеної цільової 
аудиторії задля впливу на соціум загалом та поширення інформації як у мережевому, так 
і у реальному світі [6]. Предметом технологізації виступають психологічні властивості 
та характеристики користувачів та мережевих спільнот – характер комунікації, а також 
установки, оцінки, цінності, емоції, судження, мотивація конфліктної комунікації з 
урахуванням особливостей повсякденної мережевої комунікації та специфіки 
розгортання комунікативних онлайн-практик [2; 6]. 

Онлайн-посередництво постає ефективним засобом реагування на різноманітні 
події у світі, реформи, суперечки, суспільну агресію, постає як локальна 
конструктивна технологія врегулювання соціальних конфліктів у мережевому 
просторі. Вона являє собою спеціально організований комунікативний процес вирішення 
конфліктів, у якому бере участь третя сторона. Реалізується технологія за допомогою 
застосування конструктивних раціональних способів, засобів, технік та прийомів впливу 
на користувачів та мережеві спільноти, їх комунікативну поведінку, сприйняття 
інформації, суспільну думку, оцінку та ставлення до соціального конфлікту. Технологія 
використовується для врегулювання протистоянь під час ведення інформаційно-
комунікативних кампаній, інформаційних війн, гострих інформаційних конфліктів, 
загострення соціальних конфліктів тощо. На нашу думку, зазначена технологія є 
актуальною також під час воєнних станів, коли інформаційна війна є їх складовою 
частиною [1; 5; 6]. 

Комунікативна технологія полягає у співробітництві користувачів або мережевих 
спільнот з адміністрацією аккаунту/сайту, мета якого полягає у забезпеченні довірливої 
та відкритої атмосфери у мережевому просторі, конструктивної комунікації у процесі 
врегулювання конфліктних ситуацій, контролі дотримання норм та правил мережевої 
комунікації та нетикету представниками мережевих спільнот в процесі вирішення 
конфлікту та виробленні ставлення до соціального конфлікту як до необхідності та 
ресурсу суспільного розвитку. 
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Онлайн-посередництво є інструментом формування суспільної думки та позиції, що 
дозволяє фокусувати та спрямовувати комунікацію залучених до конфлікту сторін в 
єдине русло та, відповідно, впливати на постановку питань, цілей та задач, що 
обумовлено уявленням про наслідки та можливі шляхи пошуку консенсусу. Важливим 
результатом застосування технології є узгодження позицій конфліктуючих сторін та 
включення до обговорення всіх зацікавлених учасників, врегулювання конфліктної 
ситуації, припинення її розвитку та поширення, а також дотримання сторонами конфлікту 
всіх домовленостей після завершення конфлікту [1; 5]. 

Таким чином, у мережевому просторі з’являється можливість відкрито впливати на 
розвиток конфліктної ситуації, постановку спільної мети, цілей задач, шляхи його 
вирішення та вибір конструктивних комунікативних практик в процесі його врегулювання. 
При цьому актуалізується роль тих, від кого буде залежати виконання чи реалізація 
прийнятого рішення. Залучення різних суб’єктів – адміністрації, психологів, наукового 
товариства, органів державної влади або громади має на увазі обговорення та 
вироблення стратегій врегулювання соціальних конфліктів, узгодження шляхів розвитку 
та оптимізації мережевої комунікації як середовища суспільної взаємодії. Посередництво 
у соціальних мережах дозволяє спрямовувати конфліктну комунікацію залучених сторін, 
а саме організацій, професійних спільнот, великих груп користувачів, регулювати їх цілі 
та стратегії, виявляти невдоволені потреби та прагнення, мотиви, сприяти балансуванню 
інтересів завдяки формуванню єдиного бачення майбутнього. 

На нашу думку, застосування комунікативної технології онлайн-посередництва в 
процесі врегулювання соціальних конфліктів сприятиме системним та цілеспрямованим, 
заздалегідь продуманим змінам у конфліктній мережевій комунікації, сприятиме 
створенню сприятливих умов для пошуку взаєморозуміння користувачів вираженні 
агресії в онлайн-просторі. 

Комунікативна технологія онлайн-посередництва, складається з послідовних 
етапів: 

1. Аналітичний (розробка ефективних довгострокових стратегій з опорю на 
цільові орієнтири, що виявляються в результаті змістового аналізу соціальних онлайн-
конфліктів: аналіз та діагностика конфліктної ситуації, збір необхідних даних, постановка 
кінцевої мети та завдань). 

2. Організаційний (формування загальних домовленостей, орієнтирів, виявлення 
обмежень, організація взаємодії між експертами та їх комунікації, оцінка умов та 
організаційних особливостей, забезпечення необхідних ресурсів). 

3. Комунікативний (реалізація мережевою комунікації, основною метою якої є 
формування єдиного уявлення про конфліктну ситуацію, розуміння та ставлення до 
нього, акцент на спільній меті, ідеї та стратегії, а також на виробленні конструктивного 
вирішення конфлікту з метою суспільного розвитку). 

4. Підсумковий (оцінка результатів, ефективності роботи посередників, 
досягнення мети та вирішення поставлених завдань). 

5. Коригувальний (на основі отриманого досвіду вносяться корективи у 
технологію, методи, техніки, способи комунікативного впливу на мережеву спільноту). 

Необхідно зазначити, що у процесі реалізації комунікативної технології на всіх 
етапах важливу роль відіграє пошук конструктивного вирішення конфлікту та 
спільних інтересів, що можуть об’єднувати сторони конфлікту: спільної мети, ідей, 
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стратегій, формування єдиного уявлення про конфліктну ситуацію та ставлення до неї як 
до ресурсу суспільного розвитку та соціальних змін. Підсумовуючи все зазначене вище, 
ми виходимо з такого алгоритму реалізації технології онлайн-посередництва:  

1. Представлення сторін. 
2. Аналіз актуальної соціальної ситуації; конкретизація проблеми, що потребує 

вирішення; постановка мети та завдань. 
3. Генерування пропозицій та конструктивних ідей. 
4. Оцінка комунікативних ресурсів мережевого простору, що сприятимуть 

досягненню поставленої мети; визначення комунікативних бар’єрів та можливих 
перешкод на шляху до поставленої мети. 

5. Усвідомлення можливих змін, перетворень та трансформацій у результаті 
вирішення/врегулювання конфліктної ситуації. 

6. Підбиття підсумків, оцінка результатів та вирішення поставлених завдань, 
висновки та завершення процедури. 

7. Узгодження позицій конфліктуючих сторін. 
8. Дотримання ними всіх домовленостей після завершення конфлікту. 
У процесі застосування технології онлайн-посередницва третій стороні важливо 

приділити належну увагу не лише предмету соціального конфлікту, але і його 
учасникам: 

- намагатися не переривати сторони конфлікту під час висловлення їх позицій, 
зважаючи на емоційний стан; 

- добирати більш нейтральні для конретної ситуації висловлювання; 
- у разі необхідності висловлювати підтримку та заохочувати до вираження емоцій; 
- у разі виникнення сильних емоцій висловлювати підтримку та розуміння; 
- після вираження емоцій у разі необхідності спокійно повертатися до найбільш 

гострих питань повторно; 
- пов’язувати конструктивне врегулювання конфлікту з наступними оптимістичним 

сценаріями розвитку подій у майбутньому; 
- робити акцент на пошуку психологічних ресурсів для врегулювання ситуації; 
- більше довіряти та спиратися на представників конфліктуючих сторін як носіїв 

ідей, пропозицій, тактик і стратегій, психологічних ресурсів для врегулювання ситуації 
тощо; 

- після врегулювання конфлікту провести додаткове спільне обговорення, щоб 
завершити ситуацію та отримати зворотній зв’язок від його учасників. 

На нашу думку, в процесі врегулювання соціального конфлікту третій стороні 
рекомендується: 

- бути компетентним у тих питаннях, що виносяться на обговорення, чітко розуміти 
мету, специфіку та обмеження мережевого простору, особливості впливу конфлікту на 
суспільство, його наслідки, етику, психотерапевтичні ефекти тощо; 

- пам’ятати про важливість конструктивного врегулювання соціального конфлікту; 
- підкреслювати свою автономність, незалежність та нейтральну позицію; 
- робити акцент на необхідності перевірки достовірності поширюваної у 

мережевому просторі інформації, особливо неоднозначного та конфліктного характеру. 
У той же час, в процесі вирішення конфліктної ситуації не рекомендується: 
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- проявляти власну ініціативу та активність (краще стимулювати мережеві спільноти 
вчасно звертатися за допомогою); 

- приділяти окрему увагу комусь зі сторін конфлікту; 
- демонструвати зацікавленість у прийнятті певних рішень сторонами конфлікту. 
Посереднику необхідно уважно відстежувати динаміку технології посередництва в 

онлайн-просторі. Тоді краще вдається: 
- зрозуміти, як представники різних сторін суперечки пов’язані з соціальним 

конфліктом, проговорити більш конкретно свої позиції; 
- вчасно зрозуміти, коли настає час для питань, пропозицій, уточнень тощо; 
- проаналізувати взаємовплив протилежних сторін у процесі онлайн-комунікації, 

погоджуючи свої інтерпретації зі сторонами соціального конфлікту; 
- відслідковувати спільні цілі, бажання, задачі та приділяти їм більше уваги; 
- обрати найбільш вдалий момент для завершення онлайн-посередництва (не 

раніше погодження завершити комунікацію від обох сторін конфлікту). 
На сьогоднішній день, ступінь ефективності комунікативних технологій та 

рівень їх впливу на цільову аудиторію є одними з найскладніших питань. 
Ефективність комунікативних технологій можна визначити як кінцевий 

комунікативний результат, отриманий за умови якнайменших витрат та в оптимальний 
термін [2; 5; 6]. Критеріями ефективності розроблених технологій врегулювання 
соціальних конфліктів у соціальних інтернет-мережах певною мірою є їх 
характеристики: 

- універсальність (застосування щодо різних за специфікою об’єктів для 
вирішення схожих завдань); 

- результативність (орієнтація на кінцевий результат, що підлягає перевірці); 
- гнучкість (здатність адаптувати технологію до умов, що змінюються); 
- оперативність (можливість реалізації в оптимальні терміни); 
- конструктивність (націленість на вирішення конкретних проблем); 
- доступність (технологія має бути доступною для фахівців певної кваліфікації); 
- простота та зручність (етапи та операції технології мають бути відносно 

простими, зрозумілими та зручними у використанні). 
Відновлення конструктивної комунікації – важливий орієнтир психологічної 

допомоги тим, хто приймає участь у соціальному конфлікті та процесі його врегулювання. 
Враховуючи те, що онлайн-посередництво, сприяє створенню умов для довірливого, 
прозорого та відкритого обговорення конфліктної ситуації, то під час нього відбувається 
робота над відновленням конструктивної та ефективної комунікації користувачів та 
мережевих спільнот у онлайн-мережах. 

Застосування технології онлайн-посередництва, а також конструктивних 
комунікативних практик в процесі врегулювання конфліктних ситуацій онлайн дають 
змогу отримувати ефективні результати за короткі терміни, що сприяє більш швидкому 
та ефективному налагодженню онлайн-комунікації та комунікації у реальному світі.  

Комунікативні технології реалізуються у конкретних історичних умовах, є реальною 
соціальною комунікацією, що розгортається у контексті певних життєвих ситуацій. На 
рівні звичної повсякденної мережевої комунікації вони створюють сприятливі умови для 
соціальної єдності, соціального-групової єдності, солідарності та ідентичності. Тому 
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важливим стає визначення необхідних принципів функціонування онлайн-
посередництва: 

- принцип добровільності полягає у тому, що всі учасники мережевої комунікації 
беруть участь в обговоренні конфліктної ситуації та її врегулюванні добровільно; 

- принцип відкритості, а саме прозорої комунікації, визнання власних помилок, 
висловлення своїх думок кожною стороною, застосування Я-висловлювань, вираження 
своїх емоцій, очікувань, побажань, інтересів, побоювань тощо; 

- принцип рівності учасників комунікації, що дає змогу всім учасникам конфлікту 
відчути себе рівноправними членами мережевої спільноти, які можуть вільно та відкрито 
виражати свою позицію, бути почутими та прийнятими, що сприяє усвідомленню цінності 
кожного учасника та виявленню поваги один до одного. Всі учасники є рівними, поки у 
діалозі не виявиться перевага або обґрунтована цінність тієї чи іншої позиції; 

- принцип конкретності, що полягає в обговоренні та конкретизації предмету 
суперечки, чіткому усвідомленні мети та бажаного результату; 

- принцип залученості, що має на увазі попередню підготовку сторін, заздалегідь 
узгоджений час та місце для обговорення суперечки, щоб учасники могли проявити 
максимальну активність та сконцентруватися на вирішенні проблеми; 

- принцип відповідальності, який полягає у тому, що учасники конфлікту 
усвідомлюють необхідність, важливість та серйозність процесу врегулювання 
соціального конфлікту у мережевому просторі, відповідальності за свою поведінку та дії, 
що сприятимуть ефективній та конструктивній комунікації, раціональному користування 
ресурсами інтернет-простору. Він передбачає усвідомлення наслідків та змін після 
завершення конфлікту, колективний пошук та прийняття ефективних рішень, свідому 
постановку цілей, планування задач на майбутнє, дотримання сторонами конфлікту своїх 
слів після завершення суперечки; 

- принцип розвитку, в основі якого акцент на самовдосконалення кожного 
учасника мережевої комунікації, розкриття сильних сторін, розвиток позитивних якостей 
та здібностей, конструктивного підходу до комунікативної взаємодії у віртуальному 
просторі в цілому. 

На нашу думку, ефективна мережева комунікація відбувається між рівноправними 
суб’єктами, які відкрито та вільно висловлюють власні думки, є залученими до 
досягнення спільної мети, а також приймають участь у вирішенні кооперативних завдань. 
У процесі мережевої комунікації вони переживають досвід прийняття мережевої 
спільноти, відчуття причетності до групи, мають широкий вибір для свого розвитку, 
можливості та ресурси для створення нових оригінальних ідей, контенту, пов’язаних з 
новими цінностями, потребами, побажаннями тощо. 

Необхідно зазначити, що у мережевому просторі все частіше створюються нові 
смисли, цінності, принципи та практики повсякденної комунікації, що поширюються у 
реальному світі, що, відповідно, створює загальну соціальну ситуацію. Тому 
першочерговими завданнями для користувачів інтернет-мереж стає розвиток у 
мережевої спільноти навичок врегулювання соціальних конфліктів на різних стадіях, 
інформаційно-комунікативна компетентність, конструктивна організація комунікативного 
простору користувачами тощо. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, впровадження 
технології онлайн-посередництва сприятиме ефективному та конструктивному 
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налагодженню комунікації у соціальних мережах, сприятиме системним та 
цілеспрямованим, заздалегідь продуманим змінам у конфліктній мережевій комунікації, 
створенню сприятливих умов для пошуку взаєморозуміння користувачів та мережевих 
спільнот. Необхідним також є застосування конструктивних комунікативних практик як 
складової частини спеціально розроблених технологій, своєчасне вживання заходів 
щодо реагування на гострі ситуації та забезпечення професійного супроводу процесів 
врегулювання соціальних конфліктів у соціальних мережах. 

Перспективи подальших досліджень полягають у детальному вивченні критеріїв 
ефективного врегулювання соціальних конфліктів у соціальних мережах; пошуку 
оптимальних шляхів та стратегій управління мережевими конфліктами за допомогою 
конструктивних онлайн-практик; розробці сучасних онлайн-тренінгів та профілактичних 
програм для попередження поширення та розвитку агресивної та конфліктної поведінки 
у мережевому просторі. 
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Malieieva N. S. Interposition online: features of communicative technology for resolving 
social conflicts in social Internet networks. The article analyzes the general conceptual provisions 
for the study of communicative technologies in psychology. It should be noted that modern Ukrainian 
society is characterized by the emergence and dissemination of fundamentally new forms of 
communication based on social partnership, healthy competition, legal and social equality of all 
members of the society, on the rational settlement of conflicts and disputes. 

The article highlights the features of the process of communication and technological settlement 
of social conflicts in social Internet networks. The essence of the concepts of «communicative 
technologies», «communicative online technologies», «communicative and technological conflict 
resolution» is considered. The specifics of the communication technology of online interposition in the 
process of social conflict settlement in the online online space are analyzed. The stages of designing 
communication technology (analytical, organizational, communicative, final, corrective), algorithm of 
technology implementation in the space of social Internet networks have been developed. The 
principles of operation, performance criteria and recommendations for using online interposition 
technology are presented. 

Keywords: social networks, social conflict, communication technologies, communication and 
technological conflict resolution, online. 
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УДК 159.9.075 

Т.О. Мотрук, А.В. Вертель 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

Мотрук Т.О., Вертель А.В. Особливості перфекціонізму в юнацькому віці. 
У роботі розглянуто поняття перфекціонізму, особливості його формування в юнацькому 
віці. Висвітлено основні вікові новоутворення та сутність вікової кризи. Розглянуто 
конструктивну та деструктивну складові юнацького перфекціонізму та їх зв’язок із 
прагненням до самовдосконалення та саморозвитку. Представлено результати 
дослідження перфекціонізму в юнацькому віці. З’ясовано, що найчастіше у опитуваних 
простежувались середньо виражені показники перфекціонізму; при збільшені 
перфекціонізму, спрямованого на інших, зменшуються показники соціально 
обумовленого перфекціонізму і навпаки: при зростанні бажання самому відповідати 
соціальним вимогам, зменшуються претензії, спрямовані на інших.  

Ключові слова: перфекціонізм, юнацький вік, самореалізація, саморозвиток, 
самовдосконалення, тривожність. 

Мотрук Т.А., Вертель А.В. Особенности перфекционизма в юношеском 
возрасте. В работе рассмотрено понятие перфекционизм, особенности его 
формирования в юношеском возрасте. Описано основные возрастные новообразования 
и суть возрастного кризиса. Рассмотрено конструктивную и деструктивную 
составляющие юношеского перфекционизма и их связь со стремлением к 
самосовершенствованию и саморазвитию. Представлено результаты исследования 
перфекционизма в юношестве. Выяснено, что чаще всего у опрошенных 
прослеживались средне выраженные показатели перфекционизма; при увеличении 
перфекционизма, направленного на других, уменьшаются показатели социально 
обусловленного перфекционизма и, наоборот, при увеличении желания самому 
отвечать социальным требованиям, уменьшаются претензии, направленные на других.  

Ключевые слова: перфекціонізм, юношеский возраст, самореализация, 
саморазвитие, самосовершенствование, тревожность. 

Постановка проблеми. Проблема самореалізації молодого покоління в сучасному 
світі є однією зі злободенних серед психологів, педагогів, соціологів. Інтерес до неї є 
наслідком різких змін умов дорослішання молоді за останні десятиліття, наслідком яких 
виявилися як розширення можливостей для самореалізації, так і поява різного роду 
факторів, що ускладнюють входження молодого покоління в соціум.  

Перфекціонізм можна розглядати як потенційну силу, здатну породити інтенсивну 
фрустрацію, повне безсилля або ж неймовірне задоволення від своєї діяльності і творчих 
досягнень на новому щаблі особистісного розвитку, – у залежності від спрямованості цієї 
сили і якості рис особистісного стилю, цій силі супутніх. Саме перфекціонізм може стати 
перешкодою на шляху самореалізації. Зокрема психологічні особливості юнацького 
перфекціонізму найменш досліджені, що робить актуальним викладення результатів 
наших наукових пошуків. 

Аналіз останніх публікацій. Перфекціонізм (від латинського perfectio – 
досконалість, бездоганність. У класичних визначеннях поняття перфекціонізму включало 
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у себе один параметр – тенденцію особистості встановлювати надмірно високі стандарти 
і, як наслідок, неможливість відчувати задоволення результатами. 

Чимало вчених цікавились зазначеною проблемою та внесли серйозний вклад у 
сучасне розуміння перфекціонізму, його впливу на розвиток та функціонування 
особистості (Н. Г. Гаранян, Є. П. Ільїн, Е. Т. Соколова Д. Хамачек, М. Н. Холендер, 
П. Хьюїт, Г. Флетт). Так американський клінічний психолог М. Н. Холендер дав 
визначення перфекціонізму як «повсякденної практики пред’явлення до себе вимог 
більш високої якості виконання діяльності, ніж того вимагають обставини».  

В сучасній психологічній науці перфекціонізм розглядається як особлива «мережа 
когніцій», що включає очікування, інтерпретацію подій, оцінку себе та інших. Описами, 
особи, які страждають на перфекціонізм, схильні встановлювати нереалістично високі 
стандарти, прагнути до неможливих цілей і визначати власну цінність виключно в 
термінах досягнень і продуктивності. Хамчек говорить про два види перфекціонізму – 
«нормальний» (адаптивний) та «невротичний» (дезадаптивним). Перший виявляє 
лідерські якості, високу працездатність, активність, мотивацію для досягнення мети. У 
другому випадку може спостерігатись зневіра, спустошення та ряд психосоматичних 
порушень [18]. 

Формулювання мети і завдань статті. Викладене вище визначило мету 
дослідження: дослідити особливості перфекціонізму та його особливості у юнацькому 
віці. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: проаналізувати особливості 
юнацького віку та його зв’язок із формуванням феномену перфекціонізму, представити 
аналіз результатів експериментального дослідження особливостей перфекціонізму в 
осіб юнацького віку. 

З огляду на психологічні особливості юнацького віку, особливий інтерес 
представляє дослідження перфекціонізму саме у цей період життя, тоді, коли молодим 
людям властива постановка високих, а іноді і завищених цілей, з одного боку, і 
недостатня особистісна зрілість, з іншого. Юність – це період переходу від підліткового 
віку до самостійного дорослого життя, який пов’язаний з розширенням діапазону 
фактично доступних людині або нормативно обов’язкових соціальних ролей. Підліток 
може бути цілком задоволений своїм становищем у компанії однолітків, юнак же на 
перше місце висуває інші стосунки – професійні, виробничі, трудові. Головні 
новоутворення цього віку – становлення стійкої самосвідомості і стабільного образу «Я». 
У цей період відбуваються відкриття «Я», поява життєвого плану, установки на свідому 
побудову власного життя, поступове вростання у різні сфери. У порівнянні з підлітковим 
юнацький вік має збільшений самоконтроль і саморегуляцію.  

Основним психологічним новоутворенням юнацького віку за Е. Еріксоном, є 
особистісне самовизначення або встановлення першої цілісної форми ідентичності, що 
включає наступні завдання розвитку: прийняття власної зовнішності і ефективне 
використання свого тіла; засвоєння чоловічої і жіночої ролі; встановлення нових, більш 
зрілих відносин з ровесниками обох статей; завоювання емоційної незалежності від 
батьків та інших дорослих; підготовка до професійної кар’єри; підготовка до шлюбу і 
сімейного життя; формування соціально-відповідальної поведінки; побудова системи 
цінностей і етичної свідомості як орієнтиру власної поведінки. Загальним результатом 
юнацького періоду психічного розвитку є досягнення того рівня психосоціальної зрілості, 
який дозволить успішно виконувати всі функції повноправного члена суспільства. 
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А. Б. Холмогорова і Н. К. Гаранян, відзначають, що регулятором психологічного 
здоров’я сучасної молоді виявляються такі явища, як культ успіху, сили, розуму, які саме 
і провокують тривогу, депресію, інші порушення емоційної сфери людини. Надмірна 
значущість досягнення успіху перетворює здорове прагнення до досягнень, до розкриття 
своїх можливостей у перфекціонізм, що приводить до фрустрації, невротизації, 
дезадаптації. 

Згідно Е. Еріксону, саме на юність припадає основна криза ідентичності, що 
складається з серії соціальних і індивідуально-особистісних виборів, ідентифікацій і 
самовизначень. Для цього віку характерний складний процес самовизначення по 
відношенню до соціальних норм, цінностей і соціальних ролей. У дитинстві «Я» дитини 
зводиться до суми ідентифікацій із значущими дорослими, а в юнацькому віці це робить 
психологічну ситуацію невизначеною, внутрішньо конфліктною, і у юнаки виникає 
несвідоме бажання позбутися від дитячих і нав'язливих дорослих ідентифікацій, що 
активізує рефлексію і почуття власної неповторності. При цьому виникає небезпека 
рольового змішання, сплутаність ідентичності, що може бути найчастіше пов’язано з 
сексуальною або професійною ідентичністю, і тоді юнаки «тимчасово розвивають 
сверхідентіфікацію з героями вулиць або елітарних груп». До того ж, у зв’язку з 
неузгодженістю норм у суспільстві, підліткам та юнакам стало дуже складно знайти у 
ньому вірні для себе орієнтири, і вони часто виявляються у лабіринті соціальних 
ідентичностей, що затягує і загострює нормативну кризу у цьому віці. Якщо криза не буде 
подолана, то це може привести до дифузії ідентичності, до «синдрому патології 
ідентичності», який, за Е. Еріксоном, пов’язаний з регресією до інфантильного рівня 
відстроченого набуття дорослого статусу, до почуття ізоляції, презирства до всіх 
громадських ролей, а також до пошуку негативної ідентичності, прагнення «стати нічим».  

По-різному визначаючи хронологічні межі юності, психологи одностайні у тому, що 
цей період характеризується вирішенням завдань професійного самовизначення, 
виробленням ціннісних орієнтацій і ідеалів, стійкого світогляду. За даними 
Г. С. Абрамової, І. С. Кона, Е. Еріксона та ін., в юнацькому віці відбувається переживання 
почуття «інтимності»; планування кар’єри і залучення у професійне середовище; 
вироблення здатності до особистісного вибору, вміння виявляти свободу і 
відповідальність щодо реалізації життєвих цілей і смислів; формування потреби в 
інтегруванні різних проявів життя свого «Я», а також відносин, які конкретизують 
екзистенцію людини. 

Таким чином, реалізація вікових завдань в юності сприяє формуванню суб’єктивної 
системи координат, що репрезентує устрій реальності у цілому. Важливу роль у цьому 
процесі грає переживання кризи, який означає не загрозу катастрофи, а поворотний 
пункт і тим самим онтогенетичне джерело як сили, так і недостатньої адаптованості. Для 
розглянутого періоду визначальною є криза сенсу життя, або смисложиттєва криза. 
Основу її переживання становлять пошук і визначення сенсу життя – куди? Чому? 
Навіщо? Як?  

В юнацькому віці перфекціонізм може розглядається як позитивне явище, пов’язане 
з обдарованістю, моральним самовдосконаленням і саморозвитком. Так, у роботі 
М. В. Ларскіх характеристики конструктивного перфекціонізму зіставляються з 
характеристиками акме-людини, що описуються А. А. Бодалєвим [3], у результаті чого 
автор пропонує розглядати конструктивний перфекціонізм як один з компонентів акме-
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людини, а формування конструктивного перфекціонізму як проблему акмеологічної науки 
і практики [10; 11].  

Але оскільки перфекціонізм передбачає аномальне прагнення до 
самовдосконалення, у людини, що володіє високим рівнем перфекційних тенденцій, 
можуть з’являтися різні негативні особливості: незадоволеність досягнутими 
результатами; уникнення невдач; прокрастинація; хронічна перевтома; ворожість, 
конкуренція і ревнощі у міжособистісних відносинах; потреба у соціальному схваленні і 
заохочення; підвищена суїцидальна готовність; емоційна дезадаптація (тривожність, 
депресивність, схильність до нервових зривів) і т. ін. [13]. 

У сучасних дослідженнях, які присвячені проблемі перфекціонізму в юнацькому віці 
велика увага приділяється проблемі критеріїв формування перфекціонізму, які часто 
включені у модель перфекціонізму (наприклад, модель Р. Фрост) [17]. Існують деякі 
індивідуально-типологічні передумови формування перфекціонізму, до них відноситься 
високий рівень нейротизму, серед осіб юнацького віку з високим рівнем перфекціонізму 
переважають холерики і сангвініки [9]. Спостерігаються також особливості в мотиваційній 
сфері: при конструктивному перфекціонізмі переважають мотиви досягнення успіху і 
самореалізації, а при неконструктивному перфекціонізм – мотив уникнення невдачі [4]. 
Для юнацького віку характерні завищені вимоги до себе, юнаки вважають, що оточуючі 
схильні пред’являти їм завищені вимоги, в той час як самі вони менш вимогливо 
ставляться до інших. М. В. Ларскіх і І. В. Лісова не виявили значущих зв’язків 
перфекціонізму матері і перфекціонізму юнаків, тип перфекціонізму матері не пов’язаний 
з типом перфекціонізму юнака. У той же час стиль виховання значно впливає на 
формування перфекціонізму [6].  

Зокрема, досліджено негативну роль перфекціонізму батьків при вихованні. 
А. Д. Андрєєва називає це явище «батьківським перфекціонізмом», який являє собою «... 
надмірне занурення у життя юнака, схильність ставити перед ним найвищі цілі і 
пред’являти жорсткі вимоги по їх досягненню ...» [2, с. 41]. Батьківський перфекціонізм 
розуміється як вид сімейної дисфункції, що приводить до емоційних розладів. Причому 
перфекціонізм матері має більш сильний вплив, ніж перфекціонізм батька. 

А. Адлер вказує, що при формуванні невротичного характеру, виникає почуття 
ізоляції і конкуренції, змістовні цілі та інтереси підміняються «помилковою метою 
особистої переваги» [1]. К. Г. Юнг зазначає, що ізоляція від людей внаслідок бажання 
приховати свою недосконалість і пред’явити світові благополучний, але не справжній 
образ «Я» – найважливіша природа особистісної патології [15]. 

Згідно з онтопсихологічним підходом свідомий перфекціонізм формується у 
підлітковому та юнацькому віці, коли молода людина починає думати про себе, як про 
досконалу особистість. А. Менегетті описує свідомий перфекціонізм, як переконання 
молодої людини у своїй виключній перевазі над іншими. «Я досконалий, вони – хороші 
батьки, викладачі і т. ін., але, по правді кажучи, у них багато обмежень. Зараз я діяти не 
можу, але настане завтра, коли прийду я, і тоді весь світ дізнається!» [12]. 

У зв’язку з цим Г. Крайг і Д. Бокум, у своїй роботі «Психологія розвитку» фіксують 
наступне: «... юнаки поглинені своїми почуттями. Іноді вони вважають, що їхні емоції 
унікальні. Їм здається що ніхто не переживав таких почуттів і страждань» [8, с. 517]. 
Одним із проявів егоцентризму юнаків та підлітків, яке С. Блатт визначив як 
персональний міф, є відчуття, що вони настільки особливі, що повинні бути винятком із 
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звичайних законів природи. «Ці відчуття невразливості і невмирущості можуть бути в 
основі перфекціонізму, який дуже поширений у підлітковому та юнацькому віці. ... 
Їм важко уявити, як двоє таких звичайних і пересічних людей змогли створити настільки 
чутливого і унікального індивіда – його самого» [16, с. 234]. 

А. Менегетті, описуючи проблему юнацького перфекціонізму, наводить приклади 
того, як юнак ухиляється від дій у пошуку самого себе, оскільки покладається на 
переконання своєї переваги над іншими. При цьому вчений А. Менегетті додає поняття 
«критичного ідеалізму», який проявляється у багатьох розумних і обдарованих юнаків. 
С. Хотчкіс пише у своїх працях, що відбувається захисне знецінення інших, як 
відчайдушна спроба зберегти відчуття переваги і втрачену емоційну рівновагу. 

По суті, помилка полягає у тому, що суб'єкт заміщає своє зобов’язання по 
саморозвитку раціональною критикою недоліків інших людей. «Таке найчастіше 
трапляється з дітьми, у яких відбувається ранній розвиток розуму і краси. Дорослі 
використовують таких дітей, і нерідко у будинку можна почути, наприклад, що якщо так 
сказала ця дитина, то це правда, тому що вона розумна і т. ін. Потихеньку дитина стає 
«всезнаючою» настільки, що для неї пропадає сенс ходити у школу, набиратися досвіду 
і т. п.» [14]. 

У стані біологічної переваги молода людина ніби промовляє сама собі: «Я і так 
найкращий, мені більше не потрібно нічого робити, залишилося дочекатися моменту, 
коли я стану командувати» [20]. 

У стані критичного ідеалізму молода людина дає волю своїй ліні, втрачає час, не 
докладаючи відповідних зусиль до створення власної успішної реальності. «Така людина 
адаптується до посередньої, соціальної свідомості, а роки минають, і коли суб’єкт 
досягає віку 20-26 років, вже занадто пізно. Людина ще не усвідомлює це, але коли вона 
намагається добути реальність світу або суспільства, оскільки, нарешті, досягає 
потрібного віку, то виявляється, що вона не вміє робити краще за інших жодної справи» 
[10].  

Така ситуація може бути обумовлена тим, що ідеал саморозвитку в юнацькому віці 
часто виникає під впливом оточуючих юнака людей і містить соціальні нормативи і 
очікування, вимоги, які пред’являли юнакові значущі для нього люди. Разом з тим 
ідеальне «Я», що задається суспільством, часто є прямо протилежним сфері досвіду 
людини, його потребам. У ситуації, коли юнак не усвідомлює і не приймає свої особистісні 
риси, саморозвиток може призводити до збільшення неузгодженості «Я-пережитого» і 
«Я-справжнього», а самовдосконалення і самоперетворення відбуваються за рахунок 
часткового заперечення внутрішнього досвіду. Подібна неузгодженість відображається у 
зниженні задоволеності юнака самим собою і може у ще більшій мірі спонукати до 
самовдосконалення, приводячи до деструктивних варіантів перфекціонізму. 

Категорія «саморозвиток» останнім часом виявляється у фокусі психології, де 
акцент також переноситься з ситуації розвитку індивіда як соціальної істоти і формування 
її людського потенціалу на ситуацію саморозвитку. Саморозвиток розглядається, з 
одного боку, як показник особистісної зрілості людини, а з іншого – як засіб досягнення 
цієї зрілості. Разом з тим поняття «саморозвиток» не має однозначного визначення, при 
цьому часто змішується з суміжними категоріями (прирівнюється до навчальної 
діяльності, самопізнання і т. ін.), ототожнюється з категоріями більш загального порядку 
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(розвитком, суб’єктністю, активністю) або зводиться до одного зі своїх варіантів 
(самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти і т. ін.). 

Невизначеність категорії саморозвитку у психології супроводжується 
невизначеністю уявлень про саморозвиток і у свідомості молоді, в уявленнях якої 
саморозвиток конкретизується, перш за все, через категорію «самовдосконалення». 
Разом з тим у наші дні прагнення до самовдосконалення набуває неоднозначний 
характер, що відбивається у концепціях перфекціонізму. 

Подолання цього замкнутого кола можливе за умови усвідомлення свого 
внутрішнього досвіду і його прийняття. Прийняття себе веде до створення ідеального 
образу «Я» з урахуванням своїх істинних цілей та цінностей, допомагає у процесі 
саморозвитку наблизитися до свого справжнього «Я», допомагає йому розкритися у 
найбільш гармонійному варіанті реального і пережитого образу «Я». Юнацькому віку є 
притаманним образ «Я», що часто базується на спотвореному або недостатньо повному 
образі «Я». Це може привести або до ілюзії прийняття своїх якостей, або до орієнтації на 
соціальні норми і розвиток перфекціонізму [5]. Разом з тим для юнацького віку 
характерний і досить високий рівень задоволеності собою і своїм життям, що відображає 
загальний дисфункціональний стан системи саморегуляції активності, спрямованої на 
зміну себе і свого життя. 

Дуже часто за так званим синдромом «юнацької неспроможності» стоїть феномен 
нарцисичного перфекціонізму. Руйнівний вплив нарцисичного перфекціонізму може 
проявлятися у повному відході від соціальної активності і взагалі від будь-якої діяльності. 
Основний зміст їх переживання – це невдоволення собою. У той же час спроби зниження 
стандартів зустрічають у них шалений опір, тому що саме у цих високих стандартах 
полягає стрижень їх існування і головне джерело самоповаги. 

Загалом, можна говорити про ступінь вираженості кожного типу перфекціонізму в 
юнацькому віці. Найбільш представленим є високий рівень перфекціонізму, 
орієнтованого на себе. Незважаючи на те, що П. Хьюїт і Г. Флетт визначили Я-
орієнтованний перфекціонізм як умовно конструктивний, при цьому автори моделі 
показали, що Я-орієнтований і соціально-приписуваний перфекціонізм має взаємозв’язок 
з симптомами депресії в юнацькому віці [19]. Соціально-приписуваний перфекціонізм у 
більшій мірі має низький рівень вираженості, що вказує на слабкість переконань 
випробовуваних у тому, що інші люди нереалістичні у своїх очікуваннях, або схильні 
чинити тиск з метою змусити їх бути досконалим. Перфекціонізм, орієнтований на інших, 
має помірну вираженість. 

Таким чином, у юнацькому віці перфекціонізм підтримує самоповагу, підміняючи 
справжню впевненість у собі; надає сенс існуванню, коли ідеали або інтроекти невиразні 
й суперечливі. Прагнення стати ідолом, створеним самим собою, надає життю людини 
хоч якийсь сенс, без чого вона переживала би своє існування як абсолютно безцільне. 
Ідеалізований образ підміняє собою справжні цілі та ідеали, створює штучну гармонію, 
захисне заперечення конфліктів. 

Виклад методики і результатів дослідження. Освітленість проблеми 
перфекціонізму у психологічній літературі у нашій країні залишає поки велику кількість 
білих плям. Так, більшість робіт – це емпіричні дослідження перфекціонізму у період 
дорослості. При цьому залишається потреба вивчення перфекціонізму у на різних етапах 
життя, та у юнацькому віці, зокрема. З метою дослідження вираженості перфекціонізму у 
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юнацтва та його особливостей ми використали такі методики як: «Багатовимірна шкала 
перфекціонізму», скор. БШП (англ. Multidimensional perfectionism scale, скор. MPS) [7]. та 
методика «Дослідження особистісної та ситуативної тривожності» Ч. Д. Спілберга – 
Ю. Л. Ханіна [7]. У досліджені прийняли участь 40 респондентів юнацького віку від 17 до 
21 року, студенти СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

БШП – це особистісна діагностична шкала, розроблена канадськими вченими 
П.Л. Хьюітт (P.L. Hewitt) і Г.Л. Флетт (G.L. Flett) для вимірювання рівня перфекціонізму і 
визначення характеру співвідношення його складових у випробуваного. Дослідження 
шкал перфекціонізму дозволило виявити, що низький рівень за шкалою «орієнтований 
на себе» не було виявлено, орієнтований на інших 15 % (6 ст.) наших респондентів; 
соціально орієнтований 50% (20 ст.); що середній рівень за шкалою «орієнтований на 
себе» у 45% (18 студентів), орієнтований на інших 85% (34 ст.) наших респондентів; 
соціально орієнтований 50% (20 ст.); що високий рівень за шкалою «орієнтований на 
себе» у 55 % (22 студента), орієнтований на інших та соціально орієнтований відсутні.  

Вибірка була розділена на три групи відповідно до рівня вираженості досліджуваної 
риси – з урахуванням середнього сумарного балу, а також мінімального і максимального 
набраного сумарного балу. До групи 1 (n = 8; 20%) увійшли випробовувані низьким (нижче 
середнього) рівнем перфекціонізму, які набрали у сумі за шкалою від 129 до 160 балів. 
До групи 2 (n = 20; 50%) з середнім рівнем перфекціонізму увійшли випробовувані, які 
набрали сумарний бал у межах стандартного відхилення – від 160 до 204. До групи 3 (n = 
12; 30%) з високим (вище середнього) рівнем перфекціонізму потрапили особи, які 
набрали від 204 до 249 балів. 

Рівень перфекціонізму більшості випробовуваних з сумарним балом у межах 
стандартного відхилення – від 160 до 204 (182 ± 22) визнано середнім відповідно до 
запропонованих методикою меж, характерний для умовно здорової більшості.  

З’ясовано, що у випробовуваних з середнім рівнем перфекціонізму домінує 
перфекціонізм, орієнтований на себе, та більший за середні показники цієї вибірки. Так, 
показники варіюють між 89–102, порівняно із середніми балами 77,7. Характер 
співвідношення складових перфекціонізму визначається не тільки тим, яка зі складових 
домінує, і яка – найменш виражена. Важливо і те, наскільки відрізняється ступінь 
вираженості однієї складової щодо іншої. Різниця у показниках, які описують 
вимогливість, пропоновану випробуваними до себе і до оточуючих, у групі з середнім 
рівнем перфекціонізму становить 10 балів, у той час як у групі з високим рівнем 
перфекціонізму – 22 бали. Загалом випробовувані із середнім рівнем перфекціонізму 
більш вимогливі до себе, ніж випробовувані з низьким ступенем вираженості цієї риси, і 
менш, ніж перфекціоністи з її високою вираженістю. Але, на думку авторів методики БШП, 
високі бали за шкалою «перфекціонізм, орієнтований на себе» можуть корелювати з 
ананкрастичним порушенням особистості, або ОКР. Тобто, виявлені високі бали можуть 
слугувати приводом для подальшого більш детального обстеження. 

Багатовимірна шкала перфекціонізму дозволила визначити сумарний 
перфекціонізм у досліджуваних, а саме його рівні відповідно до шкал «орієнтація на 
себе», «на інших» та «соціально орієнтований». Найчастіше у досліджуваних 
простежувались середньо виражені показники за озвученими шкалами, що саме і 
свідчить про тенденцію помірного прояву перфекціонізму. Високі показники 
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перфекціонізму за шкалою «орієнтація на себе» демонструють високу вимогливість та 
спрямованість локусу контролю респондентів.  

Дослідження особистісної та ситуативної тривожності за методикою Ч. Д. Спілберга 
– Ю. Л. Ханіна продемонстрували відсутність особистісної тривожності у осіб з низькими 
показниками перфекціонізму та високі показники для групи із високим рівнем 
перфекціонізму, які перевищують загальну середню норму для даної вибірки (рис.1). 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок між проявами тривожності та вираженістю перфекціонізму в 

юнацькому віці 

Цікаву інформацію ми змогли отримати, перевіряючи наявність кореляційних 
зв’язків між досліджуваними шкалами. З’ясовано, що при збільшені перфекціонізму, 
спрямованого на інших, зменшуються показники соціально обумовленого 
перфекціонізму і навпаки: при зростанні бажання самому відповідати соціальним 
вимогам, зменшуються претензії, спрямовані на інших (зворотній кореляційний зв’язок). 
Сумарний перфекціонізм та його складові, такі як спрямованість на себе, на інших, 
соціально обумовлений перфекціонізм мають прямі кореляційні зв’язки із показниками 
ситуативної та особистісної тривожності. Зокрема, на значущому рівні (p ≤0,05) 
спостерігаємо позитивну двосторонню кореляцію між показниками шкал «на себе» та 
«ситуативна тривожність». 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, проаналізовані 
особливості юнацького віку та його зв’язок із формуванням феномену перфекціонізму 
дозволяють стверджувати, що в юнацькому віці існує своєрідність структури 
перфекціонізму. Для цього віку притаманні виснажливо високі стандарти щодо себе, 
постійне самооцінювання і цензурування своєї поведінки, і, у меншій мірі, юнаки і дівчата 
схильні очікувати людської досконалості від інших і пред’являти підвищені вимоги до 
оточення, а також вважати, що оточуючі пред’являють до них завищені стандарти.  

В юнацькому віці поняття «саморозвиток» може бути реалізовано через категорію 
«самовдосконалення», що втілюється через соціально схвалену концепцію 
перфекціонізму.  

Проведене емпіричне дослідження дозволило визначити сумарний перфекціонізм 
у респондентів. З’ясовано, що найчастіше у досліджуваних простежувались середньо 
виражені показники за шкалами перфекціонізму, що саме і свідчить про тенденцію його 
помірного прояву в обстежуваній групі. Такі показники сумарного перфекціонізму 
продемонстрували дані, притаманні умовно здоровій більшості. 
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Перфекціонізм та його складові, такі як спрямованість на себе, на інших, соціально 
обумовлений перфекціонізм пов’язані з проявами ситуативної та особистісної 
тривожності, а саме, при високій тривожності спостерігаємо високий рівень 
перфекціонізму. 

Отже, перфекціонізм загалом, так і юнацький перфекціонізм зокрема, 
розглядається як прагнення суб’єкта доводити результати будь-якої діяльності до 
відповідності найвищим стандартам, як прагнення до самовдосконалення і потреба бути 
бездоганним у всьому; є відносно стійкою особистісної рисою і має складну психологічну 
структуру.  

У детальному теоретичному та емпіричному аналізі особливостей перфекціонізму 
та досліджені його особливостей із різними віковими періодами полягають перспективи 
для проведення подальших досліджень. 
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Motruk T., Vertel A. Particular qualities of perfectionism in youth age. The youthful age is 
characterized by the staging of high and sometimes overstated goals and lack of personal maturity. 
The main psychological state of adolescence is personal self-determination or the establishment of 
the first holistic identity form. 

The psychological health regulator of modern youth is emerging phenomena such as the cult of 
success, power, knowledge, which provoke anxiety, depression, other disorders of the human 
emotional sphere. For adolescents, the decisive factor is the crisis of the meaning of life. The basis of 
its experience is the search and definition of the sense of life. In youth age, perfectionism can be seen 
as a positive phenomenon associated with giftedness, moral self-improvement, and self-development. 
The concept of "self-development" is often confused with related ones categories (equates to 
educational activities, self-knowledge). The phenomenon of narcissistic perfectionism can be 
manifested in full withdrawal from social activity and in general from any activity. The multidimensional 
scale of perfectionism allowed us to determine the total perfectionism in the subjects. Most commonly 
it is observed as average on the scales of the "focus on yourself", "on others" and "socially oriented." 
It is found that increased perfectionism, directed at others, decreases socially conditioned 
perfectionism and vice versa: the desire to match the social demands, reduces claims that directed at 
others. 

Keywords: perfectionism, adolescence, self-realization, self-development, self-improvement, 
anxiety. 
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УДК 159.923  

О.О. Музика 
АКСІОГЕНЕЗ І РОЗВИТОК САМОЕФЕКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ІЗ ОЗНАКАМИ 

ОБДАРОВАНОСТІ 

Музика О.О. Аксіогенез і розвиток самоефективності студентів із ознаками 
обдарованості. Порівняльне дослідження студентів із ознаками і без ознак 
обдарованості показало, що важливою умовою аксіогенезу є розвиток самоефективності 
як особистісно-ціннісного утворення, що включене у процеси професійного й 
особистісного саморозвитку. За допомогою авторського опитувальника «Профіль 
самоефективності студентів» встановлено, що студенти з ознаками обдарованості (які 
мають досягнення) у порівнянні зі студентами, які досягнень не мають, демонструють 
вищі показники за всіма шкалами (цілі та мотиви, здібності, рефлексія, стійкість до 
невдач, саморозвиток). У результаті факторного моделювання виокремлено 
особистісно-ціннісні чинники розвитку самоефективності студентів, які необхідно 
враховувати у розробленні тренінгових програм: 1) довизначення далеких і близьких 
цілей, які пов’язані з оволодінням професією; 2) розвиток лідерства, базованого на 
суб’єктній активності та саморозвитку здібностей; 3) розвиток волі у доланні труднощів; 
4) розвиток рефлексії досягнень і фіксації особистісно-ціннісного досвіду.  

Ключові слова: аксіогенез, обдарованість, особистісні цінності, професіоналізація, 
суб’єктна активність, самоефективність. 

Музыка Е.А. Аксиогенезис и развитие самоэффективности студентов с 
признаками одаренности. Сравнительное исследование студентов с признаками и без 
признаков одаренности показало, что важным условием аксиогенезиса является 
развитие самоэффективности как личностно-ценностного образования, включенного в 
процессы профессионального и личностного саморазвития. С помощью авторского 
опроссника «Профиль самоэффективности студентов» установлено, что студенты с 
признаками одаренности (которые имеют достижения) по сравнению со студентами, 
которые достижений не имеют, демонстрируют более высокие показатели по всем 
шкалам (цели и мотивы, способности, рефлексия, устойчивость к неудачам, 
саморазвитие). В результате факторного моделирования выделены личностно-
ценностные факторы развития самоэффективности студентов, которые необходимо 
учитывать в разработке тренинговых программ: 1) определение далеких и близких 
целей, связанных с овладением профессией; 2) развитие лидерства, основанного на 
субъектной активности и саморазвитии способностей; 3) развитие свободы в 
преодолении трудностей; 4) развитие рефлексии достижений и фиксации личностно-
ценностного опыта. 

Ключевые слова: аксиогенезис, одаренность, личностные ценности, 
профессионализация, субъектная активность, самоэффективность. 

Постановка проблеми. Особистісний аксіогенез – це складний динамічний процес, 
який охоплює найзначиміші сфери життя людини, зокрема й ті, що стосуються її 

суб’єктної активності, спрямованої на саморозвиток. У цьому зв’язку самоефективність 

постає як важливе особистісно-ціннісне утворення, що характеризує впевненість людини 

у спроможності контролювати події власного життя та досягати бажаних цілей. Можна 
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припустити, що самоефективність базується на персональному ціннісному досвіді, який 

є відображенням пережитих досягнень і невдач. Порівняння за критерієм 

самоефективності студентів, які мають досягнення (одна з ключових ознак 
обдарованості), та студентів, які досягнень не мають, може дати відповіді на питання чи 

справді розвиток самоефективності є вагомим чинником розвитку обдарованості. При 

цьому важливо врахувати відмінності у суб’єктивних уявленнях цих груп студентів про 

розвиток самоефективності, оскільки в них відображаються особистісно-ціннісні аспекти 

самосприймання й самооцінки актуальних і потенційних можливостей, ресурсів, 
напрямків і перспектив особистісного та професійного зростання. 

Аналіз останніх публікацій. У науковий обіг поняття «самоефективність» (англ.: 

self-efficacy) увів А. Бандура. Дослідник вважав, що це важливе особистісне утворення 

відіграє вирішальну роль у тріаді «соціальне середовище – поведінка (діяльність) – 
особистість». На думку автора, «переконання людини стосовно її особистої ефективності 

впливають на те, який спосіб дії вона вибере, яких зусиль буде докладати, як довго вона 

вистоїть перед перешкодами і невдачами» [15, с. 65].  

Аналіз психологічної літератури дозволяє стверджувати, що проблема розвитку 

самоефективності залишається актуальною. Упродовж останніх років продовжуються 
дослідницькі пошуки психологічних детермінант самоефективності (О. Кокун, 2015); її 

ролі в процесі активізації лідерського потенціалу особистості (В. Михайличенко, 

Н. Полякова, 2014); ціннісно-мотиваційних чинників професійної самоефективності 

(О. Кревська, 2017; О. Музика, 2018); формування професійної самоефективності 
викладачів (О. Корніяка, 2018), підприємницької самоефективності персоналу освітніх 

організацій (О. Креденцер, 2016) та ін. 

Попри досить широке розповсюдження теорії самоефективності А. Бандури, 

емпіричні дослідження на її основі, що спрямовані на створення технологій формування 

самоефективності, на думку В. Бондаря і І. Макаренко, у вітчизняній психології та 
педагогіці лише розпочинаються [2]. Перспективні напрямки досліджень 

самоефективності в цій галузі пов’язані із залученням психолінгвістичних і 

психосемантичних методів, які дозволяють розробляти адресні розвивальні технології, 

що враховують особливості тих чи інших соціальних або ж професійних груп 

(Л. Калмикова, 2016; О. Лозова, 2017).  

Феномен самоефективності пов’язаний із когнітивними й емоційно-вольовими 

процесами, ситуаційними і системними регуляційними схемами управління індивідом 

власною поведінкою. Самоефективність значною мірою визначається тим, що думає 
людина про власні здібності в контексті вимог діяльності, як сприймає власні особистісно-

ціннісні та емоційно-вольові ресурси, наскільки компетентною почувається в актуальній 

ситуації. Отже, самоефективність може розглядатися як динамічний особистісний 

когнітивний конструкт, що формується в процесі накопичення суб’єктом індивідуального 

ціннісного досвіду постановки й досягнення близьких і далеких цілей та впливає на 
вирішення навчальних і професійних задач.  

Самоефективність – це особистісна властивість, що розвивається. У табл. 1. 

узагальнені положення А. Бандури про чинники, що сприяють або не сприяють розвитку 

самоефективності.  
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Таблиця 1. 
Чинники розвитку самоефективності 

Сприяють розвитку 
самоефективності 

Не сприяють розвитку 
самоефективності 

Ситуації успішного самостійного 
виконання складних завдань 

Невдачі в ситуації докладання максимуму 
зусиль 

Ситуації, коли суб’єкт спостерігає за 
успіхами людей, схожих на нього 

Ситуації, коли суб’єкт спостерігає за 
невдачами людей, схожих на нього 

Схвальна оцінка в ситуації успішного 
виконання завдань 

Занижена оцінка в ситуації успішного 
виконання завдань і завищена – в ситуації 
неуспішного 

Оцінка референтних осіб Оцінка незначимих осіб 

Схвалення чи критика дій, що 
знаходяться в межах можливостей 
(здібностей) суб’єкта 

Схвалення чи критика дій, що знаходяться 
поза межами можливостей (здібностей) 
суб’єкта 

Хороший фізичний стан і помірне 
емоційне напруження  

Погане самопочуття і надмірне емоційне 
напруження 

Впевненість людей, що їхні спільні 
зусилля можуть привести до 
позитивних соціальних змін 

Зневіра людей у тому, що їхні спільні 
зусилля можуть привести до позитивних 
соціальних змін 

Феномен самоефективності пов’язаний із когнітивними й емоційно-вольовими 
процесами, ситуаційними і системними регуляційними схемами управління індивідом 
власною поведінкою. Самоефективність значною мірою визначається тим, що думає 
людина про власні здібності в контексті вимог ситуації й діяльності, як сприймає власні 
особистісно-ціннісні та емоційно-вольові ресурси, наскільки компетентною почувається в 
актуальній ситуації.  

Отже, самоефективність може розглядатися як динамічний особистісний 
когнітивний конструкт, що формується в процесі накопичення суб’єктом індивідуального 
ціннісного досвіду постановки й досягнення близьких і далеких цілей та впливає на 
вирішення навчальних і професійних задач. Самоефективність є своєрідним індикатором 
впливу особистісних цінностей людини на мотивацію діяльності і саморозвитку. Коли її 
розглядати в контексті розвитку особистості у конкретних життєвих умовах, то очевидно, 
що має бути і зворотний процес, а саме: успішність чи неуспішність людини в діяльності 
позначається на змісті самої самоефективності як особистісного утворення.  

Як особистісне утворення, самоефективність регулює поведінку людини не лише в 
тих ситуаціях, у яких сформувалася, а й може бути перенесена на інші ситуації і сфери 
діяльності. В особи, в якої сформовано певний рівень самоефективності, мають бути 
основні складники ціннісного досвіду: досвід успішної діяльності і досягнень, досвід 
рефлексії власних здібностей і усвідомлення можливості їх розвитку, певний рівень 
домагань, що базується на результатах цієї рефлексії. Вся сукупність цих психологічних 
утворень відповідає означенню особистісних цінностей як «сформованих у процесі 
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вирішення життєвих завдань і закріплених у ціннісному досвіді людини уявлень про 
індивідуальні способи й етичні межі задоволення базових особистісних потреб (у 
визнанні й поцінуванні, у пізнанні, у розвитку, у суб’єктності, у підтриманні 
самоідентичності, у творчості, у сенсі життя) [14, с. 44]. У цьому зв’язку самоефективність 
можна розглядати як особистісно-ціннісне утворення, що виникає й розвивається в 
процесі аксіогенезу. Аналіз показників самоефективності студентів із ознаками 
обдарованості та їх порівняння з показниками пересічних студентів може відкрити шляхи 
для розвитку самоефективності в освітньому процесі, зокрема з допомогою 
психологічних тренінгів. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета статті: на основі порівняльного 
дослідження виявити особистісно-ціннісні особливості розвитку самоефективності 
студентів із ознаками і без ознак обдарованості. 

Завдання: 1) на основі дискурс-аналізу суб’єктивної картини розвитку 
самоефективності реконструювати особистісно-ціннісні деривати самоефективності 
студентів із ознаками обдарованості та тих, які таких ознак не демонструють; 2) 
встановити особливості зв’язку самоефективності студентів із досвідом досягнень, 
зокрема в навчально-професійній діяльності; 3) виявити змістові та структурні відмінності 
у суб’єктивній картині розвитку самоефективності студентів із ознаками і без ознак 
обдарованості; 4) виокремити психологічні чинники розвитку самоефективності студентів 
у процесі професіоналізації, які можуть бути покладені в основу тренінгових програм. 

Виклад методики і результатів дослідження. Самоефективність вивчалася за 
методикою «Шкала самоефективності» (R.Schwarzer & M.Jerusalem, 1995; адаптація – 
І. Галецька, 2003). Розвиток самоефективності студентів у навчальному процесі 
досліджувався з допомогою розробленого нами опитувальника «Профіль 
самоефективності студентів». Емпіричне дослідження проводилося в Київському 
університеті імені Бориса Грінченка впродовж двох навчальних років (з вересня 2017 р. 
по червень 2019 р.). Вибірка – 87 студентів І-ІІ курсів.  

Перший етап дослідження проводився в рамках адаптаційного тренінгу. Тренінг 
було спрямовано не лише на те, щоб першокурсники швидше пристосовувалися до 
нових умов, а й на актуалізацію особистісно-ціннісних ресурсів професійного 
саморозвитку. Самоефективність виявилася тією інтегральною якістю, що дозволяє 

говорити про ефективну професіоналізацію. Впевненість, віра в себе, які базуються на 
рефлексії досягнень і здібностей, – це головне, що лежить в основі саморозвитку. 
У цьому зв’язку самоефективність є одним із вагомих чинників професіоналізації.  

Під час тренінгових занять студенти у парах вивчали самоефективність одне одного 
з допомогою «Шкали самоефективності». Їм було запропоновано обмінятися порадами 
щодо розвитку самоефективності. У дослідницькій процедурі особистісно 
трансформований досвід досягнень проектувався у висловлюваннях-порадах щодо 
розвитку самоефективності і формував особливі наративи, які об’єднувалися спільною 
ситуацією професіоналізації, з одного боку, а з іншого, – наявністю чи відсутністю досвіду 
досягнень.  

Були отримані тексти, які відображають суб’єктивну семантику самоефективності 
студентів [11]. Дослідницькі матеріали були піддані дискурс-аналізу, в результаті якого 
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виявилося 5 основних тем дискурсу: цілі і мотиви, здібності, рефлексія, стійкість до 
невдач, саморозвиток.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Результати дискурс-аналізу уявлень студентів про розвиток 
самоефективності 

Кожна з виокремлених тем була операціоналізована нами в шести твердженнях, 
формулювання яких були взяті з текстів, написаних студентами. Розроблений 
авторський опитувальник «Профіль самоефективності студентів» містить 30 питань. 
Досліджуваним пропонувалося оцінити за 10-бальною шкалою що і якою мірою вони 
роблять для підвищення власної самоефективності. Результати, отримані за цим 
опитувальником, були піддані кількісному та якісному аналізу.  

Попередньо за допомогою «Шкали самоефективності» було встановлено, що 
студенти з досвідом досягнень мають вищі показники самоефективності [11]. 
Припускалося, що ця закономірність проявлятиметься і в результатах, отриманих за 
допомогою розробленого нами опитувальника «Профіль самоефективності студентів», 
який відрізняється від методики R. Schwarzer, М. Jerusalem більшою диференційо-
ваністю та семантичною близькістю до ціннісної свідомості студентів і реальних 
навчально-професійних завдань, які вони мають виконувати. 

Кількісний аналіз даних, отриманих із допомогою опитувальника «Профіль 
самоефективності студентів», здійснювався на основі порівняння середніх показників 
студентів із ознаками та без ознак обдарованості. Узагальнені результати відображені в 
таблиці 2. За всіма темами дискурсу самоефективності вищі показники демонструють 
студенти з ознаками обдарованості (мають досягнення). Вони оцінили власну 
самоефективність вище за тих, які зазначили, що досягнень не мають (8,1 та 6,9 балів 
відповідно).  

Важливо зафіксувати зв’язок виявленої тенденції з особистісним аксіогенезом 

обдарованих осіб. Він криється у площині суб’єктивної оцінки успіхів і невдач і в її зв’язку 

зі здібностями А. Бандура зазначав, що успіхи й досягнення підвищують оцінку людиною 
своєї діяльності і позитивно впливають на очікування ефективності за умови, що 

досягнення сприймаються як результат власних зусиль і старань. І навпаки, 

спостерігається негативний вплив невдач та відсутності очевидних успіхів і досягнень на 

очікування ефективності [1]. Сприймання людиною власних здібностей як таких 

утворень, що здатні до розвитку, може не вплинути на самоефективність навіть у 
ситуаціях невдач. У таких випадках вони сприймаються як тимчасові. Завдяки 

закріпленому в ціннісній свідомості досвіду досягнень невдачі можуть не впливати на 
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самоефективність осіб із ознаками обдарованості, а навпаки – стимулювати їхню 

активність із розвитку власних здібностей. 

Таблиця 2. 
Узагальнені результати дослідження за методикою  

«Профіль самоефективності студентів» 

Досліджувані 
 

Теми дискурсу 

 Цілі та 
мотиви 

Здібності Рефлексія 
Стійкість 

до невдач 
Само-

розвиток 

Середні значення 

із ознаками обдарованості 
(мають досягнення) 

7,3 8,2 8,36 8,47 8,25 8,1 

без ознак обдарованості (не 
мають досягнень) 

6,58 6,74 7,25 7,18 6,96 6,9 

Це в цілому підтверджується результатами дослідження. Найсуттєвішою виявилася 

різниця між студентами з ознаками обдарованості і тими, які цих ознак не демонструють, 

в оцінках власних здібностей (8,2 та 6,74) і перспектив саморозвитку (8,25 та 6,96). 

Загалом це свідчить про правильність обраної нами дослідницької стратегії, оскільки 

вона орієнтована не на констатацію певних показників чи на відбір за ними, а на їх 
розвиток у процесі професіоналізації. Саме здібності, з їх іманентною здатністю до 

розвитку, визначають перспективи саморозвитку, що вже сформовані у свідомості 

кожного студента. У цьому зв’язку важливо відтворити всі чинники, які регулюють 

розвиток здібностей і формують суб’єктивну картину розвитку самоефективності 
загалом.  

За результатами факторного аналізу порівнювалися факторно-семантичні 

структури досліджуваних. Виявилося, що дані студентів із досягненнями краще 

факторизуються, що може бути свідченням того, що ці студенти більш гнучкі, орієнтовані 
на середовище, що змінюється, – з одного боку, та на саморозвиток, – з іншого. Дані 

студентів без досягнень слабко диференційовані (перший фактор охоплює 53,72% 

дисперсії). Це означає, що досліджувані не мають внутрішньої ціннісної основи для 

розвитку самоефективності (вона, як правило, представлена більшим числом конструктів 

для забезпечення адаптивності в динамічних життєвих ситуаціях) і орієнтовані на 
зовнішнє мотивування своєї діяльності. 

У факторній структурі розвитку самоефективності студентів із ознаками 

обдарованості виявилися 5 основних факторів: лідерство і цілі, долання, емоційне 

підкріплення, здібності й упевненість, самоосвіта (див. табл. 3). Основу першого фактору 
«Лідерство і цілі», який охоплює 27,92% дисперсії, складають такі конструкти: «розвиваю 

лідерські якості» (0,91); «близькі цілі» (0,80), «далекі цілі» (0,79). Інші конструкти, що 

наповнюють цей фактор, конкретизують його семантику. «Розвиток лідерських якостей» 

означає «проявляти ініціативу» (0,78), «не боятися показувати свої вміння» (0,74), тобто 

демонструвати професійні якості, ризикуючи вийти за межі групових норм і наразитися 
на соціальні санкції. При цьому, нормальним вважається «просити про допомогу» (0,74) 

та прагнути «тримати ситуацію під контролем» (0,89). 
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Таблиця 3. 
Факторна структура розвитку самоефективності студентів із ознаками 

обдарованості  

І фактор  
27,92 % 

дисперсії 
  

розвиваю лідерські якості (0,91), близькі цілі (0,80), далекі 
цілі (0,79), проявляю ініціативу (0,78), не боюся показувати 
свої вміння 0,74), прошу про допомогу (0,74), тримаю 
ситуацію під контролем (0,89) 

Лідерство  
і цілі 

ІІ фактор 
15,84 % 

дисперсії 

долаю страх перед труднощами» (0,83), не кажу «я не 
зможу» (0,78), докладаю зусиль (0,73) 

Долання  
і воля 

ІІІ фактор 
9,14 % 

дисперсії  
прагну бути в настрої (0,83) 

Емоційне  
підкріплення 

ІV фактор 
8,42% 

дисперсії  

покладаюся на власні здібності (0,82)  
займаюся самоаналізом (0,78) 
постійно рухаюсь вперед (0,79) 

Здібності й 
упевненість 

V фактор 
7,45% 

дисперсії 

займаюся самоосвітою (0,74)  
спостерігаю за професіоналами (0,72) 
  

Самоосвіта 

Важливу роль у змістовому наповненні першого фактору відіграє поєднання 
конструктів «близькі цілі» й «далекі цілі». Воно конституює реалістичність і поступовість 
розвитку (близькі цілі) та його спрямованість (далекі цілі). Це збігається з даними, 
отриманими нами раніше з допомогою інших методів [12]. Поєднання реалістичних цілей, 
що охоплюють близьку (ситуація професійного навчання) і далеку (ситуація професійної 
самореалізації) перспективи з ініціативним лідерством можна інтерпретувати як основу 
самоефективності та досягнень, які стимулюють її розвиток. 

Конструкти «долаю страх перед труднощами» (0,83), «не кажу «я не зможу» (0,78) і 
«докладаю зусиль» (0,73) утворюють другий фактор «Долання і воля» (15,84% дисперсії). 
Зрозуміло, що «страх перед труднощами» є природнім для студентів-першокурсників. Він 
може породжувати як пасивні переживання, так і активне долання. Останнє притаманне 
студентам, які мають досягнення. Вони вже набули ціннісного досвіду, що дозволяє їм 
долати страх перед труднощами не лише на пасивному, вербальному рівні («не кажу «я 
не зможу»), але й на рівні вольових дій («докладаю зусиль»). 

Спільним для провідних факторів «Лідерство і цілі» та «Долання і воля» є конструкт 
«покладаюся на власні здібності». Це підтверджує наше припущення про те, що саме 
ставлення до здібностей як до особистісного ресурсу, який можна розвивати й 
удосконалювати, сприяє упевненості людини в можливості досягти найвищих цілей, а 
відтак сприяє розвитку самоефективності. 

Третій фактор «Емоційне підкріплення» (9,14% дисперсії) утворений одним 
значимим конструктом – «прагну бути в настрої» (0,83). Студентам важливо отримувати 
емоційне задоволення від процесу навчання та позанавчальної діяльності.  

Із четвертим фактором «Здібності й упевненість», що охоплює 8,42% дисперсії, на 
значимому рівні корелюють такі конструкти як «покладаюся на власні здібності» (0,82), 
«займаюся самоаналізом» (0,78) і «постійно рухаюсь вперед» (0,79). 
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П’ятий фактор «Самоосвіта» (7,45% дисперсії) утворений конструктами «займаюся 
самоосвітою» (0,74) і «спостерігаю за професіоналами» (0,72). 

Семантичне наповнення факторної структури студентів без ознак обдарованості 
має суттєві відмінності (див. табл. 4).  

Таблиця 4. 
Факторна структура розвитку самоефективності студентів без ознак 

обдарованості 

Перший, найзначиміший, фактор – «Освіта» охоплює 53,72% дисперсії. Поєднання 
конструктів, які конкретизують семантику цього фактора, дають підстави вважати, що в 
свідомості студентів без ознак обдарованості освіта не є внутрішньо мотивованою 
діяльністю, а задається вимогами освітнього середовища. Отже, самоефективність 
певною мірою стимулюється зовнішніми вимогами, а не розвивається на основі 
внутрішніх особистісних цінностей студентів.  

Основу першого фактору складає конструкт «займаюся самоосвітою» (0,81). 
Проведений семантичний аналіз дає підстави для висновку, що йдеться про освіту, а не 
про самоосвіту, тобто про дії планування й контролю, необхідні для отримання 
необхідних знань у межах існуючої навчальної програми. Такі конструкти як «планую час» 
(0,78), «розставляю пріоритети» (0,70), «займаюся самоаналізом» (0,76) складають 
основу навчальних дій, а конструкт «вважаю нормальним просити допомоги» (0,73), який 
значимо корелює з ними, свідчить про брак упевненості та віри у власні сили. У студентів 
із ознаками обдарованості останній конструкт фігурує у зовсім іншому контексті – 
лідерства та цілей, в тому числі й далеких цілей, що вказує як на його неприв’язаність до 
ситуаційних навчальних завдань, так і на регуляційну роль у вирішенні складніших 
життєвих завдань, в тому числі й у віддаленій життєвій перспективі.  

Другий фактор за значимістю – «Невизначеність цілей» (8,72). Його складають такі 
конструкти: «ставлю далекі цілі» (0,80), «проявляю ініціативу» (0,89), «пробую себе в 
різних діяльностях» (0,73). Виявилося, що у студентів, які не демонструють ознак 

І фактор 53,72 
% дисперсії 

займаюся самоосвітою (0,81), планую свій 
час (0,78), розставляю пріоритети (0,70),  
займаюся самоаналізом (0,76) 
прошу про допомогу» (0,73) 

Освіта 

ІІ фактор 
8,72 % 

дисперсії 

ставлю далекі цілі (0,80),  
проявляю ініціативу (0,89) 
пробую себе в різних діяльностях (0,73) 

Недовизначеність цілей 

ІІІ фактор 
6,25 % 

дисперсії 
мотивуюся самоподарунками (0,82) 

Утилітарне  
підкріплення 

ІV фактор 
5,79 % дисперсії 

аналізую успіхи і невдачі людей (0,82)  
розвиваю впевненість в успіху (0,83)  
стаю упевненішим, вирішуючи проблеми (0,81) 
долаю страх перед труднощами (0,74) 

Упевненість  
через  

порівняння 

V фактор 
5,05 % 

дисперсії 
дивлюся мотивувальні фільми (0,84) 

Віртуальне 
підкріплення 
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обдарованості, є далекі цілі, але немає близьких, тому далекі цілі не перетворюються в 
реальні плани, і залишаються мріями, які не реалізовуються.  

Наступний фактор – «Утилітарне підкріплення» (6,25% дисперсії). Він 
представлений всього одним значимим конструктом: «мотивуюся самоподарунками» 
(0,82). Певною мірою це відображає недостатню зрілість мотиваційної сфери, і те, що 
становлення самоефективності ще не завершилося.  

Найменш значимі фактори – «Упевненість через порівняння» (5,79% дисперсії) та 
«Віртуальне підкріплення» (5,05% дисперсії ). Їхній аналіз показує, що впевненість 
формується на основі зовнішніх, а не внутрішніх критеріїв. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Порівняльне дослідження 
студентів із ознаками і без ознак обдарованості показало, що важливою умовою 
аксіогенезу є розвиток самоефективності, включеної у процеси професійного й 
особистісного саморозвитку.  

На основі дискурс-аналізу висловлювань студентів виокремлено п’ять тем розвитку 
самоефективності: цілі та мотиви, здібності, рефлексія, стійкість до невдач, 
саморозвиток. Названі теми лягли в основу авторського опитувальника «Профіль 
самоефективності студентів». 

Встановлено, що існує пряма залежність між показниками самоефективності і 
ціннісним досвідом досягнень. Студенти з ознаками обдарованості (з досягненнями), 
демонструють вищі показники за всіма шкалами методики «Профіль самоефективності 
студентів», ніж студенти, які досягнень не мають. Найбільша різниця в показниках 
виявилася за шкалами «здібності» і «саморозвиток», що спрямовує пошук ресурсів для 
розвитку самоефективності саме в цих темах. 

Студенти з ознаками обдарованості вирізняються більшою диференційованістю 
факторної структури, що свідчить про їхню семантичну гнучкість і вищий ресурсний 
потенціал розвитку самоефективності. Провідними факторами є «лідерство і цілі» та 
«долання і воля». Перший розкриває суб’єктну активність і послідовність студентів у 
досягненні проміжних навчальних цілей на шляху до головних – професійних і життєвих 
цілей. У другому факторі відображається готовність студентів долати труднощі. 
Важливим є конструкт «розвиток здібностей», який корелює з обома факторами, і постає 
у свідомості студентів із ознаками обдарованості як універсальний засіб досягнення 
цілей і ресурс досягнень.  

У факторній структурі розвитку самоефективності студентів, які не мають 
досягнень, домінує фактор «освіта», який охоплює більше половини дисперсії. 
Ці студенти більше орієнтовані на зовнішні мотивувальні вимоги освітнього середовища, 
ніж на власний ціннісний досвід, їхні цілі ситуаційні, вони застосовують утилітарне 
самопідкріплення, що сукупно свідчить про недостатню зрілість ціннісно-мотиваційної 
сфери, а відтак і про її низький потенціал у саморегуляції процесу професіоналізації.  

Результати порівняльного дослідження окреслюють особистісно-ціннісні чинники 
розвитку самоефективності студентів, які необхідно враховувати в освітньому процесі, 
зокрема у розробленні тренінгових програм: 1) довизначення далеких і близьких цілей, 
які пов’язані з оволодінням професією; 2) розвиток лідерства, базованого на суб’єктній 
активності та саморозвитку здібностей; 3) розвиток волі у доланні труднощів; 4) розвиток 
рефлексії досягнень і фіксації особистісно-ціннісного досвіду.  
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Muzyka O.О. Axiogenesis and development of students’ self-efficacy with signs of 

giftedness. A comparative study of students with signs and no signs of giftedness showed that an 

important condition for axiogenesis is the development of self-efficacy as a personality-value 

formation, which is included in the processes of professional and personal self-development. With the 

help of the author's questionnaire "Student Self-efficacy Profile" it is established that students who 

have achievements, in comparison with students who do not have achievements, show higher scores 

on all scales (goals and motives, abilities, reflection, resilience to failure, self-development). As a result 

of factor modeling, personality and value factors of students' self-efficacy development are highlighted, 

which should be taken into account in the development of training programs: 1) determination of the 

far and near goals related to mastering the profession; 2) development of leadership based on 

subjective activity and self-development of abilities; 3) development of freedom in overcoming 

difficulties; 4) development of reflection of achievements and fixation of personal value experience. 

Key words: axiogenesis, giftedness, personal values, professionalization, subjective activity, 

self-efficacy. 
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УДК 159.923 + 159.928+373.3 

Н.О. Никончук, О.О. Музика, І.С. Загурська  

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕШКОДИ У РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ІЗ ВИСОКИМ РІВНЕМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Никончук Н.О., Музика О.О., Загурська І.С. Психологічні перешкоди у розвитку 
здібностей молодших школярів із високим рівнем навчальних досягнень. У статті 
аналізуються психологічні перешкоди у розвитку здібностей учнів початкової школи з 
високим рівнем навчальних досягнень (недостатня кількість умотивованих, 
диференційованих, розгорнених оцінних суджень, що містять не лише характеристики 
досягнутого результату, але й процесу виконання роботи, динаміки досягнень та 
докладених школярем зусиль; низька культура поцінування досягнень учнів суб’єктами 
освітнього процесу; відсутність ціннісного обміну між дітьми в процесі учіння; конкуренція, 
заздрість та соціальний тиск з боку більшості учнів; часткове знецінення школярами 
навчальних здібностей як надійних джерел поцінування і саморозвитку). Розглядаються 
копінг-стратегії, які використовують школярі для подолання психологічних перешкод 
(переорієнтування на визнання в інших соціальних групах (сім’я, родичі); 
переорієнтування на розвиток здібностей в позанавчальних видах діяльності (побут, 
дозвілля тощо); приховування досягнень та уникання відкритого поцінування з боку 
вчителя). Намічені основні напрямки ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших 
школярів із високим рівнем навчальних досягнень. 

Ключові слова: здібності, молодший шкільний вік, навчальні досягнення, 
рефлексія, ціннісна підтримка. 

Никончук Н.А. , Музыка Е.А., Загурская И.С. Психологические препятствия в 
развитии способностей младших школьников с высоким уровнем учебных 
достижений. В статье анализируются психологические препятствия в развитии 
способностей учащихся начальной школы с высоким уровнем учебных достижений 
(недостаточное количество мотивированных, дифференцированных, развернутых 
оценочных суждений, содержащих не только характеристики результата, но и процесса 
выполнения работы, динамики достижений и прилагаемых школьником усилий; низкая 
культура оценивания достижений учеников субъектами образовательного процесса, 
отсутствие ценностного обмена между детьми в процессе учения; конкуренция, зависть 
и социальное давление со стороны большинства учащихся; частичное обесценивание 
школьниками учебных способностей как надежных источников оцененным и 
саморазвития). Рассматриваются коппинг-стратегии, которые используют школьники 
для преодоления психологических препятствий (переориентация на признание в других 
социальных группах (семья, родственники); переориентация на развитие способностей 
во внеучебных видах деятельности (быт, досуг и т.д.); сокрытие достижений во 
избежание открытого оценивания со стороны учителя). Намечены основные 
направления ценностной поддержки развития способностей младших школьников с 
высоким уровнем учебных достижений. 

Ключевые слова: способности, младший школьный возраст, учебные 
достижения, рефлексия, ценностная поддержка. 

 



Актуальні проблеми психології .  Психологія  обдарованості  

206 

 

Постановка проблеми. У педагогічній практиці розповсюджена думка, що 
труднощі та перешкоди у розвитку здібностей мають переважно молодші школярі з 
низьким рівнем навчальної успішності. Тож ретельно вивчаються причини шкільної 
неуспішності, здійснюються пошуки шляхів і методів допомоги учням, яким складно 
опановувати навчальну програму. Причини труднощів у навчанні найчастіше 
пов’язуються з індивідуально-психологічними особливостями дітей. 

Перешкоди у розвитку здібностей молодших школярів із високим рівнем навчальних 
досягнень зазвичай не потрапляють у поле уваги вчителів початкової школи та науковців. 
Такі діти здебільшого мають добре розвинені пізнавальні процеси, сформовані навички 
навчальної діяльності, достатньо високий рівень саморегуляції, тому вважається, що 
вони не потребують особливої підтримки з боку вчителів чи психологів. Однак емпіричні 
дослідження показують, що труднощі у розвитку здібностей в успішних школярів є, і 
пов’язані вони переважно з соціально-психологічними аспектами організації освітнього 
процесу в початковій школі. 

Шкільне життя наповнене колізіями, і в багатьох випадках учні з високим рівнем 
навчальних досягнень залишаються наодинці зі своїми внутрішніми переживаннями, 
самостійно вибудовують стратегії долання перешкод. Частина стратегій є 
нерелевантною конкретній ситуації, тому й малоефективною. Деякий час ці стратегії 
дозволяють дітям зберігати емоційну рівновагу, підтримувати стосунки з вчителем та 
однокласниками, але в цілому негативно впливають на розвиток навчальних здібностей.  

Вивчення перешкод у розвитку здібностей молодших школярів із високим рівнем 
навчальних досягнень дозволить намітити напрямки психологічної підтримки учнів і 
шляхи оптимізації процесу навчання в початковій школі з урахуванням особистісних і 
соціальних чинників. 

Аналіз останніх публікацій. Труднощі у розвитку здібностей молодших школярів 
із високим рівнем навчальних досягнень виявлені у дослідженнях рефлексивно-ціннісної 
регуляції розвитку здібностей учнів початкової школи (Н. О. Никончук) [6], формування 
мотивації навчальної діяльності (О. О. Музика, О. О. Топольницька) [5], становлення 
самооцінки творчих здібностей дітей (І. С. Загурська) [1]. 

Соціальні аспекти розвитку здібностей як предмет психологічних досліджень 
детально описані у межах суб’єктно-ціннісного аналізу становлення і розвитку 
особистості (О. Л. Музика) [3]. Автор зазначає, що за будь-якою предметною діяльністю 
стоїть соціальний контекст, будь-які здібності розвиваються не лише до чогось, але й для 
когось. Саме тому люди конкурують одні з одними за першість у різних видах діяльності 
та за визнання з боку референтних осіб. «Розвиток здібностей значною мірою 
детермінується потребою у визнанні й тим референтним середовищем, яке задає 
параметри задоволення цієї потреби» [7, с. 45].  

Для задоволення потреби у визнанні, з одного боку, людина повинна щось уміти, а 
з іншого, – вона має знаходитися в такому оточенні, яке здатне ці вміння поцінувати. 
Інакше людина буде змушена шукати визнання в інших соціальних групах або 
переорієнтовуватися на інші діяльності. Програмою «Три кроки» [2] передбачено 
формування такого соціального середовища, в якому належно поціновуватимуться 
навчальні здобутки, а також створюватимуться умови, за яких кожен школяр матиме 
змогу досягати успіхів в окремих видах діяльності та набувати досвіду отримання успіхів 
у різних видах діяльності за роки навчання у школі.  
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У кризових ситуаціях у розвитку здібностей рекомендується надавати школярам 
ціннісну підтримку, яка розуміється як «різновид психологічної допомоги, спрямованої на 
гармонізацію особистісних цінностей людини, їх актуалізацію, видозміну чи розвиток із 
метою підтримання самоідентичності в процесі вирішення життєвих завдань і 
саморозвитку особистості» [7, с. 107]. В організації ціннісної підтримки потрібно 
враховувати вік людини, особливості діяльності, в яку вона включена, успішність 
опанування діяльністю, а також соціальний контекст розвитку  здібностей. 

Формулювання мети і завдань статті: вивчити психологічні перешкоди у розвитку 
здібностей молодших школярів із високим рівнем навчальних досягнень і намітити 
основні напрямки ціннісної підтримки розвитку здібностей школярів із високим рівнем 
навчальних досягнень. 

Виклад методики і результатів дослідження. Для вивчення рефлексії здібностей 
учнів початкової школи використовувався ідеографічний підхід. Емпіричне дослідження 
проводилося за методикою вивчення динаміки здібностей (МВДЗ) та методикою 
моделювання ціннісної свідомості (ММЦС), розробленими О. Л. Музикою. 

В основу МВДЗ покладена структурно-операціональна модель розвитку здібностей. 
Методика дозволяє вивчати суб’єктивне відображення в ціннісній свідомості школярів 
їхніх здібностей, представлених референтними, діяльнісними, операційно-когнітивними 
та особистісно-ціннісними компонентами. Процедура дослідження за МВДЗ передбачає 
індивідуальну нестандартизовану бесіду, в ході якої дослідник цікавиться тим, що вміють 
робити школярі, чим вони люблять займатися, що їм вдається найкраще. Також учнів 
запитують чому вони ще хотіли б навчитися і для чого їм це потрібно. Дітям пропонують 
оцінити рівень розвитку власних умінь та просять виокремити в названих уміннях 
складники (практичні, перцептивні, розумові дії та операції тощо); назвати тих, хто 
поціновує їхні вміння, і від кого ще вони хотіли б отримати оцінку своїх досягнень; 
перерахувати особистісні якості, що допомогли їм досягнути успіху в різних видах 
діяльності, і, навпаки, заважали це зробити, а також  якості, які вони хотіли б розвинути, 
і яких хотіли б позбутися. 

Дослідження за ММЦС передбачає актуалізацію в свідомості життєвих подій і 
референтних осіб, порівняння себе зі значимими людьми та виокремлення на цій основі 
якостей і характеристик, які мають властивості особистісних цінностей. Отримані дані 
піддаються факторному аналізу, за результатами якого вибудовується факторно-
семантична модель індивідуальної ціннісної свідомості. 

В основу дослідження ціннісної свідомості молодших школярів, проведеного нами, 
були покладені дані, отримані за допомогою МВДЗ. Факторні моделі свідомості учнів 
будувалися на основі матриць, де особистісними конструктами виступали значимі для 
дітей уміння та якості, а елементами були Я і референтні особи. Кожен елемент 
оцінювався за виокремленими молодшими школярами особистісними конструктами. 
Отримані результати піддавалися факторному моделюванню методом головних 
компонент із застосуванням Varimax-ротації.  

Результати проведеного дослідження дають підстави вважати, що організація 
освітнього процесу в початковій школі в межах традиційної системи навчання може 
обумовлювати низку перешкод у розвитку здібностей молодших школярів. Частина таких 
перешкод є спільними для більшості учнів початкової школи, частина – характерна 
переважно для окремих груп школярів. З-поміж інших, негативний вплив на розвиток 
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здібностей молодших школярів із високим рівнем навчальних досягнень мають такі 
психологічні перешкоди: 

─ низька культура поцінування досягнень учнів суб’єктами освітнього процесу;  
─ відсутність ціннісного обміну між школярами в процесі учіння; 
─ конкуренція, заздрість та соціальний тиск з боку більшості учнів; 
─ часткове знецінення школярами навчальних здібностей як надійних джерел 

поцінування і саморозвитку. 
Низька культура поцінування досягнень учнів суб’єктами освітнього 

процесу. Поціновувати – означає визначати  цінність чогось чи когось, говорити про 
здобутки, достоїнства. Рівень культури поцінування досягнень учнів виражається 
насамперед в умотивованих, розгорнених оцінних судженнях, що містять не лише 
характеристики досягнутого результату, але й процесу виконання роботи, динаміки 
досягнень та докладених зусиль. 

Поштовхом для осмислення молодшими школярами сильних і слабких сторін 
власної діяльності та отриманого продукту стають оцінки референтних осіб. Учням дуже 
важливо чути відгуки про свою роботу від різних людей, отримувати диференційовані 
вербальні  оцінки. І чим більше аспектів діяльності відображено в таких відгуках (операції; 
дії; характер виконання роботи; особистісні характеристики, які проявив школяр; зусилля, 
яких він доклав; зміни, що з ним відбулися тощо), тим більше засобів для осмислення і 
перебудови навчальної діяльності отримують учні. 

В умовах традиційної системи навчання досягнення учнів початкової школи 
зазвичай оцінюють лише вчителі. При цьому, спостерігається недостатня кількість 
умотивованих, диференційованих, розгорнених вербальних оцінних суджень, а також 
недостатнє поцінування навчальних досягнень учителем і однокласниками. 
Систематичне оцінювання школярами одне одного, як правило, не практикується. 
Постійне різнобічне поцінування однолітками, яке дошкільники мали в ігровій діяльності, 
в навчальній діяльності практично відсутнє. Варто звернути увагу й на те, що у багатьох 
випадках учителі не стільки поціновують досягнення школярів, скільки схвалюють їх за 
включення у діяльність, за виконання вимог або отримання результату, тому учні не 
мають можливості задовольнити потребу у визнанні повною мірою. 

Зауважимо, що молодші школярі з високим рівнем навчальних досягнень 
знаходяться у вигіднішому положенні, ніж менш успішні однолітки. Вони виконують 
навчальні завдання вчителя найкраще у класі або одними із перших, тож отримують 
відгуки про свою роботу частіше, ніж однокласники. Разом з тим, цих відгуків мало, і 
рефлексивний досвід дітей в плані розвитку здібностей залишається збідненим. 

Недостатня кількість диференційованих вербальних оцінок навчальних досягнень, 
недостатнє поцінування з боку вчителя та однокласників спонукає учнів 
переорієнтовуватися на розвиток здібностей в інших діяльностях та шукати визнання в 
інших соціальних групах. Як наслідок, молодші школярі до кола актуальних умінь 
починають включати переважно вміння зі сфери дозвілля та побуту, а досягнення в 
навчальній діяльності з радістю демонструють не вчителю й учням, а здебільшого 
членам родини: батькам, братам і сестрам, дідусям та бабусям. 

Відсутність ціннісного обміну між школярами в процесі учіння. Високі 
досягнення в діяльності дозволяють учневі не лише виокремитися з-поміж контактного 
оточення та задовольнити потребу у визнанні, а й бути корисним або ж цікавим для інших. 
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Школярі можуть обмінюватися і взаємно збагачуватися не лише готовими продуктами, а 
й прийомами виконання діяльності, готовністю належно поціновувати одне одного в 
ситуації успіху та підтримувати у випадку невдачі. Там, де є постійне взаємне 
поцінування, формується особливе середовище, в якому учні розуміють одне одного, 
допомагають одне одному і взаємно радіють досягненням, – відбувається ціннісний 
обмін. 

Важливий досвід ціннісного обміну молодші школярі отримують ще в ігровій 
діяльності і роблять спроби перенести його на навчальну діяльність. Наприклад, учні 
намагаються допомогти однокласникам виконати завдання (пишуть рядочок літер в 
зошиті сусіда по парті, дають списувати або підказують одне одному тощо). Однак в 
умовах традиційної системи навчання така поведінка не заохочується, а іноді за це діти 
можуть бути і покарані. 

Варто звернути увагу на те, що успішні в учінні школярі більше, ніж інші, могли б 
своїми досягненнями бути корисними і цікавими однокласникам. Вони добре 
рефлексують різні уміння та здатні диференціювати й  вербалізувати в них практичні, 
розумові, перцептивні складники, а також стратегії організації діяльності та взаємодії з 
оточенням. Потенційно такі діти мають більше засобів для аналізу досягнень 
однокласників, здатні помітити і виокремити більше моментів для поцінування. 
Компетентність і високий рівень розвитку здібностей дозволяють таким школярам за 
потреби запропонувати одноліткам допомогу: дати їм пораду, продемонструвати техніку 
виконання дії чи операції, спрямувати їх на правильне виконання того чи іншого завдання 
тощо. Однак в умовах традиційної системи навчання діти зазвичай працюють 
одноосібно. Належне поцінування, співробітництво і взаємодопомога фактично відсутні, 
тому здібності успішних школярів не збагачують інших дітей, не сприяють їхньому 
зростанню. Можуть виникати ситуації надмірного суперництва, що обумовлюють 
неприязне ставлення менш успішних учнів до учнів із досягненнями. 

Учні з високим рівнем навчальних досягнень потребують і шукають конструктивної 
взаємодії та позитивних взаємин з однолітками, тому переорієнтовуються з учіння на 
діяльності, у яких є місце для поцінування та ціннісного обміну. 

Конкуренція, заздрість та нормативний тиск з боку більшості учнів. На 
початку шкільного навчання молодші школярі активно змагаються між собою за першість 
у навчальній діяльності. Зазвичай її здобувають учні з високим рівнем навчальних 
досягнень, які виконують завдання найкраще чи найпершими з-поміж однокласників. 
Кожне нове досягнення успішних школярів зменшує шанси однокласників також 
досягнути першості і задовольнити власну потребу у визнанні. Це може провокувати в 
дітей заздрість, спонукати їх до нівелювання або знецінювання досягнень однокласників. 
Почуття меншовартості менш успішні школярі подекуди компенсують тим, що 
відмовляють учням із високими навчальними досягненнями у спілкуванні й спільних 
іграх, обзивають, псують речі тощо. 

Школярі, які зазнають нормативного тиску з боку однолітків, починають обережніше 
демонструвати свої досягнення в навчанні, уникати ситуацій змагальності й відкритого 
поцінування досягнень учителем. 

Хорошою альтернативою для невиправданого заохочення змагальності, що нерідко 
провокує надмірну конкуренцію, неприязні стосунки між учнями і, врешті-решт, їхню 
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невротизацію, є формувальне оцінювання, що забезпечує розвиток уміння бачити в 
кожній навчальній задачі картину власного просування вперед, свої окремі досягнення. 

Часткове знецінення школярами навчальних здібностей як надійних джерел 
поцінування і саморозвитку. Учні з високим рівнем навчальних досягнень мають 
вищий рівень розвитку рефлексії, ніж однолітки, тому першими починають розуміти, що 
розвиток здібностей є запорукою високих здобутків. І ці ж діти першими потрапляють у 
ситуації, коли високого рівня в оволодінні тим чи іншим умінням уже досягнуто, і ресурс 
такого вміння вичерпується для інтенсивного розвитку здібностей надалі, а отже, і для 
отримання на його основі визнання соціального оточення. Якщо добре сформоване 
вміння не включається до складу нових ширших утворень, і надалі не сприяє 
особистісному зростанню, то з часом школярі переорієнтовуються на опанування інших 
умінь і розвиток здібностей поза межами провідної діяльності – учіння. Це дозволяє 
зростати в суміжних сферах, однак негативно позначається на розвитку навчальних 
здібностей. 

У той час, коли увага однолітків прикута до відпрацювання окремих дій та операцій 
у процесі опанування навчальних умінь, предметом рефлексії школярів із високими 
навчальними досягненнями стає динаміка розвитку здібностей. В оцінці вмінь ці учні 
враховують не лише найвищі свої досягнення, а й характер змін, які відбуваються в 
процесі розвитку власних здібностей. Для цих учнів критичною виявляється ситуація 
усвідомлення обмеженості розвитку власних умінь і якостей або усвідомлення 
недостатності розвитку лише навчальних умінь для отримання поцінування. 

Описані психологічні перешкоди у розвитку здібностей зазвичай знаходять 
відображення в ціннісній свідомості молодших школярів. Проілюструємо сказане на 
прикладі аналізу результатів дослідження першокласника C. (рис.1.). Експертна оцінка 
вчителя свідчить про те, що досліджуваний має високий рівень розвитку навчальних 
умінь і є одним із найуспішних учнів класу. Водночас на етапі дослідження рефлексії 
власних здібностей школяр виокремив у себе лише одне навчальне вміння – «читати». 
Застосування прийому оцінювання з умовним використанням образу сходинок (1 – 
символізує найнижчий рівень розвитку здібностей, 7 – найвищий) дозволило 
змоделювати напрямок і характер розвитку зазначеного уміння. 

Першокласник C. зауважив, що на момент дослідження рівень розвитку вміння 
«читати» відповідає третій сходинці, а раніше був значно вищим: «У мене все навпаки 
виходить – з 7 по 1 сходинку. Я спочатку більше любив читати, а тепер менше». На 
запитання дослідника чи може хлопчик щось зробити, щоб розвивати здібності до 
читання, зауважує: «Я вже й так читаю. Я читаю краще за всіх у класі». Отже, насправді 
йдеться не про самооцінку вміння «читати», а про значення, особисту важливість, 
ціннісність цього вміння. 

Першість у певному виді діяльності сама по собі не завжди сприяє розвитку 
здібностей. Очевидно, що цінність окремих здібностей визначається через 
співвіднесення із загальним напрямком особистісного розвитку. Іншими словами, 
ціннісне ставлення до окремих здібностей не формується, якщо ці здібності не 
«вписуються» у загальну структуру особистісних цінностей, не пов’язуються з 
найважливішими сферами взаємодії з іншими дітьми та дорослими. Якщо ж ціннісне 
ставлення відсутнє, то й зменшується суб’єктна активність, спрямована на саморозвиток 
здібностей. 
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Рис. 1. Факторно-семантична модель ціннісної свідомості досліджуваного C. 
(1 клас, високий рівень навчальних досягнень) 

Уміння «читати» для досліджуваного стало ситуаційно значимим, але досить 
швидко почало цю значимість втрачати, оскільки не сприяло задоволенню потреби у 
визнанні повною мірою. Першокласники вже цілком спроможні рефлексувати, що є 
здібності, які високо цінуються більшістю, а є й такі, що поціновуються лише окремими, 
нехай навіть і референтними, особами. Вимога вчителя розвивати навчальні здібності, 
які не завжди цінуються більшістю, може провокувати негативні переживання й 
суб’єктивну втрату уявлення про здібності як гарантії бути визнаним у майбутньому.  

За результатами факторного аналізу виокремилося два фактори, які в сукупності 
пояснюють понад 66% дисперсії. Уміння зі сфери дозвілля (перший фактор) 
протиставляються вмінню «читати» (другий фактор). Застосування процедури biplot 
показало, що «Я» знаходиться у квадранті дозвіллєвих умінь, які більше поціновуються 
однокласниками, ніж уміння «читати». Попри те, що це вміння дозволило школяру 
досягнути успіху, він прагне розвивати дозвіллєві уміння як такі, що більшою мірою 
цінуються в його оточенні. Один із найважливіших шляхів формування ціннісного 
ставлення до здібностей – це поцінування референтних осіб. 

Зауважимо, що досліджуваний C. має високий рівень навчальних досягнень та 
помічає їх знецінювання однокласниками. На питання чи хоче школяр, щоб хтось із дітей 
у класі дізнався про його дозвіллєві вміння, хлопчик із сумом відповів: «Вони все одно 
мені не повірять! От Богдан каже, що я не вмію ловити метеликів, а насправді я вмію!». 

Одним зі шляхів мінімізації впливу названих перешкод на розвиток здібностей 
молодших школярів із високим рівнем навчальних досягнень є творення освітнього 
середовища, в якому діти хочуть і вміють поціновувати досягнення одне одного, готові 
надавати одне одному підтримку та допомогу. Спираючись на програму розвитку 
здібностей «Три кроки», розроблену О. Л. Музикою [2], та результати проведених нами 
емпіричних досліджень, виокремлено такі напрямки ціннісної підтримки розвитку 
здібностей молодших школярів: 

Читати 

Малювати 
Ловити 

рибу 
Уважний 

Я    Ловити 
метеликів 
Швидкий 
Грати у футбол 

 

Пилососити
ати 

Сильний 
Здоровий 

Витирати пил 
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- в основу ціннісної підтримки має бути покладене диференційоване, особистісно 
зорієнтоване, розгорнуте вербальне оцінювання навчальних досягнень школярів 
референтними особами;  

- ціннісна підтримка має бути зорієнтована на розширення кола референтних осіб, які 
могли б належно поціновувати досягнення учнів (передусім до такого кола потрібно 
включати однокласників, що складають ту контактну групу, в якій відбувається 
розвиток навчальних здібностей); 

- потрібно вчити молодших школярів конкретним прийомам поцінування досягнень 
однокласників, показувати дітям як можна поціновувати тих, хто здобуває першість у 
конкретній діяльності, і тих, хто має в цій ситуації хоча й невеликі здобутки, однак вони 
свідчать про позитивну індивідуальну динаміку й індивідуальні досягнення;  

- важливо вчити молодших школярів помічати окремі успішно виконані складники 
кожного завдання, презентувати свої досягнення одноліткам та приймати позитивну 
оцінку своєї роботи; 

- варто збагачувати навчальну діяльність ситуаціями, в яких молодші школярі могли б 
надавати допомогу однокласникам, а отже, були б потрібними своїми здібностями 
одне одному. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Емпіричні дослідження ціннісного 
ставлення до здібностей показують, що психологічні бар’єри у розвитку здібностей 
успішних учнів пов’язані переважно з соціальними аспектами організації освітнього 
процесу в початковій школі. 

На шляху розвитку здібностей молодших школярів із високим рівнем навчальних 
досягнень можуть виникати такі психологічні перешкоди: недостатня кількість 
умотивованих, диференційованих, розгорнених оцінних суджень, що містять не лише 
характеристики досягнутого результату, але й процесу виконання роботи, динаміки 
досягнень та докладених школярем зусиль; низька культура поцінування досягнень учнів 
суб’єктами освітнього процесу; відсутність ціннісного обміну між школярами в процесі 
учіння; конкуренція, заздрість та соціальний тиск з боку більшості учнів; часткове 
знецінення школярами навчальних здібностей як надійних джерел поцінування і 
саморозвитку. 

Для подолання  психологічних перешкод учні з високим рівнем навчальних 
досягнень застосовують такі копінг-стратегії: переорієнтування на визнання в інших 
соціальних групах (сім’я, родичі); переорієнтування на розвиток здібностей в 
позанавчальних видах діяльності (побут, дозвілля тощо); приховування досягнень та 
уникання відкритого поцінування з боку вчителя. Це сприяє підтриманню психологічного 
благополуччя, збереженню емоційної рівноваги дітей, сприяє розвитку здібностей 
загалом, однак обмежує розвиток навчальних здібностей. 

Одним зі шляхів долання психологічних перешкод у розвитку здібностей молодших 
школярів із високим рівнем навчальних досягнень є створення освітнього середовища, у 
якому культивуються вміння поціновувати досягнення одне одного, надавати одне 
одному підтримку та допомогу. В основу ціннісної підтримки розвитку здібностей 
молодших школярів має бути покладене диференційоване, особистісно зорієнтоване, 
розгорнене вербальне оцінювання досягнень референтними особами. Усі суб’єкти 
освітнього процесу мають володіти конкретними прийомами поцінування здобутків одне 
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одного, презентації власних досягнень, а також прийомами надання та отримання 
допомоги в навчальній діяльності. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні ефективності окремих 
прийомів ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших школярів. 
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Nykonchuk N.O., Muzyka O.O., Zagurska I.S. Psychological obstacles in the development 
of the ability of elementary school students with high levels of academic achievement. The 
article analyzes the psychological obstacles in the development of the ability of elementary school 
students with high levels of academic achievement (insufficient number of reasoned differentiated 
advanced evaluative judgments, which contain not only the characteristics of the achieved result, but 
also the process of work performance, dynamics of achievement and the efforts made by the student; 
students in the educational process, lack of value exchange between children in the learning process, 
competition, envy and social pressure; partial impairment of students educational abilities as a reliable 
source and self-appreciation). Coping strategies used by schoolchildren to overcome psychological 
barriers (reorientation to recognition in other social groups (family, relatives); reorientation to the 
development of abilities in extracurricular activities (life, leisure, etc.); concealing achievements and 
avoiding open appreciation teacher's side). The basic directions of value support of development of 
abilities of younger pupils with high level of educational achievements are outlined. 

Keywords: primary schoolchildren, academic performance, abilities, reflection, value support. 
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УДК 159.922.8 

Н.Ф. Портницька, А.А. Портницька, О.М. Савиченко  

ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІВЧАТ: ФАКТОРИ ВІКУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ 

Портницька Н.Ф., Портницька А.А., Савиченко О.М. Психологічне 
благополуччя дівчат: фактори віку та соціальної активності. У статті представлено 
результати дослідження психологічного благополуччя дівчат у залежності від виду їх 
соціальної активності. Здійснено опис вікових особливостей психологічного 
благополуччя юнок та його змістового наповнення залежно від досвіду навчальної та 
позавчальної діяльності. Виявлено, що оцінка якості життя в студентському віці є дещо 
вищою за оцінку якості життя старшокласниць. Була виявлена загальна відносно низька 
задоволеність фізичним здоров’ям. Водночас включеність юнок до позанавчальної 
діяльності сприяє підвищенню рефлексії відповідальності за власну активність та 
суб’єктивного відчуття психологічного благополуччя. 

Ключові слова Аналіз останніх публікацій психологічне благополуччя, якість 
життя, юнацький вік, позанавчальна діяльність, навчання. 

Портницкая Н.Ф., Портницкая А.А., Савиченко О.М. Психологическое 
благополучие девушек: факторы возраста и социальной активности. В статье 
представлены результаты исследования психологического благополучие девушек в 
зависимости от вида социальной активности. Описаны возрастные особенности 
психологического благополучия девушек в юношеском возрасте и его содержательные 
составляющие в зависимости от опыта учебной и внеучебной деятельности. 
Обнаружено, что оценка качества жизни в студенческом возрасте немного выше, чем у 
девочек в старшем школьном возрасте. Также была определена общая относительно 
низкая удовлетворенность физическим здоровьем. А включенность девушек в 
юношеском возрасте во внеучебную деятельность сопутствует повышению рефлексии 
ответственности за собственное поведения и субъективное ощущение психологического 
благополучия. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, качество жизни, юношеский 
возраст, внеучебная деятельность, учебная деятельность. 

Постановка проблеми. Підвищення темпів суспільного життя, збільшення потоку 
інформації та видів активностей, у які включається людина, та, як наслідок, підвищення 
тривожності та зниження кількості позитивних емоцій, все більше підштовхують 
дослідників до необхідності аналізу чинників психічного здоров’я. Постійне емоційне 
напруження у навчальній, професійній діяльностях спричинює зниження ефективності 
адаптаційних механізмів, виснаження внутрішніх ресурсів. Виникає проблема пошуку 
механізмів та способів протистояння стресовим ситуаціям та збереженню психічного 
здоров’я та зокрема, відчуття психологічного благополуччя.  

Аналіз останніх публікацій. Аналіз структури психологічного благополуччя, 
описаної К. Ріфф, дозволяє умовно розподілити її компоненти на дві групи: ті, які в 
більшій мірі залежать від внутрішніх умов розвитку особистості (компоненти 
«самосприйняття» та «особистісного зростання»), та ті, функціонування яких принаймні 
частково залежать від факторів зовнішнього середовища (компоненти «компетентність», 
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«життєві цілі», «позитивні стосунки з оточенням», «автономія»).  
Співвідношення компонентів психологічного благополуччя, сфер життєвої 

активності та компонентів самосприйняття дозволяють описати компоненти 
спрямованості життєвих зусиль. На основі аналізу робіт про складові та фактори 
психологічного благополуччя жінок [5], з одного боку, та положення про основні складові 
Я-концепції особистості (за Р. Бернсом), можна описати такі компоненти спрямованості 
активності жінок:  
- особистісно-ціннісний, що описує складові активності, спрямовані на підтримку 

фізичного, соматичного благополуччя, цінностей особистості; 
- результативний – описує складові психологічного благополуччя, пов’язані із 

виконанням діяльності, тенденціями постановки та досягнення цілей діяльності; 
- соціальний – благополуччя у побудові та підтримці соціальних контактів із різними 

групами людей, рівень задоволеності соціально-психологічних потреб особистості. 
У науковій літературі здійснено детальний опис основних видів факторів 

психологічного благополуччя особистості: 
- фізичне благополуччя як фактор самопочуття та соматичного здоров’я (Раян, 

Г. Фейст); способу життя; ступінь задоволення базових потреб особистості – 
фізіологічних, психологічних, соціальних (А. Маслоу, К. Роджерс) [6]. 

- Особистісно-ціннісне ставлення до власного життя: потреба у цінностях та 
переконаннях [1; 2], здатність до рефлексії [4]. Центральним фактором цієї групи є 
життєстійкість особистості, яка на думку О.М. Леонтьєва, Д.О. Леонтьєва визначає 
впевненість особистості у власній здатності долати труднощі, позитивне 
самосприйняття, формує загальний фон психологічного благополуччя особистості. 

- Фактори результативості активностей: усвідомлення цілей сформованість 
стратегій їх досягнення, матеріальний стан (Н. Бредберн) [10]; когнітивні потреби, 
потреба у створенні нового, бути продуктивним, досягати успіху у різних видах діяльності 
(А. Маслоу, В.А. Петровський)[6; 8]; емоційна та інформаційна напруженість життя, рівень 
життєвого навантаження, інтенсивності життя (Г.О. Ревенко) [9]. 

- Соціальні фактори включають задоволення соціально-психологічних потреб 
через сімейні стосунки особистості та комунікативний досвід; сформованість сітки 
позитивних контактів, відчуття позитивної прив’язаності, довіри [3]. 

- Окрему групу утворюють потреби самовизначення та самореалізації: 
задоволення потреби у самореалізації, наявність внутрішньо детермінованої, 
позаситуативної діяльності В.А. Петровський) [8], комунікативна спрямованість 
особистості на рольову різноманітність (А.В. Курова) [3]; 3) домінування позитивних 
емоцій над негативними (Ріфф) [11]. 

Поєднання цих факторів впливає на формування профілю якості життя, яка 
особистістю суб’єктивно переживається як психологічне благополуччя. 

Практичне значення наукового дослідження психологічного благополуччя різних 
груп клієнтів полягає у пошуці підходів а прийомів надання психологічної допомоги 
особистості із розладами, викликаними різними видами викривлень профілю 
психологічного благополуччя. 

Результати теоретичного аналіз підходів до структури психологічного благополуччя 
дозволив В.М. Майструк виділити окремі його компоненти, співвідносні з такими типами 
самосприйняття жінки: тілесні, духовні, когнітивні та емоційно-мотиваційні [5]. У контексті 
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психологічного консультування та психотерапії ці компоненти можуть бути співвіднесені 
із основними сферами життєвої активності («кристалу життя»), описаного 
Н. Пезешкіаном в рамках концепції Позитивної психотерапії [7]. У ситуації викривлення 
профілю психологічного благополуччя за одним із компонентів, психологічна допомога 
може бути спрямована на підтримку відповідної сфери життя. 

Водночас, мало дослідженими залишаються проблеми впливу факторів 
насиченості життя на психологічне благополуччя дівчат. Зокрема відсутні дослідження 
впливу позанавчальної діяльності на якість життя дівчат в умовах шкільного та 
університетського навчання. Можливість включення до значної кількості видів 
позанавчальної діяльності зумовлює можливість дослідження їх як психологічних 
ресурсів підтримання психічного здоров’я, зокрема у частині психологічного 
благополуччя. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою нашого дослідження є опис вікових 
особливостей відчуття психологічного благополуччя дівчат та його ресурсності в 
залежності від змісту навчальної та позанавчальної активності  

Виклад методики і результатів дослідження. Загальну вибірку склали 
83 досліджувані (в т.ч. 51 студентка та 32 старшокласниці), які умовно були нами поділені 
на групи в залежності від наявності та змісту позанавчальної діяльності. За змістом у 
соціальній активності виділено окремі поєднання для старшокласниць (1) поєднання 
шкільного навчання та спортивно-творчої діяльності; 2) поєднання шкільного навчання із 
поглибленим вивченням предметів; 3) тільки шкільне навчання) та для студенток (1) 
поєднання навчання із трудовою діяльністю; 2) поєднання навчання із нетрудовою 
соціально значимою діяльністю (виховання дітей, творчість «для інших», волонтерство); 
3) навчання; 4) поєднання навчання із хобі). Порівняльний аналіз отриманих результатів 
дозволив описати вікові особливості відчуття психологічного благополуччя дівчат із 
різним досвідом позанавчальної діяльності. 

Для дослідження використано адаптований варіант «Опитувальника якості життя» 
Всесвітньої організації охорони здоров’я та відкрите опитування для вивчення структури 
потреб дівчат та їх очікувань відносно найближчого соціального оточення. 

Опис структури оцінки якості життя здійснювався як окремо у кожній віковій групі, 
так і у міжвікових групах з однаковим типом поєднання активностей.  

Загальною тенденцією в оцінці якості життя групі старшокласниць є відсутність 
високих показників за жодною із сфер та приблизно однаковий рівень задоволення 
психологічною складовою, яка описує співвідношення позитивних та негативних емоцій, 
пізнавальною активністю, позитивний образ власного Я (рис. 1). Найнижчі показники за 
сферою «фізичне здоров’я» можуть бути пояснені ознаками втоми, порушень сну 
(оскільки найнижчими ці показники є у групі дівчат, що мають додаткові навчальні 
заняття).  

Характерним для дівчат, що поєднують навчання та спортивно-творчу діяльність є 
опора на психологічну складову та соціальні стосунки. Очевидно, позанавчальна 
діяльність є ресурсом для підтримання психологічного благополуччя, оскільки 
забезпечує можливість побудови достатньо стабільної позитивної самооцінки, образу Я 
у процесі взаємодії зі значимими дорослими та ровесниками.  

Наслідком впливу значних часових затрат на індивідуальні заняття із репетитором 
є зниження задоволення у дівчат другої групи соціальною складовою, відчуття дефіциту 
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особистого спілкування, інтимно-особистісних стосунків, отриманої підтримки. Цей 
дефіцит, ймовірно компенсується задоволеністю у сферах «психологічне благополуччя» 
та «оточуюче середовище» (як можливість достатньо повно задовольняти когнітивні 
потреби, наявність стабільного образу Я, фізична безпека та можливість отримання 
нових навичок).  

 

Рис.1. Структура задоволеності якістю життя старшокласницями з різним 
досвідом позанавчальної діяльності. 

У структурі психологічного благополуччя студенток характерним є домінування 
соціальної складової (Рис.2). Очевидно, студентське життя розширює коло спілкування, 
можливості обміну соціальною підтримкою. 

 
Рис.2. Структура психологічного благополуччя студенток 

Психологічне благополуччя студенток, що поєднують навчання із трудовою 
діяльністю забезпечується поєднанням психологічної та соціальної складових. 
Очевидно, включення до трудової діяльності є чинником впевненості юнок, рефлексії 
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своїх сильних сторін, прийняття власного Я, а отже і збереження психічного здоров’я. 
Дещо нижчий рівень благополуччя у сферах «фізичне здоров’я» та «оточення» можуть 
бути пов’язані із факторами втоми, яка виникає як наслідок часових затрат та більшої 
насиченості життя рутинними діяльностями. 

Студентки, що поєднують навчання із соціально значимим діяльностями, мають 
найнижчі у цій вікові групі показники оцінки якості життя у всіх сферах, крім «соціальних 
відносин». Ймовірно, включення у діяльності «для інших» (наприклад, волонтерство), 
вимагаючи додаткових часових та енергетичних витрат і часто не приносячи відчутної 
користі «для себе», є фізично та емоційно напруженим. Соціальні стосунки як домінанта 
психологічного благополуччя, у цьому випадку, виконують компенсаторну функцію. 

Для студенток, які обрали навчання основною та єдиною значимою діяльністю, 
характерним є відчуття зниження якості життя у сфері фізичного здоров’я при відносно 
високій оцінці інших сфер. Цей факт потребує більш детального вивчення, оскільки 
жодна із досліджуваних не вказувала серед власних потреб на потреби у відпочинку, 
відновленні здоров’я. Проблеми фізичного здоров’я не звучали також і у категорії 
очікувань від найближчого соціального оточення. В більшій мірі досліджувані цієї групи 
відмічають брак саморегуляції у навчальній діяльності, який проте не позначився на 
оцінці психологічної складової якості життя. 

Найвищим відчуття психологічного благополуччя спостерігається у студенток, що 
мають хобі і включені в позитивно емоційно забарвлену спортивно-творчу діяльність. 
Ймовірно, поєднання рефлексії власних здібностей, сформованість стратегій досягнення 
успіху у позанавчальній діяльності та можливість у достатній мірі задовольняти потребу 
у контактах спричинює такі життєві умови, за яких досліджувані цієї групи можуть 
переживати достатню кількість позитивних емоцій та будувати позитивний образ Я. 

Порівняльний аналіз психологічного благополуччя дівчат в залежності від змісту 
позанавчальної діяльності свідчить, що найбільш виражене відчуття якісного життя 
демонструють дівчата обох вікових груп, що поєднують навчання із хобі (переважно, 
спортивно-творчою діяльністю). Коло їх соціально-психологічних потреб базується на 
очікуванні емоційної, «мотиваційної» та інформаційної підтримки у навчальній діяльності 
(при чіткій рефлексії власної відповідальності на навчальну успішність «очікую від себе 
більшої наполегливості та старанності»). Ресурсом психологічного благополуччя для них 
є рефлексія власних близьких та віддалених цілей як однієї із передумов щастя («знати, 
чого ти хочеш») та опора на емоційну та соціальну складові якості життя. Дівчата цієї 
групи, незалежно від віку, демонструють значимо вище суб’єктивне відчуття 
психологічного благополуччя, порівняно із результатами опитування. Їх уявлення про 
щастя та психологічне благополуччя базуються на задоволенні соціально-психологічних 
потреб у близьких емоційний стосунках, прийнятті з боку членів родини, а також на 
уявленнях про можливості професійного зростання («улюблена професія і кар’єра»). 

Дівчата, для яких домінуючою є навчальна діяльність, в більшій мірі орієнтовані на 
отримання зовнішньої допомоги як мотиваційного характеру, так і конкретної допомоги у 
навчанні. Їх уявлення про щастя полярні: від узагальнених, знеособлених («щасливе 
сімейне життя») до ситуативних («здати сесію, виспатись»). Ресурсом психологічного 
благополуччя для них є спілкування з друзями (соціальні контакти), що дозволяє 
припустити залежність рівня та змісту активності дівчат цієї групи від змістового 
наповнення контактів із соціальним оточенням. У ситуації акцентування уваги на 
навчальних досягненнях (наявність додаткових занять) зниження відчуття 
психологічного благополуччя викликаний не лише орієнтацією здебільшого на когнітивну 
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сферу, але й вираженим відчуттям несамостійності і потреби у постійній допомозі, 
стимулюванні та спрямуванні з боку дорослих («додаткові пояснення», «ставити рамки»). 
Йдеться про ознаки невпевненості у собі, недостатньої автономії.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Оцінка якості життя у 
студентському віці є незначно вищою, порівняно зі шкільним. Ми припускаємо, що це 
зумовлено розширенням сфер позанавчальної діяльності. Спільною для обох вікових 
груп є відносно низька оцінка задоволеності власним фізичним здоров’ям. Водночас 
попри більшу фізичну завантаженість (через трудову, суспільно значиму творчу 
діяльність) дівчата-студенки відмічають вищий рівень задоволеності своїм фізичним 
здоров’ям. 

Одним із значимих чинників психологічного благополуччя дівчат є не стільки 
інтенсивність, скільки різноманітність та різноплановість активностей особистості, які 
забезпечують не лише досягнення результату, а й можливість задоволення потреб у 
фізичній активності, соціальних контактах. Включення до однієї, навіть успішної 
діяльності (навчання), зумовлює дефіцит соціальних контактів та адаптованості у 
зовнішньому середовищі. Результати дослідження дозволяють припустити, що при 
подальшому розширенні сфер активностей, спостерігатиметься «вирівнювання» 
профілю якості життя. 

Включення до різних видів діяльностей для дівчат супроводжується зменшенням 
очікувань щодо зовнішньої допомоги та стимулювання з боку дорослих (як передумови 
формування інтернального локусу контролю), підвищенням рефлексії власної 
відповідальності, і як наслідок відчутно вищий рівень суб’єктивного відчуття 
психологічного благополуччя.  

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у детальному дослідженні 
механізмів переживання психологічного благополуччя у юнацькому віці та розробці 
програм психологічної підтримки та підвищення відчуття психологічного благополуччя 
дівчат, для яких ситуативно основною і єдиною є навчальна діяльність. 
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Portnytska A., Portnytska N., Savichenko O. Psychological well-being of girls: age and 
social activity factors. Fast and eventful pace of modern life makes life stressful and negative 
emotions causes more detailed investigation of psychological well-being. Studying and professional 
activity can cause decreasing of adaptation and depletion of internal resources, which in turn leads to 
a decrease in the psychological well-being of the individual.  

Description of psychological well-being factors is described in the article. It is concentrated on 
female youth who are included into studying activity at school/university. During the research was 
used “Scale of psychological well-being 26” (developed by WOOHC) and opened questionnaire about 
girls` needs. 

The study found that the psychological well-being of adolescents attending university is slightly 
higher than that of girls attending school. This may be associated with greater autonomy and a range 
of choices. 

It was found out, that the lowest factor for all girls is physical health factor. Girls, who has work 
or social activity has lower level of satisfaction with theirs own physical health. Additional activity forms 
bigger load for person and decrease quantity of time for renewing energy. 

Analyzing responses in questionnaire, girls points, that verity of available activities allows to 
satisfy the need in social contacts and physical activity.  

Keywords: рsychological well-being, psychological health, youth, extracurricular activities.  
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УДК 159. 922.6  

Н.Ф. Портницька, О.М. Савиченко, І.М. Тичина  
ДО ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

Портницька Н.Ф., Савиченко О.М., Тичина І.М. До проблеми збереження 
психічного здоров’я дітей та підлітків. У статті проблема збереження психічного 
здоров’я дітей та підлітків розглядається як міждисциплінарна та комплексна. 
Аргументовано важливість турботи про психічне здоров’я населення на державному рівні 
для соціального та економічного благополуччя країни. Зроблено огляд основних 
психічних розладів, які можуть виникати у дитячому та підлітковому віці, окреслено 
причини їх виникнення. Розглянуто напрацьовані у світовій науці універсальні та вузько 
спрямовані способи турботи про психічне здоров’я дітей та підлітків. Зроблено висновок, 
що школа може бути простором для втілення та реалізації програм профілактики 
виникнення психічних розладів у учнів.  

Ключові слова: психічне здоров’я, психічні розлади, превенція психічних розладів 
у дитинстві та підлітковому віці. 

Портницкая Н.Ф., Тычина И.Н., Савиченко О.М. К проблеме сохранения 
психического здоровья детей и подростков. В статье проблема сохранения 
психического здоровья детей и подростков рассматривается как междисциплинарная и 
комплексная. Обоснована важность заботы о психическом здоровье населения на 
государственном уровне для социального и экономического благополучия страны. 
Проанализированы основные психические расстройства, которые могут возникать в 
детском и подростковом возрасте, перечислены основные причины их возникновения. 
Рассмотрены наработанные в мировой науке универсальные и узко ориентированные 
способы заботы о психическом здоровье детей и подростков. Сделан вывод, что школа 
может быть пространством для реализации программ профилактики возникновения 
психических расстройств у учеников. 

Ключевые слова: психическое здоровье, расстройства психики, превенция 
психических расстройств в детском и подростковом возрасте. 

Постановка проблеми. Високий рівень психічного здоров’я населення є одним із 
показників благополуччя держави, якості життя її народу та рівня здоров’я нації загалом. 
Якщо проаналізувати визначення психічного здоров’я, яке пропонується Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я, то увага звертається не лише на відсутність психічних 
розладів, а більшою мірою на ступінь соціальної активності та життєвої компетентності 
особистості [1]. Трактування психічного здоров’я, як стану благополуччя, при якому кожна 
людина може реалізувати свій потенціал, успішно долати стреси, працювати та робити 
внесок у життя своєї громади, свідчить про те, що ця проблема не є суто медичною, а 
набуває міждисциплінарного значення і має розглядатися на державному рівні як 
складова національного благополуччя. 

Аналіз останніх публікацій. Поліпшення психічного здоров’я та профілактика 
психічних порушень є пріоритетними завданнями для ВООЗ та її держав членів. 
Європейська декларація з охорони психічного здоров’я основним напрямком роботи 
визначає забезпечення більш високого рівня повсякденного функціонування людей та 
підвищення їх стійкості до зовнішніх негативних впливів.  
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На жаль, Україна має багато проблем, пов’язаних з психічним здоров’ям населення. 
На основі аналізу статистичних показників захворюваності населення України на розлади 
психіки та поведінки за десятирічний період (2000-2009) констатується зростання 
кількості осіб із психічними та поведінковими розладами, зокрема показник поширеності 
афективних розладів збільшився на 17,7 % [4]. Наприкінці 2016 року в Україні 261 тис. 
240 хворих на психічні розлади мали групу інвалідності, з них 8.5 % - діти віком до 
17 років. Станом на 1 січня 2017 року 1 млн 673 тис. 328 жителів України перебували на 
обліку у зв’язку з розладами психіки та поведінки [3]. 

В Україні існує проблема низької культури звернень до лікаря відповідної 
спеціалізації (психіатр, психолог), також спостерігається певна стигматизація щодо 
людей, які мають психічні розлади і звертаються за допомогою до спеціалістів. 
Як правило, такі люди змушені приховувати власні проблеми, щоб не увійти до категорії 
«психічно хворих» у розумінні оточуючих [11]. Нажаль сьогодні в Україні не ведеться 
облік кількості соціально дезадаптованих людей з психічними розладами. Крім того, 
соціальний супровід людей, які мають порушення психічного здоров’я, носить 
фрагментарний характер [5]. 

За результатами дослідження Л.Н. Гуменюк, люди з розладами психічного здоров’я 
найбільш схильні до виникнення соціально-психологічної дезадаптації. Автор зауважує, 
що для хворих з обмеженою здатністю до інтеграції в соціум характерний синдром 
«жертви», тобто схильність делегувати відповідальність за розв’язок власних життєвих 
проблем іншим людям [2]. 

Надзвичайно актуальними і в медичному і в соціальному аспектах є проблема 
психічного здоров’я дітей та підлітків. Всесвітня Організація Охорони Здоров’я наводить 
доволі невтішні цифри та факти щодо ситуації із психічним здоров’ям дітей та підлітків 
[1]. Особливо гостро стоїть проблема щодо підліткових психічних розладів, які складають 
16% від усіх підліткових хвороб. Кожен п'ятий підліток страждає від проблем 
поведінкового або психічного характеру. При цьому половина усіх психічних розладів 
мають початок до 14 років. Водночас 10-20% підлітків, які стикаються з порушеннями 
психічного здоров'я, не проходять діагностику та лікування.  

Серед найбільш поширених проблем називають депресивний настрій (29% 15-
річних дівчат і 13% 15-річних юнаків в країнах Європи зізналися, що мають «поганий 
настрій» частіше, ніж раз на тиждень), епізодичне тяжке вживання алкоголю (13,6% у віці 
15-19 років та кожен 10-й підліток до 15-річного віку (9% дівчат і 16% юнаків) регулярно 
вживав алкоголь не рідше разу на тиждень), насильство (Кожна 3я дівчина зазнала спроб 
насильства з боку приятелів), проблеми ВІЛ (хоча загальна кількість осіб із ВІЛ 
знизилася, відсоток підлітків, що помирають від ВІЛ, - зростає), зниження фізичної 
активності (лише кожен третій підліток має 60хв. щоденної фізичної активності різного 
рівня, а 80% підлітків ведуть недостатньо активний спосіб життя). 

ВООЗ наголошує, що 1,2-1,3 млн. випадків в рік смертей підлітків можна було 
попередити. Йдеться про дорожньо-транспортний травматизм у хлопців через 
ризиковану поведінку, інфекції нижніх дихальних шляхів і ускладнення після вагітності та 
абортів – у дівчат. Саме ці проблеми є найбільш поширеними у контексті підліткової 
смертності. Друге місце займають проблеми, пов’язані із насильством, на третьому місці 
- самогубства і нанесення шкоди своєму здоров’ю. Окрім того, діти та підлітки є 
вразливою групою в умовах гуманітарних криз і надзвичайних ситуацій. 
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На думку доктора медичних наук, професора Г. Пилягіної, головною проблемою 
розладів поведінки у дітей є те, що вони виникають на тлі морфофункціональної та 
психологічної незрілості організму і за наявності травмуючих ситуацій мають негативний 
вплив на подальше становлення особистості. Серед основних проблем підліткових 
депресій авторка відзначає деструктивні відносини в сім’ї (що може включати і проблему 
гіперможливостей, коли батьки делегують своїм дітям прийняття важливих рішень, хибно 
покладаючись на наявність у дітей стратегічного мислення); переважання поведінкових 
порушень (епатажна агресивність, імпульсивність); високий ризик самопошкоджувальних 
(суїцидальних) дій. Г. Пилягіна звертає увагу на те, що важливо враховувати агресивно-
деструктивний вплив інформаційного середовища на дітей та підлітків. Основними 
загрозами можуть бути інтернетзалежність з одночасною девіацією сну, «фейсбук-
депресія» через тривале перебування у соціальних мережах; кібер-переслідування, 
інтернет-сексинг [11]. 

На вирішення окреслених проблем у 2017 році Кабінетом Міністрів України було 
схвалено розроблену МОЗ Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на 
період до 2030 року. В цьому документі особлива увага на акцентується на збереженні 
психічного здоров’я дітей та підлітків. Зокрема окремими напрямами плану заходів 
визначаються такі: охорона психічного здоров’я дітей і підлітків із типовим та атиповим 
розвитком; охорона психічного здоров’я матері та дитини у перинатальному та 
постнатальному періодах; охорона психічного здоров’я у системі освіти [2].  

Формулювання мети і завдань статті. У статті ми ставили за мету зробити огляд 
способів профілактики виникнення психічних розладів у дитячому та підлітковому віці та 
визначити основні напрямки збереження психічного здоров’я на рівні держави, громади, 
окремої інституції. 

Виклад результатів дослідження. 
Вивчаючи способи попередження описаних проблем, ВООЗ пропонує 4 основні 

напрямки: 

− Соціальний, фінансовий і правовий захист - загальна доступність і практична 
реалізація захисту від насильства, наруги та жорстокості. 

− Школи – це не тільки середовище навчання, але і платформа для зміцнення 
здоров'я – формування здорового способу життя і підвищення медичної грамотності 

− Запобігання травматизму і факторів ризику (алкоголь, наркотики і т.п.) 

− Медична допомога - рання діагностика психічних і поведінкових проблем; навички 
самодопомоги і ведення хвороби [1]. 
Засобом для профілактики психічних проблем підлітків та турботи про дитяче 

психічне здоров’я є ефективні втручання, що можуть застосовуватися на різних рівнях:  

− спрямовані на батьків втручання, що включають в себе розвиток соціальних і 
емоційних навичок – позитивніх результати як для дітей, так і для їх батьків 

− високоякісні дошкільні програми, спрямовані на розвиток соціальних і емоційних 
навичок у дітей, – довгостроковий позитивний вплив 

− ефективне здійснення втручань з навчання соціальним і емоційним навичкам в 
школі - позитивний вплив на вироблення цих навичок, ставлення до себе, шкільну 
успішність. 

− загальношкільний підхід – зниження кількості знущань, випадків проблемної 
поведінки і зловживання психоактивними речовинами, а цілеспрямовані втручання 
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з боку школи – зменшення кількості випадків депресії, тривожності і суїцидальної 
поведінки. 

− ефективність позашкільних та громадських молодіжних програм, особливо 
націлених на молодь, яка проживає в неблагополучних районах і відноситься до 
груп ризику. 

− використання цифрових інструментів для профілактики тривожності і депресії серед 
молоді 
Аналіз різноманітних програм, спрямованих на турботу про дитяче та підліткове 

психічне здоров’я, дозволяє виокремити найефективніші з них для різних груп психічних 
розладів [13; 14; 15]. Так, психологічні втручання щодо поведінкових розладів, агресії та 
насильства мають бути спрямованими на підвищення соціальної компетентності та 
просоціальної поведінки дітей, батьків, однолітків та вчителів. Найефективнішими тут є 
такі: 

− Програми менеджменту поведінки в класі допомогають дітям краще відповідати 
соціальним вимогам класу через відкрите заохочення бажаної поведінки та 
розчарування в небажаній поведінці.  

− Програми соціальних навичок дітей дають дітям когнітивні навички (слухання, 
емпатія, вирішення міжособистісних проблем, управлінням конфліктами і гнівом), 
які можуть допомогти їм краще справитися зі складними соціальними ситуаціями.  

− Мультимодальні заходи включають або багаторазові втручання в рамках шкільної 
установи, або багаторазові втручання в різних установах, наприклад, поєднання 
інтервенцій з соціальних навичок у школі з навчанням керівництва батьків (навички 
ефективного стимулювання просоціальних моделей поведінки).  

− Програми пренатального та/або раннього дитинства зосереджені на підвищенні 
навичок батьків, щоб виховувати, підтримувати та навчати просоціальним моделям 
поведінки своїх дітей та/або розвивати соціальні навички дітей.  

− Шкільні або громадські програми для вибіркових дитячих груп ризику успішно 
орієнтуються на дитячі соціальні навички та навички вирішення проблем та/або 
навички батьківського управління, що призводить до зменшення негативних 
взаємодій батьки-дитина та оцінювання вчителем проблем поведінки в школі. 
Виникнення депресивних розладів найчастіше пов’язують із батьківською 

депресією, неадекватними методами виховання дітей, жорстоким поводженням з дітьми 
та недбалістю, стресовими життєвими подіями. Захисними факторами можуть стати 
компетентність, здорова самооцінка та соціальна підтримка. Освітні програми, засновані 
в школах, які надають інформацію про депресивні симптоми та доступні способи 
лікування, не знижують депресивної симптоматики. Ефективними підходами для 
попередження депресії можуть стати такі: 

− шкільні психологічні програми, орієнтовані на пізнавальні та соціальні навички, 
навички вирішення проблем дітей і підлітків;  

− програми сімейного консультування на ранній стадії депресії; 

− програми щодо зменшення жорстокого поводження з дітьми та зневаги та знущань; 

− програми подолання травмуючих подій в житті дитини; 

− блокування трансгенераційної передачі депресії та пов'язаних з нею проблем через 
втручання для немовлят, підлітків та сімей депресивних батьків;  
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− програми розвитку стресостійкості;  

− програми профілактики тривожності як непряма стратегія.  
Превентивні заходи щодо тривожного, панічного та посттравматичного стресового 

розладів можуть бути спрямовані на зміцнення емоційної стійкості та когнітивних 
навичок, необхідних для запобігання розвитку тривожних розладів. Ефективними можуть 
стати когнітивно-поведінкові ранні втручання, а також короткострокові когнітивні семінари 
для тих, хто пережив перший епізод. 

Попередженню розладів харчової поведінки сприяють програми для учнів 
початкових і середніх класів, а також для груп з підвищеним ризиком (артисти балету, 
спортсмени, моделі, студенти кулінари, дівчата-підлітки та молоді жінки). Ефективними 
також є ранні втручання з чистим підходом самодопомоги або керованими підходами 
самодопомоги. 

Щодо проблеми підліткової суїцидальності, то універсальне навчання про 
самогубство в школі може збільшити кількість учнів, які вважають самогубство можливим 
рішенням своїх проблем. Ефективними ж можуть стати такі заходи: 

− скорочення доступу до засобів для здійснення самогубства, вивчають 
систематичний скринінг підлітків, використовуючи доказові суїцидальні предиктори; 

− програми оцінки, консультування та тренінг навичок, спрямовані на молодь з 
високим рівнем ризику; 

− ефективне лікування антидепресантами як заходи профілактики самогубств; 

− телефонні лінії з профілактики самогубств по телефону та кризові центри;  

− цілісні шкільні підходи, що поєднують політику самогубств, навчання персоналу та 
спроможність реагування на кризу;  

− реалізація шкільної політики щодо запобігання самогубствам, підготовка вчителів 
та консультантів, освіта батьків, управління стресом та навчальна програма з 
життєвих навичок, а також створення кризової команди в кожній школі; 

− інтервенції, зосереджені на групах громади, таких як духовенство, опікуни старших 
пацієнтів та інші члени спільноти. 
Слід наголосити, що існують і універсальні профілактичні інтервенції, зокрема The 

Life Skill Training Program (LST), The Positive Action Program, The Promoting Alternative 
Thinking Strategies (PATHS) та інші. 

В Україні програми превенції окремих психічних розладів не є особливо 
популярними, хоча є окремі спроби адаптувати та впроваджувати мультимодальні 
програми. Більш популярними є програми розвитку особистості, які сприяють турботі про 
психічне здоров’я не стільки в контексті відсутності психічних розладів, скільки на рівні 
підвищення соціальної активності та життєвої компетентності особистості. Так, програма 
розвитку здібностей «Три кроки» показала гарні результати у формуванні стійкої 
самооцінки, ефективних стратегій подолання труднощів, вибору траєкторії досягнення 
життєвого успіху, конструктивної взаємодії в команді, реалізації власних цінностей у 
суспільному житті [9; 10; 7; 6; 8].  

Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі проведеного аналізу 
літературних джерел можемо зробити такі висновки та узагальнення щодо можливих 
способів профілактики виникнення психічних розладів у дитячому та підлітковому віці: 
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1. Забезпечення соціального, фінансового, правового захисту населення на 
державному рівні є одним із ефективних способів профілактики виникнення психічних 
розладів у дітей та підлітків. 

2. Функція школи полягає не лише в трансляції академічних знань і розвитку 
навчальних умінь, а в першу чергу у створенні простору для формування в учнів 
психологічних навичок самозбереження та самовідновлення, що включає розвиток 
внутрішньої стійкості до стресу, прийомів самодопомоги та формування цінностей 
здорового способу життя.  

3. У психотерапевтичній науці і практиці розроблені як універсальні психологічні 
інтервенції, так і спрямовані впливи на попередження окремих груп психічних розладів. 
Зокрема, існують вузько спрямовані програми турботи про психічне здоров’я: спрямовані 
на попередження поведінкових розладів, агресії у дитячому та підлітковому віці; 
орієнтовані на профілактику виникнення депресивних розладів; заходи щодо 
попередження виникнення тривожного, панічного та посттравматичного стресового 
розладів; профілактика розладів харчової поведінки та підліткової суїцидальності. 
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Portnytska N.F., Savychenko O.M., Tychyna I.M., To the problem of maintaining mental 
health of children and adolescents. Mental health is analyzed in the context of the absence of 
mental disorders, as well as in relation to the level of social activity and vital competence. Child and 
adolescent mental health problems are considered to be multidisciplinary and complex. The 
importance of caring for the mental health of the population at the state level for the social and 
economic well-being of the country is argued. 

Particular attention is paid to the problem of child and adolescent mental health. The main 
mental disorders that can occur in childhood and adolescence are reviewed and the causes of their 
occurrence are outlined. 

Perspective areas of work in the field of mental health of children and adolescents and effective 
psychological interventions that can be applied at different levels are analyzed. 

The universal and narrowly focused ways of caring for the mental health of children and 
adolescents are reviewed in the article. For example, effective methods of preventing behavioral, 
depressive, anxiety disorders, aggression and violence, PTSD and more are discussed.  

Conclusions and generalizations about possible ways of preventing mental disorders in 
childhood and adolescence are presented. It is concluded that the school can be a space for 
implementation a of programs for prevention of mental disorders. 

Keywords: mental health, mental disorders, prevention of mental disorders in childhood and 
adolescence. 
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УДК 159.922 

Н.Ф. Портницька, М.В. Соложенцева, І.М. Тичина  

ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ:  
КРИЗИ І РЕСУРСИ  

Портницька Н.Ф., Соложенцева М.В., Тичина І.М. Психологічне благополуччя 
батьків дітей з інвалідністю: кризи і ресурси. У статі представлено короткий огляд 
чинників психологічного благополуччя дорослих людей. Зважаючи на дискусії, що 
точаться у суспільстві навколо доцільності інклюзивного навчання увага звертається на 
психологічне благополуччя матерів дітей з інвалідністю. Здійснено опис домінуючих 
складових психологічного благополуччя батьків дітей з інвалідністю. Виявлено, що 
загальні тенденції в оцінці якості життя матерями дітей з інвалідністю є спільними із 
матерями умовно здорових дітей. Окремі відмінності стосуються сфер спілкування та 
підтримки, а також професійної діяльності. Описані специфічні ресурсні сфери, 
характерні для кожної з груп досліджуваних, можуть стати предметом психологічної 
підтримки.  

Ключова слова: психологічне благополуччя, спеціальна освіта, ресурси, 
інклюзивне навчання. 

Портницкая Н.Ф., Соложенцева М.В., Тычина И.Н. Психологическое 
благополучие родителей детей с инвалидностью: кризисы и ресурсы. В статье 
представлен краткий обзор факторов психологического благополучия взрослых. 
Обращая внимание на дискуссии, которые окружают вопрос инклюзивного образования, 
внимание обращено на психологическое благополучие матерей детей с инвалидностью. 
Описаны доминирующие составляющие психологического благополучия родителей 
детей с инвалидностью. Выявлено, что общие тенденции при оценке качества жизни 
матерями детей с инвалидностью идентичны с оценками качества жизни матерей 
условно здоровых детей. Отдельные отличия касаются сфер поддержки и общения, а 
также професиональной деятельности. Описаны специфичные ресурсные сферы, 
характерные для каждой группы исследуемых, которые могут стать предметом 
психологической поддержки.  

Ключевые слова: психологическое благополучие, специальное образование, 
ресурсы, инклюзивное обучение.  

Постановка проблеми. Проблема психологічного благополуччя у дорослому віці 
розглядається у контексті соціальних активностей та рольової насиченості різних сфер 
життя особистості. Соціальна ситуація на сьогодні така, що професійна діяльність займає 
все більше місця у структурі життєвої активності, і все менше часу залишається на 
відновлення та виконання інших, в т.ч. й сімейних функцій. Ситуація ускладнюється, якщо 
у сімейній сфері виникають труднощі, а тим більше, якщо йдеться про інвалідність 
дитини. Професійна і особистісна самореалізація батьків (в більшості матерів) 
утруднюється низкою об’єктивних та суб’єктивних чинників, і як наслідок виникає відчуття 
втрати психологічного благополуччя та ознаки емоційного вигорання.  

Реформування системи освіти та запровадження інклюзивних форм навчання 
сприяти вирішенню проблем соціалізації як самих дітей з інвалідністю, так і їхніх батьків 
(які часто змушені відмовлятися від професійного або особистісного розвитку в силу 
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маломобільності дитини). З іншого боку, очікується, що введення системи інклюзії 
сприятиме формуванню близьких емоційно благополучних стосунків у системі «батьки - 
дитина», що в свою чергу, сприятиме підвищенню психологічного благополуччя батьків і 
дітей. 

Аналіз останніх публікацій. Розуміння психологічного благополуччя як ключового 
критерія психічного здоров’я особистості, закладене у визначенні ВООЗ, визначає значну 
увагу до цього феномену як на рівні психологічної та психотерапевтичної практики, так і 
на рівні наукових пошуків. Починаючи від робіт К. Ріфф, Н. Бредберн, психологічне 
благополуччя як складова психічного здоров’я аналізується у контексті співвідношення 
стану фізичного та психосоматичного здоров’я (К. Ріфф, Е. Десі), впливу умов соціальних 
впливів (Н. Бредберн, Е. Дінер), інших характеристик. Здійснено систематику чинників, 
що впливають на психічне здоров’я та психологічне благополуччя особистості в цілому 
[1; 6].  

Переживання психологічного комфорту (благополуччя) описується через поняття 
«якості життя» як суб’єктивного задоволення власним життям, відчуття психічного 
здоров’я та самореалізації [8]. Визначення критично низьких сфер розглядається як 
предмет психологічної підтримки, тоді як сфери, за якими задоволеність життям 
достатньо висока, можуть стати ресурсом для відновлення відчуття гармонії та 
психологічного комфорту. Значна увага звертається на психологічне благополуччя у 
шкільному а юнацькому вікові періоди, зокрема на його емоційні складові [5], 
індивідуальні та соціально-зумовлені передумови [9]. Однією із актуальних тенденцій є 
вплив на психічне здоров’я інтенсивності користування інтернет-ресурсами та гаджетами 
[7]. 

Безумовним є вплив сімейних стосунків на якість життя і дітей і їхніх батьків [5]. 
Зважаючи на багатовекторність сімейних стосунків, припускається, що вони є одним із 
чинників формування всіх складових співвідносних із психологічним благополуччям [4].  

Специфіка психо-соматичного розвитку дітей з інвалідністю зумовлює особливості 
організації навчально-виховного процесу в цілому, в тому числі й в умовах сімейного 
виховання. Організація життя вимагає врахування особливостей дитини та відбору 
способів і шляхів включення її та її батьків у суспільне життя. На думку А.А. Колупаєвої, 
визначальними у таких сім’ях будуть чинники дитячо-батьківської взаємодії, 
стресостійкості самих батьків [3], які безпосередньо пов’язані із відчуттям психологічного 
благополуччя. 

Наявна ситуація, коли батьки дітей з інвалідністю опиняються у ситуації відносної 
соціальної ізоляції внаслідок маломобільності самої дитини, емоційного травмування 
через усвідомлення «інакшості» дитини та переживання дискримінованості (побутової та 
соціальної). Залишається невирішеною проблема психологічного благополуччя матерів 
дітей з інвалідністю, зокрема змістового наповнення його «ресурсної» складової, яка 
покликана забезпечувати відчуття суб’єктивної задоволеності якістю життя. 

Формулювання мети і завдань статті. Одним із завдань дослідження є опис тих 
сфер психологічного благополуччя батьків дітей з інвалідністю, які могли би стати 
ресурсом для професійного й особистісного розвитку та гармонізації сімейних стосунків. 
Ми передбачали, що батьки, чиї діти навчаються у спеціальних класах та школах-
інтернатах матимуть нижчі показники психологічного благополуччя, ніж батьки, чиї діти 
навчаються в «інклюзивних» класах. 
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Виклад методики і результатів дослідження. Аналіз ресурсів психологічного 
благополуччя батьків дітей з інвалідністю здійснювався на основі результатів 
дослідження за методикою «Шкала оцінки якості життя» (Еліот, 1993, в адаптації 
Н.Є. Водоп'янової) та асоціативного експерименту. Отримані результати аналізувалися 
за кількома критеріями: загальний рівень якості життя як міра вираженості задоволеності 
життям; міра вираженості окремих складових психологічного благополуччя; аналіз 
змістового наповнення категорії «психологічне благополуччя» для досліджуваних цієї 
групи; опис домінуючих сфер психологічного благополуччя на основі аналізу профілей 
якості життя. 

Для аналізу ресурсної складової підтримки психологічного благополуччя ми 
здійснили порівняльний аналіз якості життя як міри вираження психологічного 
благополуччя трьох категорій досліджуваних: 1) батьки, чиї діти навчаються у 
спеціальних школах-інтернатах (22 особи); 2) батьки, чиї діти навчаються за системою 
інклюзивного навчання (20 осіб); 3) батьки дітей без інвалідності (20 осіб). 

Аналіз рівня якості життя матерів школярів з інвалідністю передбачав визначення 
міри інтенсивності переживання благополуччя і різних сферах життя. Оскільки 
дослідження проводилося в умовах школи, контекст вивчення психологічного 
благополуччя розумівся досліджуваними як такий, що основною складовою містить 
взаємостосунки із дитиною. Виявлено, що у матерів дітей, що навчаються у спец. класах 
та матерів умовно здорових дітей домінуючим є середній рівень якості життя (73% і 70% 
досліджуваних), у групі матерів дітей, що навчаються в «інклюзивних класах» 
домінуючим є відчуття низького рівня якості життя (близько 60% досліджуваних). 
Показники, що відповідають високому рівню зустрічаються значно рідше (13%, 15%, 25% 
відповідно). Відчуття низького рівня якості життя матерями дітей з «інклюзивних» класів 
може свідчити про їх недостатній рівень адаптованості до актуальної життєвої ситуації, 
«неоднозначність» соціальної позиції. Домінування середньо-низького рівня якості життя 
у матерів дітей з інвалідністю попри різний кількісний розподіл свою чергу вимагає 
детального аналізу ресурсної складової психологічного благополуччя. З цією метою 
нами здійснено аналіз вираженості окремих ознак психологічного благополуччя у матерів 
різних груп.  

Аналіз структури відчуття задоволеності життям матерями дітей різних груп 
дозволяє описати основні сфери, що є ресурсами життєстійкості та сфери, які 
потребують психологічної підтримки (рис. 1.).  

Основу психологічного благополуччя матерів всіх груп складають сфери, які 
описують механізми зовнішньої та внутрішньої підтримки, зокрема спілкування із 
найближчим оточенням та певний рівень напруженості. Очевидно, у взаємостосунках 
вони очікують на емоційну підтримку у процесі спілкування із родиною, а відчуття 
напруженості як стан мобілізованості може розглядатися як необхідний у реагуванні на 
постійно діючі труднощі сімейного, професійного життя та взаємодії з дитиною, 
незалежно від її інвалідності. Досліджувані всіх груп достатньо задоволені станом 
власного здоров’я. Брак самоконтролю, способів вираження негативних емоцій та 
оптимістичності дестабілізує відчуття психологічного благополуччя. Ми передбачаємо, 
що йдеться про декілька феноменів: 1) зниження відчуття «керування власним життям», 
що виникає як результат незначних проявів оптимізму із відсутністю у суспільстві 
культури вираження негативних емоцій; 2) виховання дитини (в т.ч. й дитини з 
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інвалідністю) вимагає додаткових витрат зусиль та часу, згодом емоційне виснаження, 
що спричинює зниження самоконтролю та появу більшої кількості імпульсивних дій та 
негативних емоцій. Неможливість здійснення самоконтролю, в т.ч. й у контексті 
переживання і вираження негативних емоцій є ще одним фактором, що знижує 
оптимістичність щодо власного психологічного комфорту. Саме ці сфери потребують 
спеціально організованої психологічної підтримки. 

 
Рис.1. Порівняльний аналіз структури психологічного благополуччя матерів 

Водночас у кожній із виділених груп виявлено специфічні ресурси підтримки 
відчуття задоволеності життям. Так, для матерів умовно здорових дітей значимими є 
можливість мати роботу, бути включеною до професійних відносин, що сприяє 
задоволенню потреби у самореалізації.  

У групі матерів дітей, що навчаються у спеціальній школі, достатньо виражена 
задоволеність у сфері особистісних досягнень. На основі результатів індивідуальних 
бесід із досліджуваними можна припустити існування двох механізмів, що пояснюють 
домінування цієї сфери: 1) частина матерів демонструє конструктивну позицію щодо 
інвалідності дитини, що вивільняє ресурси для власного особистісного розвитку; 2) для 
іншої частини матерів оцінка значимості особистими досягненнями має компенсаторну 
природу і дозволяє дещо знизити почуття провини за інвалідність дитини; 3) матері, 
схильні ігнорувати порушення розвитку дитини, перекладаючи відповідальність за її 
навчання і виховання на інших (в нашому випадку, на педагогів спецшколи). Нижчі 
показники задоволеності у сфері спілкування із оточенням можуть бути пов’язані із 
відносною ізольованістю матерів цієї групи, скільки спілкування з проблем власної 
дитини в умовах школи-інтернату є обмеженим. Більш детального вивчення потребує й 
факт дещо більшого, у порівнянні з іншими, задоволення у сфері вираження негативних 
емоцій, потребує пояснення механізм переробки таких емоцій. 

У групі матерів дітей з «інклюзивних» класів основним ресурсом психологічного 
благополуччя є можливість спілкування і підтримки у взаємодії із найближчим оточенням. 
Оскільки йдеться здебільшого про мам молодших школярів, то можна припустити, що 
така підтримка для них є засобом адаптації до ситуації включення у дитячо-батьківський 
колектив умовно здорових дітей. Додатковим утруднюючим фактором є часто 
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стереотипізоване стигматизоване ставлення пересічних школярів, батьків та вчителів до 
дитини з інвалідністю. Значна кількість вчителів не готова працювати за системою 
інклюзивного навчання та потребує додаткових підготовчих програм [7]. Цей факт може 
частково пояснити те, що матері цієї групи найчастіше відмічали низький рівень 
задоволеності життям (близько 60% досліджуваних). Водночас частина досліджуваних 
відмічає наявність підтримки у шкільному колективі дитини. Таким чином, спілкування з 
оточенням, піклування про здоров’я є для цієї групи матерів важливим фактором 
підтримання якості життя.  

Аналіз змістового наповнення категорії «психологічне благополуччя» у свідомості 
матерів різних груп здійснювався за результатами асоціативного опитування. Для 
визначення спектру індивідуальних смислів, специфічних для побудови конструкту 
психологічного благополуччя його опис здійснено у співвідношенні зі змістовим 
наповненням категорії «щастя» у свідомості досліджуваних. Аналіз отриманих 
результатів дозволив здійснити реконструкцію семантичного наповнення окреслених 
категорій. Спільною для досліджуваних всіх груп є семантична близькість категорій 
«психологічне благополуччя» і «щастя» як таких, що пояснюють можливість «бути 
здоровим» (23% відповідей), «отримувати задоволення» (36% відповідей), «відчуття 
гармонії» (17% відповідей), «довіра» (21% відповідей). Водночас виявлено, що категорія 
«психологічне благополуччя» для матерів в більшій мірі пов’язане із індивідуальними 
переживаннями та містить конструкти задоволення індивідуальних потреб 
(«самореалізація», «безпека», «задоволеність»), тоді як «щастя» як обов’язкову 
складову містить сімейні взаємодії («сім’я», «здоров’я близьких», «взаєморозуміння», 
«відчуття потрібності», «емоційна близькість»). Таким чином, введення у свідомість 
категорії «психологічне благополуччя» дозволяє жінкам усвідомлювати свою 
автономність (суб’єктність) у сімейних стосунках, наявність індивідуальних потреб, 
задоволення яких може стати ресурсом підтримання психологічного благополуччя. 

Характерним для матерів умовно здорових дітей є сприймання психологічного 
благополуччя як тріади «здоров’я – самореалізація – сім’я», де значимим є конструкт 
«безпека» як необхідна складова. Для матерів, чиї діти навчаються у спецшколах, 
значимими є конструкти «відпочинок – самореалізація», що може відображати потребу 
«бути видимою для себе». Схожа тенденція виявлена і в групі матерів дітей, які 
навчаються за інклюзивним навчанням із включенням конструкту «стосунки в сім’ї».  

Узагальнення отриманих результатів дозволило виділити у кожній із груп 
досліджуваних, ступінь вираженості яких вище середнього і які можуть вважатися 
ресурсами психологічного благополуччя: 

С
ф

ер
и

 із
 

в
и

со
ки

м
 р

ів
н

ем
 

в
и

р
аж

ен
о

ст
і 

Ресурсні сфери життя матерів, чиї діти навчаються у 

спец. школа «звичайний» клас «інклюзивний» клас 

напруженість 

робота  

особисті досягнення здоров’я 

 спілкування з близькими людьми 

Підтримка (внутрішня і зовнішня) 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз результатів 
дослідження дозволив описати рівень та змістове наповнення ресурсів відчуття 
психологічного благополуччя матерів дітей з інвалідністю. Виявлена тенденція 
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домінування показників оцінки якості життя середнього рівня у матерів дітей, що 
навчаються у спецшколах, та низького рівня – у матерів дітей, що навчаються за 
інклюзивним навчанням, може свідчити про недостатню адаптованість останніх до 
наявної життєвої ситуації. 

Узагальнення отриманих результатів дозволило виділити загальні тенденції пошуку 
ресурсів матерями школярів, незалежно від наявності або відсутності виражених 
порушень розвитку. Наявність підтримки, як внутрішньої, так і зовнішньої, поряд із 
відчуттям напруженості є важливим ресурсом підтримання життєвого тонусу та 
необхідного психологічного комфорту. Водночас предметом розробки програм 
психологічної підтримки та психологічної самодопомоги матерям дітей з інвалідністю 
мають стати ресурси цілепокладання та побудови позитивних життєво значимих цілей, 
здатності самоконтролю (в т.ч. підвищення стресостійкості), конструктивного вираження 
негативних емоцій.  

Аналіз змістового наповнення категорії «психологічне благополуччя» підтверджує 
думку про те, що проживання дитини в сім’ї, досвід щоденної взаємодії з нею, включення 
у різноспрямовані соціальні контакти є важливим фактором психологічного благополуччя 
не лише самої дитини, але й батьків (зокрема, матерів). 

Дослідження не претендує на повноту та вичерпність розкриття проблеми. 
Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у детальному вивченні причин ознак 
зниження відчуття психологічного благополуччя матерів дітей, що навчаються за 
системою інклюзивного навчання, та розробку програм підвищення особистісної 
ресурсності.  
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Portnytska N., Solozhentseva M., Tychyna I., Psychological well-being of parants, whose 
children has disabilities: crisis and resources. One of the current trends of today's society is the 
introduction of inclusive education. It should improve the socialization of children, facilitate the 
formation of parent-child relationships and, as a consequence, enhance the psychological well-being 
of both children and parents. At the same time, a number of factors can complicate professional and 
personal self-realization of parents. One of the list – children`s disability.  

Description of the psychological well-being factors of mothers, who have children with 
disabilities, is described in the article. During the research “Scale of psychological well-being” (Elioth) 
and elements of associative experiment were used. These methods gave us opportunity to analyse 
resource component of psychological well-being of mothers, who are growing up children with 
disabilities.  

Due to the results of the research, we found out, that mothers, whose children are studying in 
inclusive classes has lower level of psychological well-being. Possible reason of it can be low 
adaptiveness to current life situation.  

Representatives of all groups were found to be sufficiently satisfied with their health, but a lack 
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of self-control, ways of expressing negative emotions and optimism reduced the sense of 
psychological well-being. By results, for mothers whose children are learning through inclusive 
education and in ordinary classes, health and communication with loved ones are life-span resources. 
Including these two factors, mothers, whose children are studying in ordinary classes, has additional 
resource – work. Mothers, whose children are studying in special schools, resources spheres are work 
and personal achievements. Common sphere for all moms is support (incoming and inner) and a 
feeling of tension. 

Analysis of the content of the category "psychological well-being" confirms the opinion that living 
a child in the family, the experience of daily interaction with his/her, engaging in multidirectional social 
contacts is an important factor in the psychological well-being of not only the child itself, but also 
parents (in particular, mothers). 

Keywords: psychological well-being, specialized education, resaurces, inclusive education. 
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УДК 159.913-05 

Л.Л. Примачок  
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Примачок Л.Л. Структура професійної компетентності фахівця з фізичної 
реабілітації. В статті описано особливості професійної діяльності фахівця з фізичної 
реабілітації. Окреслено чинники, які визначають успішність професійної діяльності 
фахівця з фізичної реабілітації. Визначено інтегральні характеристики професійної 
компетентності фахівця з фізичної реабілітації: спрямованість особистості фахівця; 
професійна компетентність фахівця з фізичної реабілітації; емоційна гнучкість; 
поведінкова гнучкість фахівця з фізичної реабілітації; інтелектуальна гнучкість 
реабілітолога. 

Побудовано структуру професійної компетентності даного спеціаліста. Зазначено, 
що до цієї структури входять компоненти (когнітивний, соціально-психологічний та 
ціннісно-смисловий), кожен із яких вміщує структурні складові (або субкомпоненти). 

Ключові слова: професійна діяльність, професійна компетентність, фізична 
реабілітація, емоційна гнучкість, поведінкова гнучкість, інтелектуальна гнучкість. 

Примачок Л.Л. Структура профессиональной компетентности специалиста по 
физической реабилитации. В статье описаны особенности профессиональной 
деятельности специалиста по физической реабилитации. Определены факторы, 
которые определяют успешность профессиональной деятельности специалиста по 
физической реабилитации. Описаны интегральные характеристики профессиональной 
компетентности специалиста по физической реабилитации: направленность личности 
специалиста; профессиональная компетентность специалиста по физической 
реабилитации; эмоциональная гибкость; поведенческая гибкость специалиста по 
физической реабилитации; интеллектуальная гибкость реабилитолога. 

Смоделирована структура профессиональной компетентности данного 
специалиста. Отмечено, что в эту структуру входят компоненты (когнитивный, 
социально-психологический и ценностно-смысловой), каждый из которых содержит 
определённые структурные составляющие (или субкомпоненты). 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональная 
компетентность, физическая реабилитация, эмоциональная гибкость, поведенческая 
гибкость, интеллектуальная гибкость. 

Постановка проблеми. В сучасних документах, які стосуються організації 
навчальних послуг у закладах вищої освіти зазначається, що основним результатом 
діяльності кожного закладу має стати не система знань, умінь і навичок сама по собі, а 
парадигма ключових компетентностей в інтелектуальній, громадянсько-правовій, 
комунікаційній, інформаційній та інших сферах. 

Так, у компетентнісному підходові відображено такий зміст освіти, який не 
зводиться до зорієнтованого на знання компоненту, а той, що припускає експлікацію 
цілісного досвіду розв’язання життєвих проблем, виконання ключових (тобто тих, що 
відносяться до багатьох соціальних сфер) функцій, соціальних ролей, діяльностей 
(провідною з яких є, передусім, професійна діяльність) [1, с. 5]. 
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Отже, зрозумілим є те, що компетентнісний підхід розглядається як свого роду 
інструмент посилення соціального діалогу вищої школи із всією парадигмою професійної 
діяльності, як засіб поглиблення співпраці викладача зі студентами та із випускниками 
вищих освітніх закладів. Слід зазначити, що в нашому дисертаційному дослідженні ми 
будемо розглядати професійне становлення фізичного реабілітолога не лише під час 
навчання у вищому освітньому закладі, а й протягом всього життя, адже професійне 
зростання є безкінечним процесом, який далеко не завершується, доки людина 
навчається у вищому освітньому закладі. Крім того, ми передбачаємо, що у студентів та 
у випускників вищих освітніх закладів, а також у вже працюючих фахівців розвиток 
компетентностей, відповідно, – рівень професійного становлення – будуть значно 
різнитися, проте дану проблему слід додатково вивчати, в тому числі, проводячи 
емпіричні дослідження рівня професіоналізації студентів. Цим питанням ми будемо 
додатково займатися в нашій дисертаційній роботі.  

Слід зазначити, що підготовка фізичних реабілітологів має на меті формування 
таких компетентностей: в сфері пізнавальної діяльності і саморозвитку; в сфері 
соціальної діяльності; в галузі фундаментальних наук; в сфері професійної діяльності. 
Крім того, в галузі охорони здоров’я все більшою мірою потрібними є не просто 
висококваліфіковані професіонали, а творчі особистості, здатні самі здобувати потрібні 
знання і на їх основі створювати нові методи фізичної реабілітації та лікування, а також 
й підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вищі навчальні заклади повинні давати 
студентам не тільки професійні знання і вміння, але й формувати професійно значущі та 
соціально необхідні для лікаря особистісні якості (компетентності). До них ми відносимо 
культуру системного мислення, професійну відповідальність, прагнення до 
саморозвитку, стійкість до соціальних та економічних факторів, що постійно змінюються. 

Аналіз останніх публікацій. За умов реалізації багатоступеневої структури вищої 
освіти слід виходити із необхідності збереження і підтримки високого рівня 
фундаментальної, природничо-наукової і гуманітарної підготовки фізичних 
реабілітологів. Об’єктом професійної діяльності випускників зі спеціальності «Фізична 
реабілітація» є пацієнт, а галуззю їхньої професійної діяльності – діагностика, лікування 
і профілактика захворювань, покращення здоров’я населення і організація лікувально-
профілактичної допомоги тощо. Таким чином, види професійної діяльності – 
діагностична, лікувальна, профілактична, освітньо-виховна, організаційно-управлінська, 
науково-дослідницька і визначають перелік відповідних компетентностей, якими мають 
опанувати майбутні спеціалісти. 

З огляду на останнє компетентнісний підхід потребує переорієнтації на суб’єктно 
зорієнтований характер освітнього процесу в вищому освітньому закладі. Слід зазначити, 
що компетентнісний підхід оперує такими поняттями, як «компетентність», «значуща 
компетентність», «професійна компетентність», які вміщують нові реалії і завдання, 
пов’язані з підготовкою майбутніх фахівців до компетентної участі в житті суспісльтва. 
Даний підхід визнається одним із найбільш перспективних напрямків розробки моделей і 
способів удосконалення загальноосвітньої підготовки студентів, в тому числі – й в плані 
модернізації її змісту засобами культури [2, с. 26]. 

В багатьох наукових дослідженнях [4; 5; 7] терміни «компетенція» і 
«компетентність» вживаються в різних смислових парадигмах, адже вони мають 
принципово різні ключові характеристики і не є синонімами. «Компетенція» в перекладі з 
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латинської «competentia» означає коло запитань, в яких людина – добре обізнана, має 
певні знання, вміння та навички, набула особистісно та професійно значущого досвіду. 
Компетентна в певній галузі людина має потрібні знання і здібності, які дозволяють їй 
робити обґрунтовані висновки про цю сферу діяльності й ефективно працювати в ній. 
«Компетентність» в наукових працях означає «володіння людиною відповідною 
компетентністю, яка включає її особистісне ставлення до себе як до суб’єкта діяльності 
й предмету своєї діяльності тощо. 

Зокрема, А.В. Хуторський [10] також розрізняє поняття «компетенція» і 
«компетентність». «Компетенція», вважає вчений, включає сукупність взаємопов’язаних 
якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які задаються по 
відношенню до певного кола предметів і процесів, необхідних для здійснення, реалізації 
якісної продуктивної діяльності щодо останніх. «Компетентність» означає володіння 
відповідною компетенцією, яка передбачає особистісне ставлення людини до самої себе 
і до предмету своєї діяльності. 

Включення освітніх компетенцій до нормативної та практичної складових вищої 
освіти дозволяє розв’язати проблему, яка є великою мірою типовою для вищої освіти, 
коли студенти можуть на високому рівні оволодіти теоретичними знаннями, проте 
відчувають неабиякі труднощі в діяльності, яка потребує використання тих знань для 
розв’язання конкретних завдань, задач або проблемних ситуацій. 

Так, проведений нами аналіз теоретико-методологічних засад компетентнісного 
підходу в сучасній науці вказує на те, що компетентність студента припускає 
актуалізацію, передусім, його особистісних якостей, властивостей та характеристик. 
Зокрема, А.Б. Земба [6] наголошує на необхідності комплексного використання 
компетентнісного і культурологічного підходів з метою модернізації змісту освіти, оскільки 
останнє зумовлено зміною суспільних стосунків і взагалі метою вищої освіти. 

Концептуальна основа компетентнісного підходу полягає в актуалізації базових 
(ключових) компетентностей. Компетентності в широкому смислі слова, які 
характеризуються певною універсальністю, отримали назву «ключових». У дослідженнях 
А.В. Хуторського [10] виділено такі ключові освітні компетенції студентів, які вчений 
запропонував покласти в основу структурування освітніх стандартів: 

1) ціннісно-смислова компетенція (ціннісні орієнтири, здатності розуміти оточуючий 
світ, механізми самовизначення, саморозвитку та самовдосконалення); 

2) загальнокультурна компетенція (опанування науковою картиною світу, 
національною і загальнолюдською культурою, знання сімейних, релігійних, професійних 
традицій); 

3) навчально-пізнавальна компетенція (сукупність компетенцій в сферах 
пізнавальної, аналітичної діяльності, організації цілепокладання, організації 
цілепокладання, планування тощо); 

4) інформаційна компетенція (вміння шукати, аналізувати, узагальнювати, 
перетворювати, зберігати інформацію за допомогою засобів отримання інформації та 
новітніх інформаційних технологій); 

5) комунікативна компетенція (знання мов і законів спілкування, встановлення 
контактів з об’єктами спілкування, навички роботи в групі і т.д.); 

6) соціально-трудова компетенція (опанування знаннями і досвідом в сфері 
громадянської, суспільної, соціально-трудової діяльності, вибудовування сімейних 
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стосунків, професійне самовизначення, етика трудових і громадянських взаємостосунків 
та ін.); 

7) компетенція особистісного самовдосконалення (опанування способами 
фізичного, морального, емоційного розвитку, дотримання екології діяльності, турботи про 
здоров’я і гігієну, опанування засобами саморегуляції діяльності). 

Спрямування змісту освіти на опанування ключовими компетенціями, їхнє 
включення до змісту освітньої парадигми – це і є шлях переходу від знеособлених, 
відчужених від особистості студентів «значень» до знаходження особистісних смислів, 
тобто перехід до ціннісного ставлення до знань та способів опанування ними. 

Так, ключові компетентності є невід’ємною характеристикою якості змісту вищої 
освіти. На даний час в психолого-педагогічний дослідженнях сформульовано критерії 
оцінки якості вищої освіти з урахуванням рекомендацій Ради Європи, а саме: 
діагностичний критерій; ціннісно-смисловий критерій; змістово-процесуальний критерій; 
особистісно-діяльнісний критерій; професійно-творчий критерій; управлінський критерій 
[цит. за: 8, c. 65]. 

В той же час, за даними ЮНЕСКО, до ключових життєвих компетентностей 
відносяться: соціальні, міжкультурні, комунікативні, імперативні, здатність людини 
навчатися протягом всього життя. Ці компетенції мають пряме відношення до 
формування професійних компетентностей майбутнього реабілітолога. 

Компетентність в умовах розв’язання завдань модернізації вищої освіти та 
підвищення якості освіти розглядається нами як інтегральний прояв якостей особистості 
майбутнього фахівця з фізичної реабілітації. 

При цьому Європейський соціальний вимір визнається як істинно незамінний 
фактор соціального і гуманітарного розвитку сучасного суспільства, а також як 
необхідний компонент збагачення особистості європейського громадянина, здатного до 
протистояння викликам нового тисячоліття одночасно з розумінням спільності цінностей, 
інтересів, належності до загального соціального і культурного простору. При цьому освіта 
протягом всього життя стає детермінувальним механізмом розвитку особистості 
професіонала. Слід розуміти, що освіта не обмежена певним конкретним терміном 
навчання у вищих навчальних закладах, вона набуває рис життєдіяльності, тобто 
процесу становлення особистості протягом всього соціально активного життя. В свою 
чергу, соціальне життя стає безперервним поступальним освітнім процесом. 

Отже, Радою Європи пропонуються п’ять ключових компетентностей, якими мають 
оволодіти сучасні студенти (саме ці компетенції, на думку фахівців, фасилітуватимуть 
входження України до європейського та світового освітнього простору): 

- політичні і соціальні компетентності, такі як здатність бути відповідальним, брати 
участь в прийнятті групових рішень, розв’язувати конфлікти без насилля, брати участь в 
підтримці і покращенні демократичних інститутів; 

- компетентності, пов’язані з життям в багатокультурному суспільстві. До таких 
відносять, в першу чергу, міжкультурні компетенції, такі як прийняття міжкультурних 
відмінностей, повага до інших і здатність жити та знаходити спільну мову з людьми інших 
культур, мов і релігій; 

- компетентності, які відносяться до оволодіння на рівні професійної майстерності 
усною і письмовою комунікаціями, які є особливо важливими для роботи і соціального 
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життя особистості. В цьому ж контексті наголошується на все більшій важливості 
вивчення більше, ніж однією мовою; 

- компетентності, пов’язані із зростанням інформатизації суспільства. Володіння 
інформативними технологіями, розуміння принципів їхнього застосування, їх слабких і 
сильних сторін, способів до критичного мислення стосовно інформації, яка поширюється 
за допомогою мас-медійних засобів і реклами; 

- здатність навчатися протягом всього життя [цит. за: 8, c. 68]. 
Формулювання мети і завдань статті. Отже, метою даної статті є, спираючись 

на аналіз наукової літератури, а також враховуючи особливості професійної діяльності 
фахівця з фізичної реабілітації, побудувати структуру професійної компетентності даного 
спеціаліста. 

Завданнями статті постають: 
1. Окреслити чинники, які визначають успішність професійної діяльності фахівця з 

фізичної реабілітації. 
2. Визначити інтегральні характеристики професійної компетентності фахівця з 

фізичної реабілітації. 
3. Описати структуру професійної компетентності реабілітолога, виокремити її 

компоненти та субкомпоненти, схарактеризувати їхній зміст. 
Виклад методики і результатів дослідження. Для розв’язання поставлених в 

роботі завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, 
структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. 

Визначено, що неабияку роль в успішності професійної діяльності фахівця з 
фізичної реабілітації відіграють спеціальні та загальні здібності. Серед них найбільш 
суттєву роль, зокрема для реабілітолога виділяють: 

1. Академічні здібності – здібності до відповідної наукової галузі. Реабілітолог із 
високим рівнем розвитку здібностей не тільки знає предмет своєї професійної діяльності, 
але й постійно стежить за відкриттями, науковими дослідженнями в медичній сфері, 
вільно володіє теоретичним та практичним матеріалом, виявляє до нього неабиякий 
інтерес, проводить дослідницьку роботу того чи іншого ступеню інтенсивності. 
Професійні здібності багато в чому співвідносні з професійними знаннями і вміннями, 
адже реальне виконання професійної діяльності постає неможливим без певного запасу 
професійних еталонів. Проте, при цьому слід чітко розуміти, що професійні здібності – це 
властивості людини, яка виконує дану діяльність, а професійні вміння великою мірою 
характеризують рівень виконання діяльності даною конкретною людиною. Тобто, 
здібності характеризують особистість лікаря, а вміння є однією із сторін самої діяльності. 
При цьому здібності особистості реалізуються в певних уміннях і навичках до здійснення 
професійної діяльності. 

2. Перцептивні здібності – здібності розуміти внутрішній світ пацієнтів, психологічна 
спостережливість, пов’язана з розумінням тимчасових психічних станів хворих. 

3. Мовленнєві здібності – здібності досить чітко виражати свої думки, почуття за 
допомогою мови, а також міміки і пантоміміки. Мовлення фізичного реабілітолога завжди 
має відрізнятися чіткістю, переконаністю, зацікавленістю в тому, що він говорить, 
експресивністю та емоційністю тощо. Висловлювання думки має бути простим та 
зрозумілим для пацієнта. 
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4. Організаційні здібності – це, по-перше, здібності організувати колектив, 
згуртувати його, надихнути на розв’язання важливих завдань та задач, і, по-друге, 
здібності адекватно, ефективно та оптимально організувати власну професійну 
діяльність. Ефективна організація власної діяльності передбачає вміння правильно 
планувати і самому контролювати її. У досвідчених фахівців виробляється своєрідне 
відчуття часу, вміння правильно розподіляти роботу у часі, вкладатися в намічені 
терміни. 

5. Авторитарні здібності – здібності до здійснення безпосереднього емоційно-
вольового впливу на пацієнтів, співробітників, вміння з урахуванням цього отримати з 
їхнього боку авторитетне ставлення. Авторитарні здібності великою мірою залежать від 
цілого комплексу особистісних якостей реабілітолога, зокрема його вольових якостей 
(рішучості, витримки, наполегливості, вимогливості і т.д.), а також від відчуття власної 
відповідальності за своїх пацієнтів. 

6. Комунікативні здібності – здібності до спілкування з хворими, вміння знайти 
адекватний підхід до пацієнтів, встановлювати з ними тактовні взаємостосунки. 

7. Здібності до розподілу уваги одночасно між кількома видами діяльності, що має 
особливе значення для роботи фахівця з фізичної реабілітації. Високопрофесійний, 
досвідчений фахівець завжди стежить уважно слідкує за змістом і формою викладення 
матеріалу, за своїми думками, в той же час тримає в полі зору всіх, чутливо реагує на 
ознаки втоми, неуважності, нерозуміння, помічає всі випадки реагування пацієнтів і, 
нарешті, стежить за власною поведінкою (позою, мімікою, пантомімікою, ходою). 

8. Суто професійні здібності – необхідні для включення людини до конкретної 
професійної діяльності. Професійні здібності припускають (зі сторони суб’єкта) успішність 
здійснення конкретних видів діяльності – музичної, технічної, літературної та інших. 

В концептуальній моделі розвитку професійної компетентності фахівця з фізичної 
реабілітації розглядаються: в якості об’єкту розвитку – інтегральні характеристики 
особистості фахівця (спрямованість, компетентність, гнучкість); в якості 
фундаментальної умови – перехід на більш високий рівень самосвідомості; в якості 
психологічного механізму – перетворення власної життєдіяльності в предмет 
практичного перетворення; в якості актуалізуючих сил – суперечливе поєднання Я – 
реального, Я – відображеного і Я – творчого; в якості результату розвитку – творча 
самореалізація, прагнення досягнення неповторності особистості. 

До інтегральних характеристик професійної компетентності фахівця з фізичної 
реабілітації відносяться: 

1. Спрямованість особистості фахівця. В загальнопсихологічних теоріях 
особистості спрямованість оцінюється переважно як якість, яка актуалізує професійне 
становлення фахівця. 

Спрямованість особистості є системою стійких домінувальних мотивів, які 
визначають цілісну структуру особистості [3]. В контексті даного підходу фахівець з 
фізичної реабілітації організовує свою поведінку в умовах дії декількох мотивів; обирає 
цілі діяльності і за допомогою спеціально олрганізованої мотиваційної сфери регулює 
власну поведінку таким чином, щоб були пригнічені небажані, хоча і більшою мірою 
домінувальні мотиви. Структуру спрямованості складають три групи мотивів: загально-
альтруїстичні, гуманістичні; особистісно-ділові. 
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Спрямованість особистості виявляє себе в різних сферах людської діяльності, 
передусім – в професійній. Спрямованість, зокрема, фахівця з фізичної реабілітації на 
професійну діяльність виявляється на певному етапі розвитку особистості і стає 
центральним особистісним новоутворенням, яке, з однієї сторони, формується в 
результаті багатомірного соціально-морального, професійного, особистісного 
самовизначення, в процесі здійснення навчальної або професійної діяльності, а, з іншої 
сторони, саме зумовлює і процес самовизначення, і професійну діяльність. Отже, 
професійна спрямованість виявляється в професійній сфері і залежно від особливостей 
тієї чи іншої професії має відповідні характеристики. 

Разом з тим, спрямованість як інтегральна характеристика професійної 
компетентності фахівця з фізичної реабілітації – це система емоційно-ціннісних 
стосунків, які задають ієрархічну структуру домінувальних мотивів особистості і спонукає 
особистість до їх актуалізації і формування. 

Ієрархічна структура спрямованості особистості може бути представлена таким 
чином: спрямованість на інших людей, пов’язана з інтересом до них, довірою, повагою, 
прагненням до співпраці; спрямованість на себе, пов’язана з потребою в 
самовдосконаленні і самореалізації в сфері медицини; спрямованість на предметну 
сторону професії (зміст професійної діяльності). 

Психологічною умовою розвитку предметної спрямованості є усвідомлення 
реабілітологом провідного мотиву власної професійної діяльності, спілкування і, у разі 
необхідності, її зміни. 

2. Професійна компетентність фахівця з фізичної реабілітації. У реабілітолога 
можна виділити такі компетентності: 

• спеціальну компетентність – володіння власне професійною діяльністю на 
достатньо високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток; 

• соціальну компетентність – володіння спільною (груповою, кооперативною) 
професійною діяльністю, а також прийнятими в даній професій прийомами професійного 
спілкування; соціальна відповідальність за результати своєї професійної праці; 

• особистісну компетентність – володіння прийомами особистісного 
самовираження і саморозвитку, засобами протистояння професійним деформаціям 
особистості; 

• індивідуальну компетентність – володіння прийомами самореалізації і розвитку 
індивідуальності в професійній сфері, готовність до професійного зростання, здатність 
до індивідуального самозбереження, несхильність до професійної деградації, вміння 
раціонально організовувати свою роботу без надмірних перевантажень. 

Також важливо зазначити, що професійна компетентність: 

• виражається в кількості і якості завдань, задач та проблем, які може розв’язати 
фахівець даної професійної діяльності; 

• є одним із компонентів особистості або сукупністю відомих властивостей 
особистості, які зумовлюють успіх у розв’язанні основних професійних завдань; 

• є системою властивостей особистості, що експлікується в результативності 
розв’язання проблем, завдань та задач; 

• є одним із проявів особистості і постає в ефективності розв’язання проблем, 
завдань та задач, які зустрічаються в сфері професійної діяльності. 
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Таким чином, поняття «компетентність» включає знання, вміння, навички, а також 
способи і прийоми їхньої реалізації в діяльності, спілкуванні, розвитку (саморозвитку) 
особистості. Дане визначення дає можливість в структурі професійної компетентності 
фахівця з фізичної реабілітації виокремити дві підструктури: когнітивну (знання, вміння, 
навички і способи здійснення професійної діяльності) і комунікативну (знання, вміння і 
способи здійснення спілкування). 

3. Емоційна гнучкість фахівця з фізичної реабілітації. Емоційна гнучкість 
виявляється як у зовнішніх (рухових) формах активності, так і у внутрішніх (психічних). 
Емоційна гнучкість – оптимальне (гармонійне) поєднання емоційної експресивності та 
емоційної стійкості особистості. 

4. Поведінкова гнучкість фахівця з фізичної реабілітації. Емоційна гнучкість 
найбільш щільно пов’язана з гнучкістю поведінковою, яка розуміється як здатність 
фахівця відмовлятися від невідповідних даній ситуації способів поведінки, створювати 
нові оригінальні підходи до розв’язання проблемної ситуації, завдання та задачі з 
урахуванням морально-етичних основ життєдіяльності. 

Під поведінковою гнучкістю розуміють оптимальне (гармонійне) поєднання 
ефективних (принципово значущих) паттернів поведінки і різноманітних (оригінальних) 
способів рольової взаємодії. Психологічною умовою розвитку поведінкової гнучкості є 
усвідомлення ролі і значення поведінкової сфери особистості фахівця з фізичної 
реабілітації і оптимізації професійної діяльності, спілкування, свого психологічного і 
фізичного здоров’я тощо. 

5. Інтелектуальна гнучкість реабілітолога. У вітчизняній та зарубіжній літературі 
поняття інтелектуальної гнучкості тлумачиться досить неоднозначно. З однієї сторони, 
описуючи інтелект, багато авторів використовують поняття гнучкість інтелекту, а, з іншої 
сторони, гнучкість розглядається як самостійна характеристика особистості, як 
креативність її мислення. 

Якщо взяти до уваги те, що інтелект є динамічним процесом взаємодії людини зі 
світом, тому критерієм розвитку інтелекту є мобільність (гнучкість, пластичність) 
індивідуальної поведінки. Джерелом мобільності постає так званий опосередкований 
досвід навчальної, пізнавальної та професійної діяльності. 

Базові властивості інтелекту виділяє М.О.Холодна [9]:  

• рівневі властивості інтелекту, які характеризують достатній рівень розвитку 
окремих пізнавальних психічних функцій; 

• комбінаторні властивості інтелекту, які характеризують здатність до виявлення і 
формування різного роду зв’язків і відносин; 

• процесуальні властивості інтелекту, які характеризують прийоми і стратегії 
інтелектуальної діяльності; 

• регуляторні властивості інтелекту. 
Під інтелектуальним стилем ми будемо вважати суто індивідуальні й досить-таки 

сталі прийоми і способи когнітивної діяльності, які склалися у людини в результаті 
усвідомлення різних проблем, набуття вмінь їх розв’язувати, враховуючи психологічні 
особливості своєї особистості. 

Успішність інтелектуальної діяльності великою мірою залежить від можливості 
сформувати власну стратегію розв’язання конкретного завдання на основі звичного для 
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себе стилю пізнавальної діяльності, від ефективності індивідуальних когнітивних набуто 
стилів і стратегій, а також гнучкості використання стильових компонентів своєї поведінки. 

Для успішної реалізації професійної діяльності фахівця з фізичної реабілітації 
важливими є фактори творчого мислення, серед яких виокремлюються і різні види 
гнучкості мислення: оригінальність, здатність створювати нестандартний продукт; 
здатність до переосмислення функцій конкретного об’єкту, використання цих функцій в 
нових умовах пізнавальної діяльності; адаптаційна гнучкість, здатність до нестандартної 
зміни напрямку діяльності в зв’язку з проблемною ситуацією; винахідливість; 
незалежність суджень; інтуїція; високий рівень працездатності; легка адаптивність до 
навчання; ініціатива, наполегливість у досягненні мети. 

Інтелектуальну гнучкість ми будемо вважати інваріативною особистісною 
характеристикою, структура якої являє собою оптимальне поєднання двох груп якостей: 
легкість, винахідливість, ініціативність, оригінальність під час прийняття рішень і 
автономність, незалежність в судженнях, критичність, толерантність до плюралізму 
різних, навіть протилежних точок зору. 

Отже, спираючись на аналіз наукової літератури, а також враховуючи особливості 
професійної діяльності фахівця з фізичної реабілітації, побудуємо структуру професійної 
компетентності даного спеціаліста. Будемо вважати, що до структури професійної 
компетентності реабілітолога входять компоненти (когнітивний, соціально-психологічний 
та ціннісно-смисловий), кожен із яких вміщує структурні складові (або субкомпоненти). 
Структуру професійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації наведено на 
рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура професійної компететності фахівця з фізичної реабілітації 

Когнітивний компонент професійної компетентності фахівця з фізичної 
реабілітації, в свою чергу, включає: 

- загальнонаукову компетентність, що передбачає знання своєї професії, 
сформованість вмінь та навичок виконання професійної діяльності; 

- діагностичну компетентність, тобто вміння ставити пацієнтові діагноз, 
планувати процес фізичної реабілітації; 

- психотерапевтичну компетентність, що має на увазі здатність реабілітолога 
до використання психотерапевтичних прийомів у професійній діяльності, застосування 
елементів психологічної реабілітації та корекції, а також проведення соціально-
психологічних тренінгів з пацієнтами у разі необхідності.  

Наступним компонентом є соціально-психологічний. Він вміщує:  
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- комунікативну компетентність – здатність до спілкування та інтерактивної 
взаємодії, дотримання норм і культури спілкування, прийнятих в даному професійному 
середовищі, що фасилітує досягнення фахівцем мети професійної діяльності. 
Комунікативна компетентність в якості основного, базового свого компоненту вміщує 
інтерпретативну компетентність, що передбачає здатність до інтерпретації дій, 
вчинків та висловлювань інших людей (а також своїх власних), здатність до інтерпретації 
скриптів, які пропонуються пацієнтами. Комунікативна компетентність передбачає також 
емпатійне ставлення до інших людей, оволодіння новими формами ділового і творчого 
спілкування; 

- міжкультурну компетентність – здатність до опанування культурними 
нормами, прийнятими в даному суспільстві, здатність до уникнення етнічних стереотипів, 
до міжкультурних діалогів, гармонізації своєї та пацієнтів етнічної свідомості; 

- інформаційна компетентність – передбачає сформованість у фахівця з 
фізичної реабілітації здатності до використання новітніх інформаційних технологій у 
професійній діяльності, вміння використовувати їх таким чином, щоб це виключало 
маніпулювання іншими людьми.  

Наступним компонентом професійної компетентності фахівця з фізичної 
реабілітації є ціннісно-смисловий. Він вміщує такі компоненти: 

- аксіологічна компетентність, що дозволяє фахівцеві сприймає свою 
професійну діяльність як ціннісний процес, процес допомоги пацієнтам із врахуванням 
інтересів тих, на кого саме спрямована дана діяльність; аналіз накопиченого в 
професійному спілкуванні досвіду інших людей з метою ефективного досягнення 
бажаних результатів, забезпечення взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємокорекції в 
спільній діяльності; дотримання професійної етики, норм і культури діяльності; 
забезпечення позитивного психологічного клімату в професійній діяльності, створення 
психологічного благополуччя, взаємозадоволеності учасників спільної діяльності;  

- прогностична компетентність, що передбачає вміння розподіляти функції і 
ролі в спільній професійній діяльності, планувати хід реабілітаційного процесу та 
передбачати його наслідки, здатність до проектування (у разі необхідності) нового 
професійного середовища, раціональний розподіл функцій і ролей у спільній професійній 
діяльності. Прогностична компетентність фахівця з фізичної реабілітації передбачає 
також сформованість у спеціаліста конкурентоздатності як уміння виокремити найкращі 
еталони професійної діяльності, прагнення перевершити їх, позитивно представити 
результати власної діяльності; 

- акмеологічна компетентність – це системна структурна багаторівнева 
інтегральна особистісна якість, яка дозволяє людині ставити і ефективно розв’язувати 
завдання, проблеми та задачі різного рівня складності в галузі самопізнання, 
самосвідомості, саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації тощо. Компонентами 
акмеологічної компетентності фізичних реабілітологів є: мотиваційно-особистісний (який 
включає акме-мотивацію, акмеологічні здібності і готовність до саморозвитку); 
когнітивний – акмеологічні знання і система інтелектуально-емоційних вмінь, які 
сприяють безперервному оновленню і збагаченню акмеологічних знань; 
операціональний – включає уміння і навички самопізнання і саморегуляції. Інтегративним 
критерієм сформованої акмеологічної компетентності реабілітолога є ефективність 
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формулювання і розв’язання завдань, проблем та задач різного рівня складності в галузі 
самоактуалізації, самовдосконалення, саморозвитку тощо. 

Рівнями сформованості акмеологічної компетентності ми будемо вважати 
початковий, середній та високий. Для початкового рівня є характерним: наявність 
невизначених мотивів саморозвитку; несформованість акмеологічних здібностей; 
низький рівень готовності до саморозвитку, що виявляється у високому рівневі 
внутрішнього конфлікту; недостатність акмеологічних знань; відсутність умінь та навичок 
самопізнання. Для середнього рівня сформованості акмеологічної компетентності є 
характерними: недостатня сбалансованість акме-мотивації і сформованість 
акмеологічних здібностей; ситуативна готовність до саморозвитку; недостатньо мірою 
систематизовані акмеологічні знання; початковий рівень формування вмінь і навичок 
самопізнання та самооцінки. Для високого рівня сформованості акмеологічної 
компетентності є характерними: цілісність акме-мотивації як системи змістових і 
динамічних складових; розвинені акмеологічні здібності; систематизовані акмеологічні 
знання; високий ступінь оволодіння акмеологічними технологіями самопізнання і 
саморегуляції; 

- творча компетентність – здатність до виконання професійної діяльності на 
творчому рівні.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Вважаємо, що в якості 
пріоритетних цілей формування професійних компетентностей в сфері вищої освіти 
постають професійно-особистісні якості, які визначають образ життя, загальну культуру, 
інтелектуальний розвиток студента – фізичного реабілітолога, які засновані на наступних 
принципах: системність і цілісність змісту вищої освіти і видів професійної діяльності; 
варіативність змісту вищої освіти; особистісно зорієнтований характер освіти; суб’єкт-
суб’єктні, діалогові взаємостосунки в системі «педагог – студент», «майбутній 
реабілітолог – пацієнт»; активна, творча діяльність майбутнього реабілітолога з метою 
саморозвитку, самовизначення і становлення самого себе, своєї особистості; 
рефлексивність – усвідомлення студентом змісту, способів діяльності, необхідності 
власне особистісних змін, здатність до відрефлексування своєї професійної діяльності; 
орієнтація суб’єкта на майбутній зміст життя і діяльності; творення фахівцем образу світу 
в самому собі за допомогою активного включення себе у світ предметної, соціальної і 
духовної культури. 

У наступних наших публікаціях опишемо отримані в емпіричних дослідженнях 
результати щодо сформованості професійної компетентності фахівця з фізичної 
реабілітації як основи його професійного становлення. 
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These characteristics are: the orientation of a specialist’s personality; professional competence of a 
specialist who works in a field of physical rehabilitation; the emotional flexibility; the behavioral 
flexibility of a specialist; the intellectual flexibility. 

The structure of the professional competence of this specialist was proposed. It was stated that 
this structure included some components (a cognitive component, a social-psychological one and a 
value-semantic component), each of which contains some structural components (or 
subcomponents). 

It was shown that the success of the intellectual activity of a specialist in a field of physical 
rehabilitation would depend to a large extent on the ability to formulate specific problem-solving 
strategies on the basis of a familiar cognitive style, on the effectiveness of the person’s individual 
cognitive acquired styles and strategies, as well as the flexibility of using style’s components. 

The author of the article stressed that for the successful realization of the professional activity 
of a specialist in a field of physical rehabilitation there were some important factors, such as: creative 
thinking, in the structure of which there were different types of flexibility of the person’s thinking: the 
originality; the ability to create a non-standard product; the ability to rethink the features of a particular 
object, to use those features in a new cognitive environment; the adaptive flexibility, the ability to non-
standard changes due to the problem situation; the ingenuity; the independence of judgments; the 
intuition; a high level of efficiency; easy adaptability to learning; a high level of initiative, persistence 
in achieving the goal. 

Keywords: a professional activity, the professional competence, physical rehabilitation, the 
emotional flexibility, the behavioral flexibility, the intellectual flexibility. 
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УДК 159.99. 

Я.В. Сухенко 
ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

Сухенко Я.В. Освітня траєкторія та реалізація особистісного потенціалу 
педагогічного працівника: особливості взаємозв’язку. Стаття присвячена 
дослідженню взаємозв’язків між ставленнями педагогічних працівників до власної 
освітньої траєкторії, їх особистісним потенціалом і розвитком. Підтверджено нелінійний 
та діалектичний характер взаємозв’язку між даними феноменами. З’ясовано, що освітня 
траєкторія оцінюється педагогічними працівниками як рутинна переважно в перехідному 
періоді особистісного розвитку, на стадіях застою та нелокалізованості, коли їх 
особистісний потенціал розкривається максимально; як дефіцитарна та хаотична – на 
стадіях травми та посттравматичній, коли особистісно-регуляторний потенціал 
проявляється мінімально; як обтяжлива, тактична та профіцитарна – в періоді 
стабільного особистісного розвитку та помірного вияву особистісного потенціалу.  

Ключові слова: освітня траєкторія, особистісний потенціал, особистісний 
розвиток, особистісні змінювання, саморегуляція. 

Сухенко Я.В. Образовательная траектория и реализация личностного 
потенциала педагогического работника: особенности взаимосвязи. Статья 
посвящена исследованию особенностей взаимосвязи между отношением 
педагогических работников к собственной образовательной траектории, реализацией их 
личностного потенциала и развитием. Подтвержден нелинейный и диалектический 
характер взаимосвязи между исследуемыми феноменами. Установлено, что 
образовательная траектория оценивается педагогическими работниками как рутинная 
преимущественно на стадиях застоя и нелокализованности, когда личностный 
потенциал раскрывается максимально; как дефицитарная и хаотичная – на стадиях 
травмы и посттравматической, когда личностно-регуляторный потенциал реализуется 
минимально; как обременительная, тактическая и профицитарная – в периоде 
стабильного личностного развития и умеренного раскрытия личностного потенциала.  

Ключевые слова: образовательная траектория, личностный потенциал, 
личностное развитие, личностные изменения, саморегуляция. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку післядипломної педагогічної 
освіти створено сприятливі нормативно-правові та організаційні умови для вільного 
вибору педагогічними працівниками змісту, форм, методів, темпу, місця підвищення 
кваліфікації. Такі трансформації відповідають загальній логіці демократизації освіти та 
свідчать про набуття нею реальних обрисів особистісно-зорієнтованого процесу. 
З новими умовами відкриваються й нові можливості в плані реалізації особистісного 
потенціалу та розвитку. При цьому для педагогічних працівників актуалізується потреба 
в усвідомленні власної освітньої траєкторії, в розвитку здатності до її проектування та 
реалізації, у формуванні відповідних умінь і навичок. 

Аналіз останніх публікацій. Взаємозв’язок між індивідуальною освітньою 
траєкторією та розвитком особистісного потенціалу педагогічних працівників 
досліджується в контексті вирішення загальної проблеми педагогічної психології – 
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співвідношення розвитку особистості та навчання. Теоретичний аналіз проблеми 
індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) засвідчив, що даний феномен розглядається в 
освітньо-дидактичному аспекті у вимірі персоналізованості освітніх технологій, програм, 
змісту, форм, засобів освіти; в ресурсному – через розгляд організаційних, кадрових, 
матеріальних ресурсів; психологічний аспект включає вивчення біопсихічних, 
особистісних характеристик суб’єктів освіти, психологічних закономірностей 
проєктування та реалізації ІОТ (О. Жерновникова, Е. Зеєр, К. Колос, В. Кухаренко, 
В. Сидоренко, Т. Олійник, А. Столяревська, Т. Ломакіна, Ф. Мухаметзянова, G. Garforth, 
О. Карабанова, Т. Корнілова, С. Смірнов, І. Якиманська, О. Носова, А. Pallas та ін.). 

Одним із індикаторів ефективності проектування та реалізації ІОТ є ступінь 
розкриття та реалізації потенційних можливостей особистості як суб’єкта освітньої 
діяльності та навчального процесу. Науковцями досліджуються різні аспекти даної 
проблеми: властивості, види, структура потенціалу особистості (В. Міляєва, І. Мурашко, 
В. Подшивалкіна), енергопотенціал людини (С. Максименко), потенціал індивідуального 
буття (І. Маноха), потенціал самореалізації (М. Садова), вчинковий потенціал 
(Я. Кальба), творчий потенціал (М. Желтова). Особистісний потенціал як потенціал 
саморегуляції в частині його структурно-функціональної організації та динаміки 
вивчається Т. Гордєєвою, А. Гусєвим, О. Дергачовою, О. Калітієвською, Д. Леонтьєвим, 
П. Лушиним, Є. Осіним, О. Расказовою, Т. Титаренко. 

В дослідженні особливостей взаємозв’язку між особливостями ставлення 
педагогічного працівника до власної освітньої траєкторії та ступенем розкриття його 
особистісного потенціалу спираємось на провідні ідеї концепції навчання та розвитку 
Г. Костюка, генетичної психології С. Максименка, теорії особистісних змінювань 
П. Лушина, соціально-психологічної теорії особистісного життєконструювання 
Т. Титаренко, діяльнісно-смислового підходу Д. Леонтьева, психології суб’єктивної 
семантики К. Артемьєвої. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета даної роботи полягає в дослідженні 
особливостей взаємозв’язку між ставленнями педагогічних працівників до власної 
освітньої траєкторії та реалізацією їх особистісного потенціалу. 

Її досягнення передбачає виконання таких завдань: аналіз теоретичних підходів, в 
яких розкривається діалектика особистісного розвитку та навчання; аналіз особливостей 
взаємозв’язку між типом ставлення до власної освітньої траєкторії та типом 
особистісного потенціалу, стадією особистісного розвитку в форматі експериментально-
генетичного дослідження та лонгітюдіальних зрізів. 

Виклад методики і результатів дослідження. Особливості індивідуальної 
освітньої траєкторії (ІОТ) педагогічних працівників досліджено за допомогою 
спеціалізованого семантичного диференціалу «Освітня траєкторія». Особистісний 
потенціал досліджується як потенціал саморегуляції та показник особистісного розвитку, 
аналізується за інтегральними змінними, отриманими на основі показників суб’єктивного 
щастя, задоволеності життям, стресостійкості, рефлексивності, саморегуляції, 
самоорганізації, толерантності до невизначеності, копінгових стратегій та осмисленості 
життя.  

Експериментально-генетичне дослідження проведено серед 400 педагогічних 
працівників (вчителів, практичних психологів, соціальних педагогів, керівників закладів 
загальної середньої освіти), в лонгітюдіальних зрізах взяли участь 46 педагогічних 
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працівників. Статистична обробка включає частотний аналіз і проведена за допомогою 
SPSS.17.0. 

Діалектика психічного розвитку та навчання розкрита в концепції 
«спорідненості-сполученості» навчання та розвитку Г. Костюка, генетичній психології 
С. Максименка. Визначальним фактором в організації навчання та запорукою його 
успішності Г. Костюк вважає розуміння та врахування специфічних особливостей та 
законів психічного розвитку, що розкривають «внутрішню логіку онтогенетичного 
становлення особистості як свідомої суспільної істоти, її спрямованості, здібностей і 
інших властивостей» [3, с. 168]. Внутрішня логіка розвитку позначається поняттям 
«саморозвиток» і репрезентується визначеною послідовністю стадій розумового 
розвитку, різних форм і рівнів розумової діяльності (наочно-дієвої, словесно-образної, 
конкретно-логічної та абстрактно-логічної). Послідовність змін стадій розвитку інтелекту 
відбувається в процесі взаємодії зовнішніх причин, до якої відноситься навчання, і 
внутрішніх умов, що розуміються як «індивідуальні особливості вищої нервової системи, 
її внутрішні закони, що розкриваються фізіологічними дослідженнями; потреби й 
настановлення людини, почуття і здібності, вся система навичок, звичок і знань, у якій 
відбито індивідуальний досвід людини і засвоєний досвід людства» [7, с. 16]. Щодо ролі 
навчання в психічному розвитку, то вона визначається наступним чином: «Само собою, 
що навчання не може змінити цю послідовність стадій розвитку інтелекту, оскільки більш 
складні структури генетично не можуть передувати більш простим структурам, але, воно 
може і повинне сприяти прискоренню переходу до більш високих структур, повноцінному 
їх формуванню» [3, с. 6]. Практично ж керувати психічним розвитком дитини, на думку 
Г. Костюка, можна тільки за допомогою обліку його закономірностей (які зводяться до 
послідовності інтелектуальних стадій та вікових особливостей) і створення в процесі 
навчання внутрішніх умов розумового розвитку. Сила виховання полягає не в тому, що 
виховання нібито не може змінювати закони розвитку, а в тому, щоб, ґрунтуючись на 
знанні цих законів, цілеспрямовано керувати цим процесом [3]. 

С. Максименко пов’язує перспективу розв’язання проблеми співвідношення 
психічного розвитку і навчання з реалізацією генетичного принципу в психологічних 
дослідженнях. Особистість розуміється ним як унікальна цілісність, що 
саморозвивається, саморегулюється, моделює та реалізує власну ґенезу, є носієм 
довічного вселюдського духу, але при цьому існування окремих ліній її розвитку має 
досить жорстку подвійну зумовленість – детермінованість. Основну мету генетичного 
дослідження він вбачає в розкритті зв’язків явищ, досліджуваних у часі, та вивченні 
переходів від менш розвинутих до вищих форм існування та функціонування предметів і 
явищ [7]. Дослідження особистості в її «реальному саморусі» свідчить про те, що 
«Особистісний розвиток здійснюється виключно в площині активної діяльнісної взаємодії 
людини з навколишнім світом. Розв'язання цієї суперечності полягає в одночасному 
«утриманні» цих двох ліній розвитку. Людина, яка зосереджується на собі, 
відсторонюючись від світу, є дисгармонійною особистістю, а її розвиток деформується. 
Але людина, не здатна до глибокої рефлексії і саморегуляції, теж є дисгармонійно 
поверховою, безвідповідальною і неперспективною. Адже така позиція зумовлює 
недостатність саморегуляції та кризу відповідальності» [8, c. 8–11]. Розвиваючи ідеї 
Г. Костюка щодо внутрішніх протиріч у житті, діяльності, взаємовідношеннях із 
навколишнім середовищем, як рушійних силах розумового розвитку особистості, 
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визначає ключові протиріччя між потребами, прагненнями та можливостями їхнього 
задоволення, між вимогами та необхідними уміннями і навичками, між новими задачами 
і сформованими раніше звичками, способами мислення і поведінки; між зростаючими 
внутрішніми можливостями та об’єктивним положенням у родині, колективі. Дослідник 
вважає, що зовнішні протиріччя, як порушення рівноваги між індивідом і суспільством, 
стають рушієм розвитку лише за певних умов: «Тільки інтеріоризуючись, зовнішні 
протиріччя викликають у самого індивіда протилежні тенденції, що вступають між собою 
в боротьбу, вони стають джерелом його активності, спрямованої на вирішення 
внутрішнього протиріччя шляхом вироблення нових способів поведінки. Протиріччя 
вирішуються за допомогою діяльності, приводять до утворення нових властивостей і 
якостей особистості. Детермінантою внутрішніх протиріч виступає навчання. Навчання і 
виховання сприяють не тільки успішному подоланню внутрішніх протиріч, які виникають 
у житті людини, але і самому їхньому виникненню» [7, с. 15-17].  

У даних поглядах відображається сутність діалектичного пізнання психічних явищ, 
єдність зовнішніх причин, які завжди діють через внутрішні умови, а також навчання 
розглядається як чинник психічного розвитку, що виконує подвійну функцію: породжує 
внутрішні конфлікти та є джерелом їх подолання. 

Освітню траєкторію (ІОТ) педагогічного працівника досліджуємо на засадах 
психології суб’єктивної семантики К. Артемьєвої, тобто через систему смислів 
особистості (групи), що співвіднесена з історією власної діяльності та зафіксована у 
вигляді ставлень до об’єкта, ситуації, явища [1]. Виходячи з цього, результати діагностики 
за семантичним диференціалом «Освітня траєкторія» [10] репрезентують систему 
смислів особистості, співвіднесену з історією її діяльності, у тому числі й освітньої, та 
зафіксовану в ставленнях до власної освітньої траєкторії. Освітню діяльність людини 
розглядаємо в найширшому сенсі, як «…один із найвищих рівнів духовно-практичного 
перетворення нею довкілля та власної психологічної природи» [14, с. 105]. Розуміння 
власне «історії» освітньої діяльності пов’язуємо з феноменами індивідуальної часової 
транспективи та антиципації. Індивідуальна часова транспектива визначається 
В. Ковальовим як суб’єктивне утворення (чуттєво-мисленнєві образи, що виникають в 
результаті відображення значущих моментів життя) та як психологічний механізм, що 
забезпечує здатність свідомості поєднувати в теперішньому минуле та майбутнє, 
інтегрувати час життя, оглядати его перебіг на будь-якій ділянці протяжності [2]. Феномен 
антиципації О. Романенко визначає як специфічний пізнавальний засіб, що виявляється 
на всіх рівнях психічного відображення, як імовірнісний образ майбутнього результату 
діяльності, що детермінує власне процес діяльності, як психологічний механізм 
пізнавальної активності суб’єкта [9]. Очевидно, що недооцінка або неврахування обох 
механізмів в теоретичних та емпіричних моделях значно спрощує картину психічного. 
Тому досліджуємо психологічну історію освітньої діяльності як історію транспективно-
антиципаційну та розглядаємо результати, отримані за СД «Освітня траєкторія», як 
репрезентацію системи смислів, співвіднесених з досвідом діяльності, зокрема освітньої, 
з її актуальним станом і перспективами, та зафіксованих у вигляді ставлень до власної 
освітньої траєкторії. Зафіксованих «тут і тепер»-ставлень, що не менш суттєво, якщо ми 
орієнтуємося на діалектичну логіку дослідження психічних явищ.  

Психосемантичне дослідження показало, що в свідомості педагогічних працівників 
ІОТ представлена як функціональна, структурована та здатна до репрезентації в 
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картографічному вимірі система, що включає результативно-усвідомлений та емоційно-
оціночний компоненти, характеризується змінюваністю та динамічністю, має внутрішні та 
зовнішні зв’язки, її формат існування та функціонування представлений формами 
пізнання та певними організаційними умовами освітнього процесу. Типологія ІОТ 
педагогічних працівників розроблена на основі дослідження особливостей прояву даних 
параметрів і включає шість типів ставлення. Дефіцитарний тип проявляється у 13,5% 
осіб, профіцитарний – у 28,9% осіб, 4 типи перехідних або «гібридних» ставлень – 
сумарно у 57,6% осіб [11]. 

Особистісний потенціал (ОП) педагогічного працівника вивчаємо як потенціал 
саморегуляції, як складну системну організацію психологічних характеристик, як міру 
особистісного розвитку, що визначається як «… здатність особистості проявляти себе як 
особистість, виступати автономним саморегульованим суб'єктом активності, що здійснює 
цілеспрямовані зміни в зовнішньому світі та поєднує стійкість до впливу зовнішніх 
обставин і гнучке реагування на зміни зовнішньої та внутрішньої ситуації» [4, с. 16]. 
Особливості прояву ОП педагогічних працівників розглядаємо в діапазоні, позначеному 
сьома типами: дефіцитарний тип ОП проявляється у 12,1% осіб, високий або 
профіцитарний – у 10,1% осіб. Інші 5 типів інтерпретуємо як середні або перехідні [12]. 
Кожен з типів досліджується в складі трьох структурних компонентів (потенціалів 
самовизначення, реалізації та збереження), що виконують відповідні функції в ситуаціях 
невизначеності, досягнення, тиску та загроз. Типи ОП співвідносяться з певними 
періодами (стадіями) особистісного розвитку, що розуміються за логікою, розкритою в 
теорії особистісних змінювань П. Лушина [5] та теорії особистісного життєконструювання 
Т. Титаренко [13].  

В теорії особистісних змінювань П. Лушина особистість розглядається дослідником 
як відкрита динамічна система, що підтримує життя завдяки самоорганізації в єдності з 
середовищем і перебуває в постійному переході до різних форм ідентичності, а 
особистісний розвиток – як такий, що включає стабільні та перехідні періоди (на 
останньому виокремлюються специфічні стадії застою, нелокалізованості, травми та 
посттравми). Особистісне змінювання визначається дослідником як базовий вимір 
особистості за логікою незворотного, нелінійного, малопередбачуваного процесу 
особистісного розвитку, що забезпечується в стабільних періодах – особистісним 
розвитком у межах існуючого особистісного потенціалу, в кризових – міжсистемним 
переходом до принципово нового потенціалу особистості та характеризується набуттям 
нової ідентичності [5].  

Т. Титаренко аналізує особистісну динаміку в постмодерністському контексті й 
також розглядає особистість як саморегулюючу систему, акцентує на складності змін, які 
відбуваються із зворотністю – незворотністю процесів розвитку, на тому, що циклічність 
життя і його лінійність, якщо розглядати їх відокремлено, втрачають сенс. Релятивне 
розуміння особистісної динаміки полягає в тому, що «…особистість сьогодні має 
калейдоскоп життєвих історій, з яких складається так званий життєвий шлях» [13, с.47–
49]. Життєвий шлях розглядається дослідницею як зміна циклів життєконструювання, що 
являють собою «… ритмічно організовані патерни коливальних процесів, що мають 
тенденцію повторюватися за принципом маятника, а особистісний цикл є сукупністю 
взаємопов’язаних процесів ідентифікування, практикування, автономізації та 
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діалогування, що утворюють відносно закінчене коло життєконструювання, яке тяжіє чи 
то до Хаосу Життя, чи то до Порядку Культури» [13, с. 73]. 

В дослідженні співвідношення типів ОП з певними періодами (стадіями) 
особистісного розвитку виявлено наступні закономірності: застійно-збережувальний 
тип ОП проявляється на застійній стадії перехідного періоду особистісного розвитку 
(ППОР), характеризується високим потенціалом самовизначення та різким зростанням 
потенціалу збереження, що мають місце на фоні суттєвого зниження потенціалу 
реалізації. На даній стадії людина знає хто вона й на що здатна, почувається щасливою, 
але її потенціал саморегуляції спрямований скоріше на збереження себе, аніж на нові 
досягнення. Пошуково-проєктивний тип ОП характеризує максимальний ступінь 
розкриття всіх компонентів ОП, що спрямовується на створення нового проєкту – нового 
Я-образу та відповідає передтравматичній стадії перехідного періоду. Травматичний тип 
ОП відповідає травматичній стадії ППОР, характеризує низьку здатність до 
самовизначення, реалізації цілей, опору тиску та загрозам, зумовлену інтерференцією 
Я-образу відживаючого та прийдешнього. Посттравматичний тип ОП відповідає 
посттравматичній стадії ППОР та відрізняється від попереднього активізацією потенціалу 
збереження через копінгову поведінку. У людини з’являється пружність, певна стійкість 
до травмуючих подій, хоча у плані смисложиттєвих орієнтацій вона скоріше втрачає, ніж 
знаходить. Три типи ОП, що проявляються в стабільному періоді особистісного розвитку 
(СПОР) відрізняються між собою домінуючими компонентами та функціями: 
самовизначення або реалізації цілей, що втілюються на фоні згортання потенціалу 
збереження, асоціюються в цілому з апробацією та використанням нових можливостей 
особистості, що пережила перехідний період особистісного розвитку [12]. 

Особливості взаємозв’язку між ставленням педагогічних працівників до власної 
освітньої траєкторії та ступенем розкриття їх особистісно-регуляторного потенціалу на 
різних етапах (стадіях) особистісного розвитку відображені на рисунку 1. 

Експериментально-генетичне дослідження ставлень педагогічних працівників до 
власної ОТ та ступеня розкриття їх особистісно-регуляторного потенціалу в різних 
періодах (стадіях) особистісного розвитку, по-перше, засвідчило наявність взаємозв’язків 
між досліджуваними феноменами, по-друге, підтвердило їх нелінійний характер. Серед 
тих осіб, які оцінюють власну ОТ як дефіцитарну, переважна більшість (60%) демонструє 
«низькі» типи реалізації особистісного потенціалу та перебуває на травматичній та 
посттравматичній стадіях перехідного періоду особистісного розвитку. Серед тих, які 
ставляться до ОТ як до хаотично-обтяжливої більшість осіб (58%-59%) проявляють 
помірний ступінь реалізації особистісного потенціалу та перебувають в стабільному 
періоді особистісного розвитку. Проте, значною є й частка тих (30%-31%), які 
залишаються на травматичній та посттравматичній стадіях перехідного періоду та 
мінімальною мірою проявляють свій ОП. Серед досліджуваних, які ставляться до ОТ як 
до тактично-профіцитарної, помітно знижується (до 12%-20%) частка осіб, що мають 
мінімальний особистісний потенціал та перебувають на травматичній та 
посттравматичній стадіях ППОР, а переважна їх більшість (73%-77%) лише частково 
використовує свій особистісний потенціал, перебуваючи в стабільному періоді розвитку. 
Серед педагогічних працівників, які ставляться до ОТ як до рутинної, дещо знижується 
кількість осіб з помірними показниками ОП (до 73%), натомість, збільшується частка тих, 
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у кого типи ОП є найсильнішими та які входять в перехідний період особистісного 
розвитку (15,7%). 

 
Рис. 1. Особливості зв’язку між ставленням педагогічних працівників до власної 

освітньої траєкторії, їх особистісним потенціалом та розвитком 

Природна трансформація ставлень до ОТ, динаміка особистісного потенціалу та 

зв'язок між даними параметрами досліджувалися у форматі лонгітюдіального 

дослідження з річним інтервалом між перешим і другим діагностичними зрізами. 

Протягом даного періоду учасники не брали участі в спеціальному навчанні щодо зміни 

ставлення до ОТ та особистісного розвитку, проте певні зміни в досліджуваних 

параметрах відбулися (рисунок 2). 

Отримані статистики в цілому підтверджують результати експериментально-

генетичного дослідження в частині особливостей частотного розподілу даних і наявності 

нелінійних зв’язків між ставленням педагогічних працівників до ОТ та ступенем реалізації 

їх особистісного потенціалу на різних стадіях особистісного розвитку. У першому та 

повторному зрізах дефіцитарний тип ставлення до ОТ домінує серед осіб, що мають 

найнижчий ОП та перебувають на травматичній та посттравматичній стадіях ППОР. 

Хаотичний, тактичний, профіцитарний типи ставлень переважають в стабільному періоді 

особистісного розвитку в осіб, які певною мірою реалізували свій особистісний потенціал. 

Тобто, позитивні зміни в ставленні до ОТ підсилюються на фоні зростання ОП в діапазоні 

особистісного розвитку «травма – посттравма – стабілізація»; негативні – з’являються та 

підсилюються як при максимальному підвищенні, так і при максимальному зниженні ОП, 

що мають місце в діапазоні «застій – передтравма – травма». Різницю в розподілі даних 

між зрізами пояснюємо зміною ставлень до ОТ та темпоральною неоднорідністю 

особистісної динаміки досліджуваних. 
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Рис. 2. Особливості зв’язку між ставленням педагогічних працівників до власної 
освітньої траєкторії, їх особистісним потенціалом та розвитком 

(часовий інтервал – 1 рік) 

Результати аналізу варіативності змін у типах ставлення та типах особистісного 
потенціалу педагогічних працівників, які відбулися між першим та другим діагностичним 
зрізами, відображено на рисунку 3. 

Порівняння результатів першого та другого зрізів свідчать про існування чотирьох 
варіантів розвитку подій: в «статичній» групі (19% осіб) не змінилося ані ставлення до 
власної освітньої траєкторії, ані тип особистісного потенціалу; у 20% осіб ставлення до 
ОТ змінилося, але тип ОП залишився без змін; у 24% осіб мала місце зворотна ситуація 
– ставлення до освітньої траєкторії не змінилося, а тип особистісного потенціалу 
змінився; найчисельнішою (37% осіб) виявилася група тих, у кого упродовж року 
змінилися обидва досліджувані параметри. Таким чином, у 43% осіб упродовж року не 
відбулося змін у ставленні до освітньої траєкторії, при цьому у більшої половини з них 
тип ОП змінився. Змінили своє ставлення до ОТ 57% осіб і у більшої половини з них дані 
зміни узгоджуються з розвитком особистісного потенціалу.  

Очевидно, що фактор часу є чинником зміни ставлень педагогічних працівників до 
власної ОТ та чинником розвитку їх особистісного потенціалу. Той факт, що між першим 
та другим зрізами досліджувані параметри проявили різну трансформаційну динаміку (не 
змінилися, змінилися – синхронно або асинхронно) розуміємо як підтвердження 
специфічності темпоральних характеристик трансформації смислової сфери та 
особистісного розвитку в цілому. Асинхронні зміни параметрів свідчать про те, що 
ставлення до ОТ та смисли, пов’язані з транспективною історією діяльності, й освітньої в 
тому числі, можуть визначати особистісний розвиток або визначатися ним, і тим самим 
демонструють діалектичну логіку взаємозв’язку між досліджуваними явищами.  
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Рис. 3. Варіативність змін взаємозв’язку між типами освітньої траєкторії та 

типами особистісного потенціалу упродовж року 

Висновки і перспективи подальших досліджень. У ході експериментально-
генетичного дослідження встановлено, що освітня траєкторія оцінюється педагогічними 
працівниками як рутинна переважно на стадіях застою та нелокалізованості, коли 
особистісний потенціал розкривається максимально; як дефіцитарна та хаотична – на 
стадіях травми та посттравматичній, коли особистісно-регуляторний потенціал 
реалізується мінімально; як обтяжлива, тактична та профіцитарна – в періоді стабілізації 
особистісного розвитку та помірного прояву особистісного потенціалу. Лонгітюдіальне 
дослідження підтвердило нелінійний, діалектичний характер взаємозв’язків між типами 
ставлення до освітньої траєкторії та типами реалізації особистісного потенціалу 
педагогічних працівників на різних стадіях особистісного розвитку, а також темпоральну 
неоднорідність особистісної динаміки учасників дослідження. 

Перспективи подальшого наукового пошуку пов’язуємо з розробленням підходів 
до проєктування індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника як шляху 
реалізації його особистісного потенціалу. 
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Sukhenko Ya. V. Educational pathway and realization of educator's personal potential: 
peculiarities of interconnection. The article deals with the relationship between educators' 
assessment of and attitude to their personal educational pathway and their personal development. 
The personal educational pathway is considered as a functional structured system, which includes 
result-aware and emotionally evaluative components, and is characterized by variability and 
dynamism, internal and external relations, forms of cognition and the educational process conditions. 
Based on these parameters, six types of educators' assessment of and attitude to their own 
educational path have been identified. The educators' personal potential has been divided into seven 
typological profiles. The author analyzes the relationships between the educators' educational 
pathway and their personal potential and personal development. The educational pathway is assessed 
as routine mainly at the stagnant and pre-crisis stage of personal development, when the personal 
potential is maximized; as scarce and chaotic at the crisis and post-crisis stage, when the personal 
potential as the self-regulation potential hardly manifests itself; and as bothersome, tactical-promoting 
at the stage of stabilization of personal development and moderate manifestation of personal potential. 
The results of the study may be helpful for designing educators' personal educational pathway. The 
follow-up research will focus on the development of a system of psychological support for educators' 
designing and following personal educational pathway as well as for educators' personal potential 
development. 

Key words: personal educational pathway, personal potential, self-regulation potential, 
personal development, personal change. 
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Н.А. Харченко 
РОЛЬ ПСИХОЛОГА В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ ІЗ РІЗНИМИ 

ВИДАМИ ОБДАРОВАНОСТІ 

Харченко Н.А. Роль психолога в організації діалогічної взаємодії учнів із 
різними видами обдарованості. Стаття присвячена аналізу організації діалогічної 
взаємодії дітей з різними видами обдарованості в контексті побудови елітарної освіти, 
окреслено роль психолога у координації позакласної діяльності підлітків, розглянуто 
важливість соціальної компетентності у становленні майбутньої української еліти. Майже 
століття вчені прагнули зрозуміти, виміряти та пояснити обдарованість. Численні теорії 
та емпіричні дослідження часто ґрунтувалися на ранніх розвідках таланту та 
обдарованості, часто ці концепції суперечили одна одній, зокрема у контексті роботи із 
обдарованою особистістю, насамперед в дитячому та юнацькому віці. Ми стверджуємо, 
що обдарованість відображає цінності суспільства; зазвичай виявляється в фактичних 
результатах, особливо в зрілому віці; є специфічною для різних галузей діяльності та 
формується через об'єднання біологічних, педагогічних, психологічних та 
психосоціальних факторів. Обдарованість розвивається у діалозі, а ефективність 
діяльності зумовлює те, що основним мотивуючим чинником взаємодії стають ділові та 
емоційні особливості партнерів, натомість при неефективній діяльності – основою 
мотивації є зовнішня привабливість партнерів. Саме освоєння технічних і виробничих 
феноменів, культурних смислів і систем стосунків у цілеспрямованій діяльності 
забезпечує простір взаємодії суб’єктів з різними видами обдарованості. 

Ключові слова: діалогічна взаємодія, обдарованість, соціальна компетентність, 
командний підхід, навчально-виховний процес. 

Харченко Н.А. Роль психолога в организации взаимодействия психолога 
учащихся с разными видами одаренности. Данная статья посвящена анализу 
организации диалогического взаимодействия детей с различными видами одаренности 
в контексте построения элитарного образования, определены роль психолога в 
координации внеклассной деятельности подростков, рассмотрены важность социальной 
компетентности в становлении будущей украинской элиты. Почти столетие ученые 
стремились понять, измерить и объяснить одаренность. Многочисленные теории и 
эмпирические исследования часто основывались на ранних исследованиях таланта и 
одаренности, часто эти концепции противоречили друг другу, в частности в контексте 
работы с одаренной личностью, прежде всего в детском и юношеском возрасте. Мы 
утверждаем, одаренность отражает ценности общества; обычно проявляется в 
фактических результатах, особенно в зрелом возрасте, является специфической для 
различных отраслей деятельности и формируется путем объединения биологических, 
педагогических, психологических и психосоциальных факторов. Одаренность 
развивается в диалоге, а эффективность деятельности приводит к тому, что основным 
мотивирующим фактором взаимодействия становятся деловые и эмоциональные 
особенности партнеров, зато при неэффективной деятельности – основой мотивации 
является внешняя привлекательность партнеров. Именно освоение технических и 
производственных феноменов, культурных смыслов и систем отношений в 
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целенаправленной деятельности обеспечивает пространство взаимодействия 
субъектов с различными видами одаренности. 

Ключевые слова: диалогическое взаимодействие, одаренность, социальная 
компетентность, командный подход, учебно-воспитательный процесс. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку українського суспільства 
триває процес демократизації та гуманізації соціальних інституцій, не в останню чергу це 
стосується й освітньої галузі. Гуманізація освіти полягає насамперед в орієнтації на 
загальнолюдські цінності, відмові від авторитарності, врахування у навчально-виховному 
процесі освітніх потреб і життєвих запитів учнів. За таких умов кожен учень, незалежно 
від рівня академічної успішності, отримує право на розвиток своїх здібностей. Зазвичай 
у навчальних закладах існувала практика розподілу дітей на «звичайних» та 
«обдарованих», «розумних» і «слабких». Це здійснювалося переважно згідно з оцінками 
учнів за різними навчальними предметами. Натепер в освітньому процесі рівень 
інтелектуального розвитку визначається здебільшого в континуумі «нормальний інтелект 
– знижений інтелект», причому змінна «нормальний інтелект» є одновимірною (в Україні 
практика вимірювання коефіцієнту інтелекту не є поширеною, а говорити про високий 
інтелектуальний розвиток дітей, що навчаються в ліцеях чи гімназіях є щонайменше 
некоректно), тоді як змінна «знижений інтелект» має визначену в Міжнародній 
класифікації хвороб градацію: легкий, помірний, тяжкий та глибокий ступені розумової 
відсталості. Відповідно актуальність проблеми організації діалогічної взаємодії дітей з 
різними видами обдарованості стає все більшої очевидною. 

Аналіз останніх публікацій. Світова практика визначення обдарованості свідчить 
про її нетотожність інтелектуальному розвитку. Обдарованими вважаються діти, що 
мають актуальні або потенційні здібності, що свідчать про високі можливості у таких 
галузях як інтелектуальна, творча, спеціальна, навчальна чи організаційна діяльність, а 
також в образотворчому мистецтві чи в акторській майстерності [5]. Дослідження 
Д. Гілфорда, Д.Б. Богоявленської виявили два види обдарованості: інтелектуальну та 
творчу, а факторно-аналітичні теорії виділяють ще й практичну та художню 
обдарованість, при цьому люди з наукової обдарованістю поєднують риси усіх 
попередніх видів. Д.К. Корольов підкреслює, що обдарованість є складним системним 
феноменом, а відтак необхідно здійснювати цілісний підхід до діагностики обдарованості 
на противагу спрямованості на дискретну діагностику окремих якостей [2]. 

Після визначення поняття «обдарованість» логічно постає питання про місце 
навчання таких дітей. За аналогією з розумово відсталими, для яких передбачено окремі 
навчальні заклади, можна припустити, що обдаровані діти також мають навчатися 
окремо від інших, поглиблювати та розвивати свої уміння. Насправді дане припущення 
підтверджуються лише частково, адже спеціальні навчальні заклади існують лише для 
дітей, талановитих у певних конкретних галузях, зокрема у спорті, натомість інші 
обдаровані діти відвідують звичайні чи спеціалізовані установи, які здійснюють 
загальноосвітню підготовку з поглибленим вивченням окремих предметів. Подальший 
розвиток здібностей відбувається у закладах позашкільної освіти.  

Результати досліджень показали, що всі учні відзначаються високими когнітивними 
здібностями, але креативним школярам більшою мірою притаманними є такі 
характеристики, як відданість, практика та висока мотивація. Аналіз зарубіжних 
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досліджень свідчить також про наявність труднощів у визначенні понять, пов’язаних з 
обдарованістю як в дорослому, так і в дитячому віці [4; 6]. Деякі джерела постулюють 
демонстрацію досягнень або потенційних здібностей, що проявляються у: 1) загальних 
інтелектуальних здібностях; 2) конкретних академічних здібностях; 3) лідерських 
здібностях; 4) психомоторних здібностях; 5) образотворчому та виконавчому мистецтві; 
6) творчому або продуктивному мисленні [7]. О.Л. Музика, вивчаючи цілісно обдаровану 
особистість визначає її як результат взаємопроникнення екстраординарних здібностей і 
особистісних структур [3]. Представник гештальт-психології, один із її засновників Макс 
Вертгаймер, який був не лише експериментатором-дослідником, але й педагогом-
новатором, категорично виступав проти суворого дотримання дидактичних правил, 
механічного заучування матеріалу, формальної діагностики розумового розвитку та 
оцінки досягнень учнів [1]. Кому з педагогів не відомий страх зовнішніх перевірок знань 
учнів? Чи не найбільше ми боїмося реакції школярів на кшталт: «А вчитель нам цього не 
пояснював!». Невміння застосовувати творчі підходи до розв’язання задач і проблем, а 
також негативна реакція вчителя на нешаблонне доведення теореми, пояснення того чи 
іншого явища перешкоджає розвитку творчого (продуктивного) мислення учнів. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою даної статті є визначення ролі 
психолога в організації діалогічної взаємодії учнів із різними видами обдарованості. 
Завдання статті: визначення шляхів розвитку обдарованої особистості у позакласній 
роботі загальноосвітніх шкіл, окреслення можливостей використання тренінгів командної 
взаємодії у формуванні обдарованої особистості. 

Виклад методики і результатів дослідження. Окреслена нами ситуація ще 
більше загострює проблему створення оптимальних умов для розвитку дітей із різними 
видами обдарованості. Ми констатуємо, що натепер у загальноосвітніх школах, ліцеях і 
гімназіях врахування індивідуальних особливостей учнів, особливо старшокласників 
відбувається за такими напрямками як індивідуалізація навчання (намагання 
забезпечити індивідуальний темп навчання, мотивування учнів до саморозвитку) і 
профілізація навчання (вибір учнем напрямку підготовки відповідно зі своїми 
уподобаннями та здібностями, поглиблене вивчення дисциплін гуманітарного, 
природничого або економічного циклу). Проте чи є таке навчання елітним? Які заклади 
вважаються елітними: де навчаються діти заможних батьків, чи просто талановиті діти? 
Ці питання потребують ретельного аналізу та напрацювання стратегії створення 
насправді елітної освіти, яка має на меті практичну реалізацію завдань, спрямованих на 
підготовку нової еліти України, людей, які демонструватимуть еталони поведінки. 
Іспанський філософ Ортега-і-Гассет писав: «До маси належить кожен, хто не надає собі 
за певних причин особливого значення». Більшу частину людей називають масою не 
тому, що вона численна, а тому, що вона інертна [2].  

То чи можна вважати усіх учнів сучасних ліцеїв, гімназій або колегіумів (так званих 
шкіл для обраних) активними, а не інертними? І чи є серед учнів звичайних 
загальноосвітніх (масових) шкіл активні діти з визначеною життєвою позицією? Важливо 
розуміти, що адміністративна, службова, наукова чи інша посада не є гарантом 
приналежності особи, яка її посідає до еліти. Для еліти характерна новаторська роль у 
своїй галузі, авторитет і популярність, визнаний неформальний статус лідера. Такі учні є 
як звичайних школах, так і у спеціалізованих або навчальних закладах нового типу. На 
жаль переважна більшість сучасних навчальних закладів не приділяють належну увагу 
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розвиткові чи не найважливішої властивості представника майбутньої еліти – соціальної 
компетентності або соціального інтелекту. Тому метою нашого дослідження є окреслення 
ролі психолога в організації діалогічної взаємодії, розвитку соціальної компетентності 
учнів з різними видами обдарованості, які навчаються у загальноосвітніх школах, ліцеях 
і гімназіях. 

Основою дослідження став наш педагогічний досвід координації роботи ліцейного 
прес-центру. Психологічне обґрунтування діяльності якого та вплив на міжособистісну 
взаємодію описано у даній статті.  

Слід зазначити, що шкільні газети, як і інші види позакласної роботи є 
компетентністю педагогів-організаторів під керівництвом заступників директорів з 
виховної роботи. Проте вони не завжди можуть організувати діяльність прес-центру як 
особливої мультиаспектної ланки виховного процесу із врахуванням індивідуальних 
здібностей учнів, а більше того організувати діалогічну міжособистісну взаємодію 
вихованців із різними видами обдарованості (адже робота прес-центру за нинішнього 
розвитку мультимедійних інформаційних технологій потребує залучення дітей з 
інтелектуальною, творчою, технічною та практичною обдарованістю). За таких умов 
безперечно зростає роль психолога у координації цієї діяльності. 

Спочатку спробуємо описати особливості шкільної преси у сучасних умовах. 
Доступність різних технічних засобів сприяє можливості частіше створювати друковані 
видання, робити їх яскравішими та привабливішими. При цьому основними жанрами 
шкільної преси є інформаційні – нариси, репортажі, звіти, інтерв’ю. Головною 
особливістю нинішньої шкільної газети є її мобільність – газету можна читати як в школі, 
так і у абиякому іншому місці (на відміну від традиційний стіннівок), тому при її підготовці 
важливо зосереджуватися не лише на внутрішньошкільних подіях і новинах, але й на 
інформації, що може зацікавити учнів з інших шкіл і навіть дорослих. Все це вимагає 
певних зусиль від редколегії видання, узгодженості її роботи.  

Протягом трьох років ми використовували тренінг командної взаємодії (аналог 
популярних team-building) для оптимізації роботи шкільного прес-центру. 
Методологічною основою тренінгу стали положення гуманістичної психології щодо 
самореалізації особистості; діалого-культурологічний підхід в освіті, а також положення 
про соціально-психологічний тренінг. Основна увага під час проведення тренінгу 
приділялася розвиткові міжособистісного сприймання та взаємодії учасників. Зазначимо, 
що членами прес-центру були підлітки, а саме у цьому віці формується вміння мислити 
гіпотетично, уникати категоричних суджень про людей і однобічних висновків про 
особистість іншого [5]. Наша тренінгова програма базувалася на тому, що ефективність 
діяльності (у нашому випадку – створення кінцевого продукту – ліцейної газети) 
зумовлює те, що основним мотивуючим чинником взаємодії стають ділові та емоційні 
особливості партнерів, натомість при неефективній діяльності – основою мотивації є 
зовнішня привабливість партнерів [2]. Саме освоєння технічних і виробничих феноменів, 
культурних смислів і систем стосунків у цілеспрямованій діяльності забезпечує простір 
взаємодії суб’єктів з різними видами обдарованості, що й відбувається під час роботи 
над шкільною газетою. 

Створена нами програма тренінгу командної взаємодії розрахована на 7 занять 
тривалістю 1,5 години кожне. Тренінгові групи є гетерогенними (брали участь і хлопці, і 
дівчата). Кожне заняття складається із вступної частини, основного етапу та отримання 
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зворотного зв’язку. Окрім власне психогімнастичних вправ нами застосовувалися 
психодіагностичні методики, діалоги та вправи на релаксацію. По завершенню тренінгу, 
проводилися консультації членів прес-центру з приводу розширення аудиторії шкільної 
газети, підвищення її впливу на читачів, а також стратегії подальшого розвитку видання. 

Заняття 1. Ефективна самопрезентація та публічний виступ. Мета – підвищення 
рівня самопрезентаційної поведінки. Завдання: 1) сприяти створенню позитивного іміджу 
прес-центру в цілому та кожного з його членів зокрема; 2) підвищити впевненість у собі 
членів прес-центру; 3) напрацювати уміння викликати симпатію у партнерів по 
спілкуванню; 4) оволодіти навичками публічного виступу. 

Заняття 2. Розширення рольового репертуару. Мета – розширення рольового 
репертуару учасників прес-центру та розвиток комунікативної гнучкості. Завдання: 
1) визначити поняття «соціальна роль», «комунікативна гнучкість»; 2) сприяти розвитку 
навичок гнучкості та нестандартності у спілкуванні з людьми; 3) дослідити власний 
рольовий репертуар і визначити шляхи його розширення. 

Заняття 3. Міжкультурна комунікація та взаємодія. Мета – практичне оволодіння 
цінностями, нормами та правилами представників інших культур. Завдання: 1) з’ясувати 
багатоаспектність понять «культура», «комунікація», «упередження» та «стереотипи»; 
2) навчити розуміти ситуації з точки зору іншої культури; 3) усвідомити причини 
нерозуміння представників інших культур; 4) сформувати позитивне ставлення до 
настановлень, цінностей і поведінки представників інших культур. 

Заняття 4. Командоутворення. Мета – формування уявлень про роботу 
міждисциплінарної команди. Завдання: 1) визначити поняття «команда», «група», 
«соціально-психологічний клімат»; 2) визначити основні проблеми і непорозуміння між 
учасниками прес-центру; 3) сприяти розвитку системи комунікації між членами команди 
прес-центру; 4) сприяти розвитку навичок індивідуальної та командної рефлексії; 
5) сприяти продуктивній взаємодії між членами прес-центру та читачами шкільної газети. 

Заняття 5. Управлінські уміння та організаційний розвиток. Мета – визначення та 
напрацювання найважливіших управлінських умінь, необхідних для командної взаємодії. 
Завдання: 1) визначити управлінські уміння (адміністративні, лідерські, менеджерські та 
соціальні); 2) напрацювати навички постановки цілей та розуміння значущості завдань; 
3) визначити систему заохочень і покарань у діяльності шкільного прос-центру; 
4) оволодіти вміннями зменшувати емоційну напругу та підвищувати свою 
працездатність. 

Заняття 6. Вирішення конфліктів. Мета – оволодіння адекватними способами 
ефективного вирішення конфлікту шляхом усвідомлення змісту конфліктної ситуації і 
оптимізації особистої поведінки. Завдання: 1) визначити поняття «конфлікт», його 
наслідки (як негативні, так і позитивні); 2) з’ясувати роль емоцій у виникненні та розвитку 
конфліктної ситуації; 3) проаналізувати специфіку та профілактику міжгрупових 
конфліктів, а також значення посередника (медіатора) у їх розв’язанні. 

Заняття 7. Ефективна взаємодія підлітків і дорослих. Мета – оптимізація 
комунікації між підлітками та дорослими. Завдання: 1) визначити основні проблеми у 
взаємодії підлітків і дорослих; 2) сприяти формуванню навичок співпраці з дорослими. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Загалом впроваджена нами 
тренінгова програма у роботу шкільного прес-центру виявилася ефективною. Про це 
свідчить не лише регулярне видання газети та злагоджена робота команди, а й те, що 
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чимало випускників згодом стали студентами факультетів журналістики, видавничої 
справи тощо, таким чином тренінг командної взаємодії для учасників прес-гуртка є 
ефективним засобом розвитку їх творчих здібностей. Крім того, учні, які обрали 
спеціальності, пов’язані з інформаційними технологіями, натепер працюють на 
телеканалах, редакціях газет та Інтернет-видань, тому можна констатувати позитивний 
вплив шкільних прес-центрів на формування обдарованості школярів, зокрема старших 
класів. 

Отже, координація психологом діалогічної взаємодії підлітків із різними видами 
обдарованості в умовах позакласної діяльності, сприяє розвитку здібностей підлітків, 
розширенню їх рольового репертуару, формуванню комунікативної компетентності, а 
також соціального інтелекту в цілому, що загалом створює умови для становлення 
активних і продуктивних представників суспільства – майбутньої української еліти.  
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Kharchenko N.A. The role of the psychologist in the organization of dialogic interaction 
of students with different types of giftedness. This article is devoted to the analysis of the 
organization of dialogical interaction of children with different types of giftedness in the context of 
building elite education, outlines the role of the psychologist in the coordination of extracurricular 
activities of teenagers, considers the importance of social competence in the formation of the future 
Ukrainian elite. For nearly a century, scholars have sought to understand, measure, and explain 
giftedness. Succeeding theories and empirical investigations have often built on earlier work, 
complementing or sometimes clashing over conceptions of talent or contesting the mechanisms of 
talent development. Some have even suggested that giftedness itself is a misnomer, mistaken for the 
results of endless practice or social advantage. Conventional definitions of talent used by those 
scholars can therefore be placed on a continuum ranging from completely innate to completely 
acquired, but such a continuum still needs to be described. Second, we argue that the position of 
talent on the innate-acquired continuum has important implications for talent management in practice 
and can solve some of the ambiguities that still characterize the field. We argue that an organization’s 
position on this continuum entails important implications for its design of talent management practices, 
which we discuss extensively. Giftedness reflects the values of society; is typically manifested in actual 
outcomes, especially in adulthood; is specific to domains of endeavor; is the result of the coalescing 
of biological, pedagogical, psychological, and psychosocial factors; and is relative not just to the 
ordinary (e.g., a child with exceptional art ability com-pared to peers) but to the extraordinary (e.g., an 
artist who revolutionizes a field of art). In general, the training program we have implemented for the 
school press center has proved effective. This is evidenced not only by the regular publication of the 
newspaper and the coordinated work of the team, but also by the fact that many graduates 
subsequently became students of the faculties of journalism, publishing, etc. In addition, students who 
have selected IT-related majors are now working on TV channels, newspapers, and online 
publications. Thus, coordination of psychologists with the dialogic interaction of adolescents with 
different types of giftedness in extracurricular activities, promotes the development of adolescents' 
abilities, expanding their role repertoire, the formation of communicative competence, as well as social 
intelligence in general, which in general creates the conditions for becoming active and productive 
representatives of society of the Ukrainian elite. 

Keywords: dialogic interaction, giftedness, social competence, team approach, educational 
process. 

 

  



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

269 

 

УДК 159.9 

Г.В. Чайка  
ПОЗИТИВНІ ВПЛИВИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР 

Чайка Г.В. Позитивні впливи комп’ютерних ігор. У статті представлений огляд 
наукових досліджень з метою віднайти позитивні впливи комп’ютерних ігор на їх 
користувачів. Показано, що комп’ютерні ігри впливають на когнітивний розвиток людини: 
на пам'ять, увагу, мислення та інтелектуальні функції в цілому. Люди, які грають у 
відеоігри, проявляють більше наполегливості у вирішенні складних завдань і більш 
відкриті до освоєння нового досвіду. Гра може призводити до зміни Я-образу і локусу 
контролю. Ігри знижують стрес і підвищують настрій. Обговорено вплив комп’ютерних 
ігор на соціальну активність гравців, на їх навички спілкування з оточенням. Показано, 
що ігри також можуть стимулювати фантазію і творчість. У висновках зазначається, що 
ігри можуть бути корисними для психологічного розвитку, хоч мета їх створення суто 
розважальна. 

Ключові слова: комп’ютерні ігри, геймери, психологічні впливи, когнітивний 
розвиток, фантазія, творчість. 

Чайка Г.В. Положительное влияние компьютерных игр. В статье представлен 
обзор научных исследований, с целью определить положительное влияние 
компьютерных игр на их пользователей. Показано, что компьютерные игры влияют на 
когнитивное развитие человека: на память, внимание, мышление и интеллектуальные 
функции в целом. Люди, которые играют в видеоигры, проявляют больше настойчивости 
в решении сложных задач и более открыты к освоению нового опыта. Игра может 
приводить к изменению образа Я и локуса контроля. Игры снижают стресс и повышают 
настроение. Обсуждено влияние компьютерных игр на социальную активность игроков, 
на их навыки общения с окружающими. Показано, что игры также могут стимулировать 
фантазию и творчество. В выводах отмечается, что игры могут быть полезными для 
психологического развития, хотя цель их создания чисто развлекательная. 

Ключевые слова: компьютерные игры, геймеры, психологические воздействия, 
когнитивное развитие, фантазия, творчество. 

Постановка проблеми. Комп’ютерні ігри сталі відомі широкому загалу у 90-ті роки 
минулого століття і одразу привернули увагу психологів.  

Перш за все, це стосувалося ігор із агресивними діями, де гравцю пропонувалося 
вбивати все, що рухається по екрану. Зазвичай такі завдання супроводжувалися 
похмурими малюнками із великою кількістю крові, трупів, монстрів, тривожною музикою, 
звуками стрілянини, вибухів, хрипами тих, хто вмирає. Зрозуміло, що одразу ж виникло 
питання, як впливатимуть такі ігри на гравців, чи не призведуть вони по підвищення рівня 
насильства у реальному житті. І перші дослідження підтверджували це тривожне 
припущення, проте подальші пошуки потихеньку спростовують ці результати. 

Інший негативний результат появи комп’ютерних ігор – це той факт, що 
комп’ютерні гравці почали грати у дуже великих обсягах, багато годин поспіль, забуваючи 
про свої обв’язки, про роботу або навчання, про сон і навіть про чищення зубів. І знову ж, 
подальші дослідження показали, що не все так страшно. Так, коли людина починає грати 
у комп’ютерні ігри вперше, то вона грає дуже багато. Так само, як якщо людині перше 
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показати телевізор, то вона буде просиджувати перед ним майже весь можливий час. 
Проте згодом новинка вже перестає бути такою новою і цікавість до неї потихеньку 
згасає. Час, витрачений на ігри, стає все меншим, приходячи до певної розумної норми. 
Ігри перестають заважити іншим видам діяльності, як обов’язковим (робота, навчання, 
ведення домашніх справ), та і не обов’язковим, але потрібним для психологічного 
благополуччя (неформальне спілкування, відпочинок, різні хобі тощо). Так, існує певний 
прошарок гравців, які грають занадто багато, забуваючи про все на світі. Проте, у такому 
випадку йдеться вже про існування залежності, яка потребує заходів аналогічних тим, які 
використовуються при роботі із залежними інших категорій (наприклад, шопоголіків, 
адреналіно-залежних осіб, гравців в азарті ігри тощо).  

Тобто негативні впливи комп’ютернім ігор виявилися дещо перебільшеними. А чи 
існують позитивні впливи комп’ютерних ігор? 

Формулювання мети і завдань статті. Мета цієї статті – провести огляд 
наукових досліджень, щоб віднайти позитивні впливи комп’ютерних ігор на користувачів.  

Виходячи з мети статті, були поставлені такі завдання: провести огляд досліджень 
за такими напрямками психологічної науки: когнітивний розвиток, особистісні риси, 
навички спілкування та розвиток креативних здібностей.  

Виклад результатів дослідження. Перш за все трохи статистики. Ще досить 
недавно вважалося, що основний контингент комп’ютерних гравців – хлопці-підлітки та 
молоді чоловіки. Проте, ось результат свіжих досліджень: середньостатистичному 
гравцеві 35 років. Тобто, якщо пригадати, що сьогодні вже грають навіть дошкільнята, то 
верхня вікова планка – це вже люди пенсійного віку. Причому, всупереч популярній думці, 
серед гравців більше дорослих жінок (31%), ніж неповнолітніх хлопчиків (18%). А взагалі 
в відеоігри грає 59% чоловіків і 41% жінок [6]. З цих даних очевидно випливає висновок, 
що у комп’ютерні ігри грають усі, не можна віднести гравців до спеціальної соціологічної 
групи, яка б за певними демографічними параметрами відрізнялася від усього іншого 
населення.  

Зупинимося тепер на результатах досліджень, викладених у російськомовних і 
англомовних джерелах, які вказують на можливі позитивні впливи комп’ютерних ігор. По-
перше, треба зауважити, що тематика комп’ютерних впливів дуже популярна не лише 
серед спеціалістів-психологів, а і серед широкої аудиторії. Тому серед літератури 
переважають не стільки суворо наукові дослідження, скільки науково-популярні. Тому у 
своїй статі ми звернемося і до науково-популярних джерел, за умови, що вони базуються 
на науково достовірних даних. 

Велика група досліджень комп'ютерних ігор присвячена вивченню їх впливу на 
когнітивний розвиток людини: на пам'ять, увагу, мислення та інтелектуальні функції в 
цілому. 

У 2013 році, дослідники з Інституту людського розвитку Товариства Макса Планка 
(Німеччина), провівши низку експериментів, дійшли висновку, що комп’ютерні ігри 
викликають збільшення областей мозку, відповідальних за просторову орієнтацію, 
формування пам'яті і стратегічне планування, а також дрібну моторику [8]. У порівнянні з 
контрольною групою, ігрова показала збільшення сірої речовини, в якому знаходяться 
клітинні тіла нервових клітин головного мозку; це було виявлено за допомогою МРТ. 
Ефекти пластичності спостерігалися в правому гіпокампі, правої перед-фронтальній корі 
і мозочку. Ці області мозку беруть участь в таких функціях, як просторова навігація, 
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формування пам'яті, стратегічне планування і дрібна моторика рук. Найцікавіше, що чим 
більш вираженими були ці зміни, тим більше було бажання грати в учасників 
експерименту. 

Існує низка досліджень, які показують, що геймери мають кращі показники уваги, 
краще концентруються. Любителям стрілялок, виявляється, набагато простіше 
фільтрувати інформацію, що надходить, і концентруватися на конкретному завданні. 
Вони не так часто відволікаються, як люди, які не захоплюються такими іграми. Причому 
геймери, які більше люблять інші жанри, таких здібностей не проявляють, мають 
середньостатистичні показники уваги [6]. У порівнянні з людьми, які не грають, геймери 
мають більший обсяг і більш широке поле уваги, кращі показниками селективності і 
концентрації на релевантній інформації, менш схильні до ефекту миготіння уваги [23; 16]. 
Тож можна очікувати, що такі гравці – любителі стрілялок кращі водії на реальних 
дорогах, оскільки тут також потрібна концентрація уваги на важливих об’єктах. 

У порівнянні з однолітками, що не грають, геймери демонструють більшу швидкість 
реакції і краще перемикання між завданнями; кращу зорово-моторну координацію; 
здатність працювати з більшими обсягами інформації, ефективніше виконувати завдання 
з оцінювання кількості об'єктів в групі без ліку, «на око» і відслідковувати рух безлічі 
об'єктів [15; 17]. Тренування когнітивних здібностей геймерів не обмежується зоровою 
модальністю: у завданні на визначення порядку пред’явлення швидко змінюваних 
стимулів різної модальності, геймери також виявилися точнішими, ніж не-геймери [18], 
що вказує на тренування перцептивної точності у різних сенсорних модальностях.  

Також гравці у стрілялки краще справляються з завданнями на уявне обертання 
об'єктів, ніж їх однолітки, які не грають. При цьому приріст навичок вище у дівчат-
геймерів, ніж у юнаків-геймерів, тоді як дівчата-не-геймери вирішують просторові 
завдання значно гірше, ніж юнаки-не-геймери [20]. Спеціально організовані ігрові сесії 
для не-геймерів обох статей також сприяють поліпшенню у них показників просторового 
мислення. 

Показана готовність геймерів швидко і впевнено приймати рішення в невизначеній 
ситуації; при цьому швидкість прийняття рішення не відбивається на його правильності: 
геймери дають більш швидкі і не менш точні відповіді, ніж не-геймери [19]. 

Ігри-стратегії позитивно оцінюються більшістю дослідників. Головною їх перевагою, 
на думку науковців, є розвиток навичок системного мислення. Гравець не бачить все 
поле відразу і змушений будувати його образ. Розмір образу перевищує обсяг свідомості, 
тому робота з образом суб’єктивно відчувається як вплив несвідомих імпульсів на процес 
прийняття рішення, що можна описати словом «інтуїція» [7]. У геймерів краще 
розподіляється зорова увага. Вони можуть відстежувати більше рухомих об'єктів. 
Прокачується пам'ять гравців. Ряд дослідників відзначають високу здатність геймерів до 
прогностичному мислення і планування [1]. 

Комп'ютерні ігри дозволяють краще справлятися з багатозадачністю [2]. 
Дослідження К. Барлетт з колегами показало, що при одночасному виконанні завдань на 
робочу пам'ять, рахунок в розумі, селективну увагу і слухове сприйняття в умовах 
обмеження часу геймери справляються краще не-геймерів [14]. 

На своєму цивілізаційному шляху людство вже відійшло від первісних мисливців. 
Ми не можемо розвивати свої когнітивні можливості, простежуючи кроки диких звірів, або 
вгадуванням їх за мерехтінням гілок. Сучасне високотехнологічне життя вимагає 
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сучасних високотехнологічних методів тренування і розвитку. Мета створення 
комп’ютерних ігор – зовсім не розвиток певних здібностей людини. Проте завдяки їх 
притягальній силі, гравці проводять за ними багато часу, повторюючи певні дії раз за 
разом, іншими словами, тренуючись. Такі ефекти є побічними, не дуже значними, але 
вони актуально існують і мають позитивні приливи на особистість.  

Цікавим є висновок, що комп’ютерні ігри ефективні для підтримки когнітивних 
функцій при старінні. Причому корисний ефект мають навіть звичайні ігри, що не були 
розроблені спеціально для цих цілей [4, 8]. Тренування за допомогою комп'ютерних ігор 
сприяють відновленню активності лобових часток, допомагають поліпшити робочу 
пам'ять і концентрацію уваги, причому як молодих, так і літніх досліджуваних [13].  

Люди похилого віку, зазвичай, не дуже прагнуть розвивати свої когнітивні функції за 
допомогою формальних дій, виконуваних, приміром, при регулярних відвідуваннях 
навчальних курсів. А у грі підтримка когнітивних надбань відбувається не вимушено, з 
власного бажання, і приносить задоволення. 

Також дослідники звертають увагу на зміни в особистісних конструктах 
комп’ютерних гравців.  

Так, авторами одного з найбільш ранніх досліджень соціально-психологічних 
аспектів комп'ютерної гри [12] показано, що інтенсивний досвід комп'ютерної гри значно 
впливає на особистісні особливості і самосвідомість гравців. Механізм такого впливу 
розглядається в руслі концепції психотехнічної дії: комп'ютерна гра представляє собою 
певний процес, протягом якого суб'єкт контролює свої дії, вдається до рефлексії, аналізу 
того, що змінилося в ньому самому. Забезпечуючи таким чином інтенсивний досвід 
аналізу суб'єктом власних успіхів і невдач, гра призводить до зміни його Я-образу і локусу 
контролю. Автори відзначають терапевтичний ефект, який досягається за допомогою 
зближення Я-реального з Я-ідеальним, важливість досвіду позитивного емоційного 
переживання ігрової ситуації, рекреаційні функції комп'ютерної гри. У роботі [27] 
показано, що відеоігри найбільш суттєво мотивують і мають суттєвий вплив на емоції, 
коли переживання гравців стосовно самого себе під час гри відповідають їх уявленням 
про їх ідеальне Я. Крім того, високий рівень занурення до ігрових умов, а також великі 
розбіжності між характеристиками реального та ідеального Я гравців посилюють 
внутрішню мотивацію на опанування характеристиками ідеального Я під час гри. 

Люди, які грають у комп’ютерні ігри проявляють більше наполегливості у вирішенні 
складних завдань і більш відкриті до освоєння нового досвіду. Це відбувається завдяки 
тому, що ігри знижують стрес і підвищують настрій. Казуальні ігри на мобільних 
телефонах знижують симптоми депресії і покращують стосунки з однолітками [8]. У 
роботі [26] показано, що ігри – стимулятори різних професій привабливі навіть для тих, 
хто реально працює за відповідною професією, тому що ці ігри знімають відчуття 
невизначеності, безпорадності, неоднозначності та наслідків невдач, які виникають у 
реальній роботі. Завдання реальної роботи перетворюються на ігрові системи, з якими 
цікаво взаємодіяти. Вони дають гравцям чіткі цілі, однозначні відгуки та передбачувані 
винагороди. Усі речі, які, на жаль, не завжди існують у реальності. 

Згідно з дослідницькою роботою, проведеною університетом Радбуд (Нідерланди), 
позитивні емоцію, які виникають під час гри, підвищують мотивацію, допомагають 
будувати стосунки з оточенням та справлятися з невдачами. Гра також допомагає 
відслідковувати негативні емоції, такі як гнів, розчарування чи тривожність, та 
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контролювати ці емоції для досягнення мети [24]. Навчившись мотивувати себе у грі, 
молоді люди могли б підштовхнути себе до досягнення цілей та покращення своїх 
навчальних успіхів так само, як вони цього навчилися, граючи у комп’ютерні ігри. 

І справді, одне з досить поширених негативних суджень про комп’ютерні ігри – це 
побоювання батьків і вчителів, що ігри негативно впливають на успішність у навчанні. 
Проте робота, проведена у 2016 році вченими з Королівського технологічного 
університету Мельбурна (Австралія), показала, що підлітки, які грають в онлайн-ігри 
майже кожен день, показують оцінки вище середнього по математиці і природничим 
наукам. На думку вчених гра в онлайн-ігри, яка потребує вирішування головоломок, 
включає в себе використання певних загальних знань і навичок з математики, читання і 
природничих наук, які вивчалися у школі протягом дня [8]. Від себе зауважимо, що це 
стосується лише випадків, коли школярі грають у вільний час, а не замість навчання. 
Якщо ж школяр не навчається, байдуже з якої причини (не достатня особистісна 
вмотивованість, переважання позашкільних інтересів, знижені здібності, відсутність 
батьківського контролю тощо), то його успішність буде низькою незалежно, чи грає він у 
комп’ютерні ігри, чи ні. 

Ще одне питання – вплив комп’ютерних ігор на соціальну активність гравців, на їх 
навички спілкування з оточенням.  

Правдивість поглядів на те, що діти, які занадто захоплюються комп’ютерними 
іграми, недостатньо спілкуються з однолітками і не розвивають відповідні навички 
перевірялася у лонгітюдному дослідженні, проведеному Норвезьким університетом 
природних і технічних наук. Результати такого вивчення показали, що, якщо дитина 
багато грає у комп’ютерні ігри та мало спілкується, то це, швидше за все, наслідок того, 
що раніше у неї щось не заладилося з товаришами, причому не заладилося з якихось 
неігрових причин. Автори роботи наполягають, що захопленість іграми може бути 
скоріше наслідком, а не причиною невміння вести себе з іншими [25]. З таким висновком 
згідна і Н. Богачева, російський психолог, яка займається дослідженнями впливів 
комп’ютерних ігор [11]. Вона наполягає, що до комп’ютерних ігор люди часто звертаються 
через проблеми з сім'єю, школою, роботою. У цьому сенсі життєві проблеми часто 
первинні: не ігри провокують відхід від реальності, а реальність, що стала неприйнятною, 
примушує людей занадто багато грати.  

З іншого боку, є дані [21], які дозволяють припустити, що комп’ютерні ігри можуть 
бути безпечним місцем для експериментів із соціальними взаємодіями для вразливих 
людей, приміром, людей з аутизмом, із незахищеними стилями прихильності (чиї 
ненадійні стосунки на початку життя призвели до почуття недовіри до більшості інших 
стосунків), сором'язливих людей, людей з депресивними симптомами, або людей із 
підвищеною соціальною тривожністю. Комп’ютерні он-лайн ігри відчуваються такими 
людьми як безпечне середовище, оскільки вони дозволяють людям спілкуватися, коли 
вони хочуть, без необхідності реагувати негайно і або знаходитися в одному фізичному 
просторі з іншими людьми. Також діти та підлітки проводять все більше і більше часу, 
граючи у он-лайн ігри зі своїми друзями. Для більшості це позитивний досвід, що 
дозволяє їм спілкуватися з однолітками, навіть коли фізично вони не можуть бути з ними. 
Цей нетрадиційний метод спілкування є корисним для розвитку зв’язків, оскільки він 
формує навички та впевненість, необхідні для взаємодії віч-на-віч. 
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Звернемося тепер до питання, чи можуть комп’ютерні ігри стимулювати 
креативність.  

У роботі [9] робиться цікаве зауваження, що функції комп'ютерних ігор виявляються 
разюче схожими з властивостями фантазії підлітка. Комп'ютерні ігри так само 
відкривають перед гравцем світ, опосередкований загальнолюдською культурою, і дають 
гравцеві достатню свободу всередині цього світу, дозволяють переграти невдалу 
ситуацію знову і знову, поки гравець не здобуде необхідного досвіду. Більш того, 
більшість комп'ютерних ігор втілюють ті чи інші фантазії підлітків: бути сильним воїном 
або магом, полководцем, економістом, президентом, рятівником людства, злим генієм і 
навіть кінорежисером. Схожість функцій комп'ютерних ігор з фантазією, дозволяє 
розглядати їх як імітацію тих чи інших життєвих ситуацій, процесів, дій, тому аналоги 
ігрової діяльності можна виявити і в реальному житті. 

А.М. Прихожан [10] відзначає, що захоплення комп'ютерними іграми сприяє 
розвитку у дітей молодшого шкільного віку інтуїтивного мислення і невербального 
інтелекту (що є передвісниками креативності), однак перешкоджають розвитку 
дослідницької діяльності і образного мислення. Дж. Гакенбах і Р. Допко [22] досліджували 
параметри образної і вербальної креативності активних гравців 17-46 років. Група 
найбільш активних гравців продемонструвала високі показники образної креативності у 
порівнянні з менш активними гравцями. Зокрема, відмінності були виявлені за 
параметрами швидкості, оригінальності, абстрактності назв. Іншими словами, активні 
геймери продукували більше число нестандартних ідей, а також використовували більш 
змістовно навантажені назви для їх опису.  

Комп'ютерні ігри здатні безпосередньо подавати ідеї для творчості. Це виражається 
у створенні комп’ютерними гравцями різного виду продуктів за мотивами улюблених ігор: 
додатків до ігор (плагинів, модів), а також творів, які не пов’язані безпосередньо із 
програмуванням, приміром, специфічний гумор, малюнки, і навіть літературні твори і 
екранізації. 

На думку дослідників [3] позитивні кореляції між креативністю та захопленістю 
комп'ютерними іграми, які демонструються гравцями різного віку, підказують, що, 
швидше за все, несправедливою є поширена думка, згідно з якою комп’ютерна ігрова 
діяльність однозначно негативно впливає на творчі та інтелектуальні здібності дітей, 
підлітків, та й дорослих людей. Крім цього, дослідження показують, що комп'ютерні ігри 
можуть сприяти розвитку функцій когнітивного контролю, тим самим побічно 
забезпечуючи розвиток творчих здібностей гравців. 

Якщо з вернутися до проблеми агресивних ігор (з якої ми почали цю статтю), то 
цікавим є дослідження Центру європейських економічних досліджень (ZEW), проведені у 
2011 році [8]. За спостереженнями його авторів, релізи комп’ютерних ігор в цілому 
призводять до зниження рівня злочинності протягом п'яти тижнів після продажу певної 
гри, причому мова йде як про ігри з елементами насильства, так і без. Самі автори 
відзначають, що такий висновок може здатися парадоксальним, але він може 
пояснюватися тим, що люди, схильні до насильства, починають грати в ігри і, тим самим, 
виключають себе з соціального контексту, в якому вони могли б здійснювати реальні 
правопорушення. 

На думку І. Бурлакова, якщо не протиставляти віртуальну реальність справжній, а 
розглядати їх як частину одного життя, то комп'ютерні ігри стають тренажером для 
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навчання того, як управляти агресивністю. Коли гравець змінить гру на будь-яке інше 
заняття, відзначає автор, навик залишиться і буде приносити користь. Таким чином, 
комп'ютерні ігри формують звичку використовувати комп'ютер як інструмент управління 
агресією. Можливо, гравцям в майбутньому це полегшить само-актуалізацію [7]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Будь-які наукові досягнення, 
вдалі технологічні новинки для широкої публіки спочатку викликають острах. Так було з 
першими телефонами, так було з телебаченням. Те саме спостерігається із 
комп’ютерами, взагалі, і комп’ютерними іграми, зокрема. Віртуальній світ, комп’ютерні 
ігри є породженням людського розуму, вони є продовженням світу реального. Він є, по 
суті, перенесенням людських навичок, інтересів і світоглядів на нову технологічну 
платформу. Дослідження впливів комп’ютерних ігор на людину, проведені в останні роки, 
показали, що такі ігри можуть бути корисними для психологічного розвитку. Цей факт не 
є метою створення ігор, вони розробляються для відпочинку, цікавого проведення часу 
без жодних зобов’язань. Проте, як традиційна гра є джерелом розвитку маленької 
дитини, так комп’ютерна гра може стимулювати певні особистісні характеристики і риси 
дорослої людини. Такі впливи не великі, але вони можливі, і чи будуть вони підсилені – 
залежить від розробників комп’ютерних ігор, від їх конкретних цілей і, більш широко, від 
їх світогляду. 
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Chaika G.V. Positive impacts of computer games. The article presents the overview of the 
studies conducted both in Ukraine and abroad in order to find the positive effects of computer games 
on their users. The article show that computer games influence human cognitive development: 
memory, attention, thinking and intellectual functions in general. There are studies that show that 
gamers have better attention, in particular, better concentration and selectivity, large volume and a 
wider field of attention. Gamers are able to make quick and confident decisions in an uncertain 
situation; moreover, a decision-making speed does not affect its correctness. Computer gamers can 
better handle multitasking. People who play computer games are more persistent in solving of complex 
problems and more open to new experiences. Also, computer games are effective in cognitive function 
supporting at aging. 

The game can change an individual’s self-image and locus of control. Games reduce stress and 
boost mood. The impact of computer games on players’ social activity and their communication skills 
with the environment is discussed. It is suggested that computer games can be a safe place to 
experiments with social interactions for vulnerable people. It is shown that games can also stimulate 
imagination and creativity. Positive correlations between creativity and passion for computer games 
displayed by players of all ages suggest that a widespread view that computer game activities have a 
negative effect on the creative and intellectual abilities of children, adolescents and adults is most 
likely unfair. 

The findings state that games can be useful for psychological development, though the purpose 
of their creation is purely entertaining. As a traditional game is a source of development for a young 
child, a computer game can stimulate certain personal characteristics and traits of an adult. 

Keywords: computer games, gamers, psychological influences, cognitive development, 
fantasy, creativity. 
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УДК159.9:81 

О.А. Чиханцова 
ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ 

Чиханцова О.А. Іншомовна комунікативна компетентність як фактор розвитку 
особистості. У статті розглядаються роль іншомовної комунікативної компетентності та 
проблема формування іншомовних навичок у спілкуванні, які впливають на розвиток 
особистості.  

Визначено, що комунікативна компетентність передбачає відповідні вміння, 
сформованість яких є необхідною умовою для вивчення іноземної мови в освітньому 
середовищі. Результати експерименту дозволили встановити психологічну специфіку 
процесу оволодіння іноземними мовами особистістю.  

Розглянуто комунікативну компетентність як фактор розвитку особистості в процесі 
ефективного оволодіння іноземними мовами у закладах вищої освіти. 

Ключові слова: особистість, іншомовна комунікативна компетентність, оволодіння 
іншомовним мовленням. 

Чиханцова Е.А. Иностранная коммуникативная компетентность как фактор 
развития личности. В статье рассматриваются роль иноязычной коммуникативной 
компетентности и проблема формирования иноязычных навыков в общении, которые 
влияют на развитие личности. 

Определено, что коммуникативная компетентность предполагает 
соответствующие умения, сформированность которых является необходимым 
условием для изучения иностранного языка в образовательной среде. Результаты 
эксперимента позволили установить психологическую специфику процесса овладения 
иностранными языками личностью. 

Рассмотрено коммуникативную компетентность как фактор развития личности в 
процессе эффективного овладения иностранными языками в учреждениях высшего 
образования. 

Ключевые слова: личность, инострання коммуникативная компетентность, 
овладение иностранной речью. 

Постановка проблеми. ХХІ століття ознаменувалось достатніми змінами у 
соціально-економічному розвитку України. Значно активізувалися міжнародні зв’язки 
нашої держави, посилився її авторитет у світовому та європейському просторі. Сьогодні, 
коли Україна орієнтується на Європу, володіння іноземними мовами є однією з умов 
особистісного та професійного становлення людини. Знання мов є важливою 
передумовою для формування особистісних, культурних та професійних особливостей 
особистості. Загальна стратегія вивчення іноземних мов визначається потребами 
сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, психолого-педагогічних і 
суміжних наук. У їх основу покладено комунікативний підхід, який зумовлює практичну 
мету вивчення іноземних мов, а саме оволодіння іншомовним спілкуванням через 
формування і розвиток комунікативної компетенції, що передбачає також розвиток 
особистості. 

Ефективність формування іншомовного мовлення обумовлена рядом 
психологічних та педагогічних факторів, які можна визначити як суттєві обставини, що 
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впливають на успішність розвитку спілкування особистості. Фактори успішності 
базуються на структурі навчальної діяльності, яка дозволяє ідентифікувати їх з її 
структурними компонентами створення умов для розвитку внутрішньої мотивації до 
спілкування, удосконалення навчально-виховного процесу за рахунок включення 
особистості в процес обговорення конкретних ситуацій.  

Виходячи з цього, іншомовне спілкування має величезне значення для розвитку 
людської психіки, розвитку та становлення розумної, культурної поведінки. Психічний 
розвиток людини починається зі спілкування. Це перший вид соціальної активності, який 
виникає в онтогенезі та завдяки якому індивід отримує необхідну для його розвитку 
інформацію. Так, іншомовне мовлення формує і розвиває здібності, виступає засобом 
отримання знань та навичок особистості. 

Аналіз останніх публікацій. Проблема розвитку іншомовного спілкування в 
процесі вивчення іноземної мови розглядалася в багатьох наукових працях [1-4; 6; 8; 9; 
11-14].  

Останнім часом проблема покращення іншомовної підготовки майбутніх 
спеціалістів набула особливої актуальності й стала предметом багатьох досліджень: 
зокрема, психологічні аспекти формування комунікативної компетентності вивчалися О. 
Бодальовим та С. Зонтовою [11]. Проблема оволодіння особистістю іноземними мовами 
висвітлювалась у ряді наукових праць С. Бучацької та Л. Онуфрієвої [2; 8]. Вивчення 
іноземної мови набуває особистісного смислу в залежності від того, якою діяльністю 
інтегровані мовні знання, що отримуються [13].  

Так, дослідник Р. Фойєрштайн виявив якості, наявність та формування яких 
забезпечує успішне оволодіння іноземною мовою особистістю: розуміння важливості 
навчальних завдань для себе і свого майбутнього; оволодіння стратегією подальшого 
самонавчання; бажання працювати над розв’язанням навчальних завдань; почуття 
компетентності, здатності вирішувати поставлені завдання; здатність до контролю та 
управління своєю поведінкою і діяльністю; уміння ставити реальну мету, планувати 
шляхи її досягнення; потреба й здатність іти назустріч викликам життя, навчання, 
відповідати на них; усвідомлення необхідності та наявності змін у своїх якостях, рівні 
підготовки; упевненість у здатності до позитивних змін, до успішного вирішення проблем; 
готовність і здатність до участі в спільній роботі [13].  

Слід наголосити, що у психолого-педагогічній літературі компетентність 
розглядається як категорія оцінна, що характеризує людину як суб’єкта певного виду 
діяльності й забезпечує досягнення успіхів. При цьому оцінюються такі компоненти, як 
структура знань і вмінь, ціннісні орієнтації, ставлення до діяльності, її результативність і 
здатність до її вдосконалення [2; 12; 15]. Комунікативна компетентність – це 
інтегративне утворення особистості, яке має складну структуру й виступає як взаємодія і 
взаємопроникнення лінгвістичної, соціокультурної компетенцій, рівень сформованості 
яких дозволяє людині ефективно здійснювати іншомовну, а отже, міжмовну, 
міжкультурну й міжособистісну комунікацію [2; 11; 13; 16]. 

Іншомовна комунікативна компетентність безпосередньо виступає як фактор 
інтелектуального розвитку особистості, оскільки спілкуючись індивіди обмінюються та 
збагачуються інформацією, набувають нові інтереси, мотиви, цілі діяльності; 
міжособистісної взаємодії; розвитку загального кругозору; формування особистісних 
особливостей людини та характеру. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є дослідження рівня 
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іншомовної комунікативної компетентності та впливу її на розвиток особистості. 
Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань: дослідити 
іншомовну комунікативну компетентність як основний фактор розвитку іноземного 
мовлення та виявити вплив іншомовної комунікативної компетентності на процес 
розвитку особистості. 

Виклад методики і результатів дослідження. У дослідженні взяли участь 
84 студенти різних спеціальностей 2 та 3 курсів коледжу «Освіта» Університету 
«Україна» м. Києва: 35 юнаків та 49 дівчат. Вік досліджуваних від 18 до 20 років. Обробка 
отриманих результатів дослідження здійснювалася за допомогою комп’ютерної програми 
для статистичної обробки даних SPSS Statistics 21.0. 

Для діагностики комунікативної компетентності та рівня оволодіння іншомовним 
мовленням студентів нами було використано комплекс методів дослідження: 
1) спостереження; 2) методи усного (бесіда, інтерв’ю) і письмового (анкетування) 
опитування; 3) аналіз результатів спілкування та навчання учнів іноземною мовою; 
4) авторська методика визначення рівня оволодіння іншомовним мовленням; 5) метод 
експертних оцінок. Експертна оцінка рівня розвитку комунікативного компоненту як 
фактору розвитку іншомовного мовлення студентів здійснювалась експертами з числа 
досвідчених викладачів іноземної мови Університету «Україна». Оцінювання іншомовних 
комунікативних умінь включало комплекс завдань на виявлення умінь з аудіювання, 
читання, говоріння та письма. 

Розроблена нами структурна модель іншомовної комунікативної компетенції (див. 
рис. 1) є основою для визначення системи вправ і завдань, які здатні забезпечувати 
формування в особистості зазначеної компетентності як макрооб’єкта та її структурних 
компонентів. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель комунікативної компетентності особистості під час оволодіння 
іноземною мовою 
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Для дослідження у респондентів комунікативної компетентності як фактору 
іншомовного мовлення нами перевірялись граматичні та лексичні навички; вміння 
будувати граматично та лексично правильні речення зрозумілі співрозмовнику; 
комунікативні теми, які охоплювали різні сторони особистісних відносин. Під час читання 
та аудіювання нами перевірялося в учнів загальне розуміння прочитаних та прослуханих 
текстів, їх структури, розпізнавання зв’язків між частинами тексту, вибіркове знаходження 
спеціальної або необхідної інформації в текстах різнопланового характеру.  

У ході вивчення іншомовної мовленнєвої діяльності студентів нами було 
запропоновано виконати певні завдання з іноземної мови, які включали читання, 
аудіювання та граматичні завдання для визначення якості та результативності знань з 
іноземної мови, тому що середні показники коефіцієнту результативності (К.р.) та 
коефіцієнту якості (К.я.) дають можливість нам аналізувати рівень навченості студентів. 
Співвідношення між коефіцієнтом результативності і рівнем якості знань розподіляються 
таким чином: від 1 до 0,9 – високий рівень; від 0,9 до 0,8 - достатній рівень; від 0,8 до 
0,7 - середній рівень; 0,7 і нижче - початковий рівень [13]. Виходячи з отриманих даних 
можна зробити висновок, що студенти коледжу мають середній рівень іншомовних знань 
(див табл. 1). 

Таблиця 1. 
Показники оволодіння студентами іншомовним мовленням 

Середній бал з 
іноземної мови 

Коефіцієнт 
результативності знань 

Коефіцієнт 
якості знань 

7,56 0,63 0,54 

Нажаль, коефіцієнт результативності та коефіцієнт якості знань респондентів 
засвідчили про початковий рівень (<0,7) сформованості у них іншомовних навичок. 

Так, із відповідей студентів (45,7%) виявлено, що причина, яка заважає їм 
розмовляти іноземною мовою вільно є психологічний фактор, який залежить від 
характеру особистості. Якщо студент сором’язливий і йому не вистачає впевненості, то 
ці якості заважатимуть його іншомовному мовленню. Виявлено також, що студенти не 
відчувають хвилювання під час спілкування іноземними мовами, коли їх мовленнєві 
здібності не підлягають оцінюванню з боку викладача або одногрупників. Про це заявило 
83,5% респондентів. 

Результати нашого опитування демонструють, що більшість студентів коледжу 
(63,8%) вважають, що за допомогою самооцінки визначається взаємостосунки з 
оточуючими, критичність, вимогливість до себе та відношення до успіхів і невдач. Для 
59,1% респондентів самовиховання передбачає певний рівень розвитку інтелекту, який 
виявляється у всьому, що стосується зміни власного «Я». Усвідомлення власної 
поведінки здійснюється через самоспостереження, самоаналіз та самокритику [10].  

Із метою визначення рівня сформованості іншомовної комунікативної 
компетентності студентам коледжу було запропоновано визначити самооцінку знань і 
вмінь (див.рис.2). У цьому випадку самооцінка порівнювалася з експертною оцінкою.  
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Рис. 2. Рівень самооцінки студентів коледжу під час іншомовної комунікації 

Порівняльний аналіз самооцінки студентів і оцінки експертів показують, що в 
більшості випадків у студентів (44,1%) переважає середній рівень оцінки комунікативних 
знань і умінь. Це визначається відсутністю у них досвіду спілкування іноземними мовами 
використання її у реальних ситуаціях. Занижена ж самооцінка студентів (34,5%) 
пояснюється завищеною самокритичністю і вимогливістю до власного рівня розвитку 
іншомовних знань і умінь. Виходячи з результатів нашого дослідження, більшість 
респондентів мають низький та середній рівень самооцінки під час іншомовної 
комунікаціє. 

Слід зазначити, що значний внесок до розвитку іншомовної комунікативної 
компетенції зробили самі респонденти завдяки особистісному розвитку, що передбачає 
підвищення рівня власної самооцінки та самоконтролю. Навчання і формування 
самоконтролю у студентів сприяло розвитку у них адекватної самооцінки своєї 
іншомовної комунікативної діяльності. Ми переконані, що оволодіння іншомовним 
спілкуванням передбачає формування у студентів певного рівня комунікативної 
компетенції, яка реалізується за допомогою мовленнєвих умінь, розвинених на основі 
мовних, лінгвокраїнознавчих, країнознавчих знань та навичок мовлення.  

Для нашого дослідження важливо було встановити рівні розвитку компонентів 
іншомовної комунікативної компетенції респондентів з метою впливу на процес розвитку 
особистості. Результати експериментального дослідження представленні у таблиці 2. 

Таблиця 2. 
Рівні розвитку компонентів іншомовної комунікативної компетенції 

Компоненти Рівні 
(середнє значення за 12-бальною 

системою) 

Комунікативний 7,8 

Мовленнєвий 6,9 

Соціокультурний 5,4 

Навчально-діяльнісний 5,2 
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Співвідношення між компонентами розподіляються таким чином: від 1 до 4 балів – 
низький рівень; від 5 до 9 балів – середній рівень; від 10 до 12 – високий рівень. 
Достовірність отриманих кількісних даних узгоджувалася з результатами наших 
спостережень. Менш розвиненими виявилися, за наслідками експерименту, навчально-
діяльнісний (5,2) та соціокультурний (5,4) компоненти іншомовної комунікативної 
компетентності. Ці дані свідчать про потребу студентів коледжу у реалізації отриманих 
знань на практиці та у спілкуванні з носіями мови. Виходячи з отриманих даних можна 
зробити висновок, що респонденти мають середній рівень розвитку усіх компонентів 
іншомовної комунікативної компетенції. Такі посередні показники можна пояснити тим, 
що під час навчання та оволодіння іноземними мовами увага приділяється лише деяким 
компонентам комунікативної компетенції. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Розробляючи технологію 
вивчення вище зазначеної компетентності, ми прагнули дотримуватися ряду вимог, 
виконання яких стимулювало б у людини потребу в іншомовному спілкуванні: 
довірливість у спілкуванні, розкутість в комунікативних діях, уміння слухати 
співрозмовника, взаємоспівчуття та взаємопідтримка в комунікативних ситуаціях, 
реальний психологічний контакт, що забезпечує атмосферу довіри, емоційного 
благополуччя, впевненості у власних можливостях та здібностях. 

У дослідженні ми визначили, що іншомовна комунікативна компетентність є 
інтегративним утворенням особистості, яке має складну структуру і постає як взаємодія 
та взаємопроникнення когнітивного, мовленнєвого, соціокультурного та навчально-
діяльнісного компонентів, ступінь сформованості яких дозволяє здійснювати іншомовну 
комунікацію та впливати на розвиток особистості. Так, результати нашого дослідження 
підтверджують нашу думку, що іншомовна комунікативна компетенція постає 
ефективним засобом формування особистості. Цей вид компетентності сприяє розвитку 
особистісних якостей, підвищенню рівня зацікавленості в оволодінні іноземною мовою, 
дає змогу задіяти не лише свідомість особистості, але і її почуття та емоції. 

Отже, іншомовна комунікативна компетентність – це не лише зовнішня система 
знаків, яка служить для спілкування, але і як невід’ємна властивість самої людини, її 
психічна і психофізіологічна функція, її активність і діяльність. З цього слідує, що 
іншомовне мовлення впливає на формування та розвиток особистості. 

Список використаних джерел 
1. Борецька Г. Є. Сучасні технології формування англомовної компетенції в говорінні в учнів 

основної і старшої школи. Іноземні мови, 2010. № 2. С. 23-26. 
2. Бучацька С. М. Формування психологічної готовності студентів до ділового спілкування 

іноземними мовами : Дис. … на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 
Педагогічна та вікова психологія / С. М. Бучацька. Хмельницький, 2009. 205 с.  

3. Волобуєва О. Ф. Психологічні особливості формування компетенції в читанні іноземною 
мовою майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наук. праць Інституту психології ім. 
Г.С. Костюка АПН України / ред. С. Д. Максименка. Київ, 2005. Т. VII. Вип. 6. С. 76-86. 

4. Завірюха А. В. Психологічні проблеми спілкування іноземною мовою у студентів немовних 
навчальних закладів. Проблеми загальної та педагогічної психології, 2007. Т. 9. С. 
356-360. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%20%D0%A4.$


Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

285 

 

5. Колода С. О. Шляхи формування комунікативної компетенції іноземною мовою із 
застосуванням мережевих технологій. Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник 
наукових праць / ред. В.І. Сипченко. Слов’янськ: СДПУ, 2011. Вип. 7. Ч. І. С. 174-182. 

6. Москаленко О. В. Сучасні підходи до навчання іноземної мови у вищих навчальних 
закладах. Збірник наук. праць. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка, 
2010. Вип. 2. С. 566-571. 

7. Нагорна Н. П. Шляхи підвищення мотивації учнів до вивчення другої іноземної мови. 
Всеукр. газета для вчителів, викладачів, студентів та всіх, хто вивчає німецьку мову, 
2012. № 8 (304). С. 17-19. 

8. Онуфрієва І. Л., Онуфрієва Л. А. Психологічний аспект навчання іншомовного мовлення 
дорослих. Проблеми сучасної психології, 2010. Вип. 7. С. 496-507. 

9. Саєнко Н. С. Навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей на основі 
особистісно-діяльнісного підходу. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка, 
2010. Вип. 1. С. 224-228. 

10. Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: монографія / Л. З. Сердюк 
та ін.; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ, 2018. 192 с. URL: 
http://lib.iitta.gov.ua/712878/1_2018.pdf (дата звернення: 20.11.2019). 

11. Томчук М. І., Бучацька С. М. Психологічна готовність майбутніх фахівців до ділового 
спілкування іноземними мовами: монографія. Вінниця : Вінницька газета, 2010. 226 с. 

12. Bolster A., Balandier-Brown P. Young learners of modern foreign languages and their 
transition to the secondary phase: a lost opportunity? Language Learning Journal, 2004. 30, 
Р. 35-41. 

13. Chyhantsova О. Foreign language learning of students with non-linguistic speciality. International 
Scientific Journal «Euro-American scientific cooperation». Hamilton, 2014. № 5. P. 103-109. 

14. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. Pearson, 2012. 448 p. 
15. Menke M. R., Paesani K. Analysing foreign language instructional materials through the lens of 

the multiliteracies framework. Language, Culture and Curriculum, 2019. Vol. 32. P. 34-49. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1080/07908318.2018.1461898 

16. Petrie G. M., Avery L. Identifying our approaches to language learning technologies: improving 
professional development. English Teaching Forum, 2011. Vol. 49. № 3. Р. 2–17. 

References transliterated 
1. Boretska H. Ye. Suchasni tekhnolohii formuvannia anhlomovnoi kompetentsii v hovorinni v uchniv 

osnovnoi i starshoi shkoly. Inozemni movy, 2010. № 2. S. 23-26. 
2. Buchatska S. M. Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti studentiv do dilovoho spilkuvannia 

inozemnymy movamy : Dys. … na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : 19.00.07 
Pedahohichna ta vikova psykholohiia / S. M. Buchatska. Khmelnytskyi, 2009. 205 s.  

3. Volobuieva O. F. Psykholohichni osoblyvosti formuvannia kompetentsii v chytanni inozemnoiu 
movoiu maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv. Zbirnyk nauk. prats Instytutu psykholohii im. H.S. 
Kostiuka APN Ukrainy / red. S. D. Maksymenka. Kyiv, 2005. T. VII. Vyp. 6. S. 76-86. 

4. Zaviriukha A. V. Psykholohichni problemy spilkuvannia inozemnoiu movoiu u studentiv 
nemovnykh navchalnykh zakladiv. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii, 2007. T. 9. 
S. 356-360. 

5. Koloda S. O. Shliakhy formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii inozemnoiu movoiu iz 
zastosuvanniam merezhevykh tekhnolohii. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu. 
Zbirnyk naukovykh prats / red. V.I. Sypchenko. Sloviansk: SDPU, 2011. Vyp. 7. Ch. I. S. 174-182. 

6. Moskalenko O. V. Suchasni pidkhody do navchannia inozemnoi movy u vyshchykh navchalnykh 
zakladakh. Zbirnyk nauk. prats. Visnyk NTUU «KPI». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika, 2010. 
Vyp. 2. S. 566-571. 

http://lib.iitta.gov.ua/712878/1_2018.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/07908318.2018.1461898


Актуальні проблеми психології .  Психологія  обдарованості  

286 

 

7. Nahorna N. P. Shliakhy pidvyshchennia motyvatsii uchniv do vyvchennia druhoi inozemnoi movy. 
Vseukr. hazeta dlia vchyteliv, vykladachiv, studentiv ta vsikh, khto vyvchaie nimetsku movu, 2012. 
№ 8 (304). S. 17-19. 

8. Onufriieva I. L., Onufriieva L. A. Psykholohichnyi aspekt navchannia inshomovnoho movlennia 
doroslykh. Problemy suchasnoi psykholohii, 2010. Vyp. 7. S. 496-507. 

9. Saienko N. S. Navchannia inozemnoi movy studentiv nemovnykh spetsialnostei na osnovi 
osobystisno-diialnisnoho pidkhodu. Visnyk NTUU «KPI». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika, 
2010. Vyp. 1. S. 224-228. 

10. Psykholohichni tekhnolohii samodeterminatsii rozvytku osobystosti: monohrafiia / L. Z. Serdiuk ta 
in.; Instytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, Kyiv, 2018. 192 s. URL: 
http://lib.iitta.gov.ua/712878/1_2018.pdf (data zvernennia: 20.11.2019). 

11. Tomchuk M. I., Buchatska S. M. Psykholohichna hotovnist maibutnikh fakhivtsiv do dilovoho 
spilkuvannia inozemnymy movamy: monohrafiia. Vinnytsia : Vinnytska hazeta, 2010. 226 s. 

12. Bolster A., Balandier-Brown P. Young learners of modern foreign languages and their 
transition to the secondary phase: a lost opportunity? Language Learning Journal, 2004. 30, 
Р. 35-41. 

13. Chyhantsova О. Foreign language learning of students with non-linguistic speciality. International 
Scientific Journal «Euro-American scientific cooperation». Hamilton, 2014. № 5. P. 103-109. 

14. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. Pearson, 2012. 448 p. 
15. Menke M. R., Paesani K. Analysing foreign language instructional materials through the lens of 

the multiliteracies framework. Language, Culture and Curriculum, 2019. Vol. 32. P. 34-49.  
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07908318.2018.1461898 
16. Petrie G. M., Avery L. Identifying our approaches to language learning technologies: improving 

professional development. English Teaching Forum, 2011. Vol. 49. № 3. Р. 2–17. 

Chykhantsova O. Abstract. Foreign language communication competence as a factor of 
personal development. Life in this century has provided people with diversity and possibility in 
communication with the corresponding increase in intercultural communication. Therefore, foreign 
language teaching and learning in universities should not only be instrumental, but it should set a new 
goal to train students with intercultural communicative competence to meet the needs of our globalized 
world. 

The field of foreign language learning has been an issue of debate for a long time. With the later 
trends in language teaching approaches and methodology, communicative competence has become 
the main aim for foreign language learning.  

The article deals with the role of foreign language communicative competence and the problem 
of forming foreign language skills in communication that influence on the development of the person 
in the process of education in higher education institutions. Communicative competence means having 
‘a competence to communicate’. This competence can be oral, written or even nonverbal. It is an 
inclusive term that refers to possessing the knowledge of the language as well as the skill to use the 
language in real life situations for fulfilling communicative needs. 

It is determined that communicative competence implies the appropriate skills, the formation of 
which is a prerequisite for learning a foreign language in the educational environment. The results of 
the experiment allowed us to establish the psychological specificity of the process of mastering a 
foreign language. 

Communicative competence is considered as a factor of personal development in the process 
of effective mastering of foreign languages. Foreign communicative competence is a recent notion 
and there is no clear consensus about what it is. Sometimes this term is referred to as global 
competence, international competence, multicultural competence, and so forth. 

Keywords: personality, foreign communicative competence, mastery of a foreign language.  
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УДК 159.928 

О.О. Щербакова 
ТИПОЛОГІЯ АКАДЕМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

Щербакова О.О. Типологія академічних здібностей дітей молодшого 
підліткового віку. У статті подано результати емпіричного дослідження типології 
академічно успішних та академічно неуспішних учнів, яка передбачає розгляд 
співвідношення рівня інтелекту, креативності, внутрішньої і зовнішньої мотивації, а також 
загальної та парціальної успішності. Охарактеризовано шість типів академічних 
здібностей: для академічно успішних молодших підлітків це «Академічно обдаровані 
успішні у навчанні молодші підлітки» та два компенсаторні типи «Зовнішньомотивовані 
успішні у навчанні молодші підлітки» та «Некреативні вмотивовані успішні у навчанні 
молодші підлітки», для академічно неуспішних молодших підлітків – «Необдаровані 
неуспішні у навчанні молодші підлітки», «Внутрішньовмотивовані парціально успішні у 
навчанні молодші підлітки», «Невмотивовані неуспішні у навчанні молодші підлітки». 
Визначено особливості розподілу учнів гімназії та тих, що навчаються за проектом 
«Інтелекту України» за типами академічних здібностей. 

Ключові слова: інтелект, креативність, мотивація, академічні здібності, академічна 
успішність, молодші підлітки. 

Щербакова Е.А. Типология академических способностей детей младшего 
подросткового возраста. В статье представлены результаты эмпирического 
исследования типологии академически успешных и академически неуспевающих 
учеников, которая предусматривает рассмотрение соотношения уровня интеллекта, 
креативности, внутренней и внешней мотивации, а также общей и парциальной 
успеваемости. Охарактеризованы шесть типов академических способностей: для 
академически успешных младших подростков это «Академически одаренные успешные 
в учебе младшие подростки» и два компенсаторные типы «Внешнемотивированные 
успешные в учебе младшие подростки» и «Некреативные мотивированные успешные в 
учебе младшие подростки», для академически неуспевающих младших подростков - 
«Неодаренные неуспешные в учебе младшие подростки», «Внутреннемотивированные 
парциальное успешные в учебе младшие подростки», «Немотивированные неуспешные 
в учебе младшие подростки». Определены особенности распределения учеников 
гимназии и обучающихся по проекту «Интеллект Украина» по типам академических 
способностей. 

Ключевые слова: интеллект, креативность, мотивация, академические 
способности, академическая успеваемость, младшие подростки. 

Постановка проблеми. Cтворення спеціальної системи освіти для обдарованих 
дітей і молоді є нагальною проблемою сучасності. В Україні здійснюється комплексний 
педагогічний експеримент всеукраїнського рівня «Створення системи супроводження 
навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку», в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України» 
[3]. Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України» передбачає 
створення системи виховання інтелектуальної еліти нації, без якої розв’язання складних 
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завдань розбудови могутньої, конкурентоспроможної на світовій арені держави є 
неможливим. Визначення ролі проекту у становленні академічних здібностей учнів 
основної школи дозволяє розширити розуміння шляхів та засобів психолого-
педагогічного супроводу школярів. 

Аналіз останніх публікацій. Проект «Інтелект України» розроблено в контексті 
концепції меритократичної освіти, він ґрунтується на принципах системного, діяльнісного, 
синергетичного, особистісно орієнтованого, компетентнісного підходів, які узгоджуються 
із загально педагогічними принципами і відображають сучасний рівень і тенденції 
розвитку національної системи освіти. 

Основні положення концепції меритократичної освіти випливають з тези про 
визначальну роль інтелектуальної еліти в забезпеченні могутності та процвітанні 
держави. Автор концепції – Т. Веблен – вважав, що тільки інтелектуальна еліта здатна 
ініціювати системні позитивні зрушення в суспільно-економічному та духовному розвитку 
суспільства [5]. У зв’язку із цим прийшло розуміння необхідності цілеспрямованого 
«вирощування», зміцнення інтелектуального потенціалу нації. Як свідчить досвід 
розвинених країн, найефективнішим на цьому шляху є підхід, що передбачає виявлення 
академічно обдарованих учнів і створення для них спеціальної системи освіти. При цьому 
складовими «формули успіху» у вихованні академічно обдарованих учнів є:  

- примат розуму й здібностей над соціальним походженням і майновим станом;  
- створення системи пошуку та відбору академічно обдарованих учнів; 
- створення мережі спеціальних класів для їх навчання і виховання;  
- створення системи підготовки і перепідготовки фахівців;  
- належне фінансування за рахунок як бюджетних, так і позабюджетних джерел;  
- створення спеціальних структур із питань роботи з обдарованими учнями, 

заснованих як на державних, так і громадських засадах. 
Сучасні тенденції розвитку людства спричинили нагальну необхідність створення 

системи пошуку, відбору та педагогічної підтримки майбутньої інтелектуальної еліти 
нації, починаючи з дошкільного віку. Сьогодні питання ідентифікації здібних і 
обдарованих дітей тісно пов’язують із проблемою розробки концептуальних моделей 
обдарованості та здібностей. Пошук концептуальних моделей й нині залишається однією 
з найбільш інтенсивно обговорюваних проблем психолого-педагогічної науки. До числа 
найпопулярніших у сучасній світовій педагогіці теоретичних моделей обдарованості 
належить модель, розроблена відомим американським психологом Дж. Рензуллі [6], у 
якій обдарованість являє собою інтегративну якість особистості, структурними 
компонентами якої є здібності, що перевищують середній рівень, креативність і 
мотивація. Безсумнівно цікавим для освітянського загалу є твердження Дж. Рензуллі про 
те, що контингент обдарованих дітей може бути значно ширшим, ніж під час їх 
ідентифікації за тестами інтелекту та тестами креативності. Тому науковець пропонує 
відносити до категорії обдарованих усіх дітей, які виявили високі показники хоча б за 
одним із компонентів його моделі.  

Формулювання мети і завдань статті. Метою дослідження було виявлення 
типології академічних здібностей учнів молодшого підліткового віку та визначення 
особливостей розподілу учнів гімназії та учнів, які навчаються за різними формами 
навчання відповідно до типів їх академічних здібностей. Отже, завданнями дослідження 
виступили: 1) виявлення типології академічних здібностей успішних та неуспішних у 



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

289 

 

навчанні молодших підлітків; 2) визначення розподілу учнів з різними формами навчання 
за типами їх академічних здібностей.  

Виклад методики та результатів дослідження. У дослідженні був використаний 
Груповий інтелектуальний тест (ГІТ) призначений для дітей 9-12 років – учнів 5-6 класів, 
розроблений Дж. Ваною [1; 2]. Тест діагностики розумового розвитку виявляє, наскільки 
дитина до моменту дослідження опанувала запропонованими їй в завданнях тесту слова 
і поняття, а також вміє виконувати з ними деякі логічні дії. Тест містить 7 субтестів. Для 
п'ятикласників норма знаходиться в інтервалі від 80 до 100 балів, для шестикласників – 
від 90 до 110 балів. Якщо бали за тестом в учня 5-го класу розташовані в інтервалі 60-
79 балів, то рівень його розумового розвитку оцінюється як близький до нормального 
(трохи нижче норми). Якщо рівень виконання оцінюється 40-59 балами, то це свідчить 
про низький розумовий розвиток. Якщо бал нижче 39, то розумовий розвиток визнається 
дуже низьким. Бал вище 100 вказує на високий розумовий розвиток дитини. Для 
шестикласників рівень виконання тесту оцінюється наступним чином: вікова норма 90-
110 балів; небагато нижче за норму – 70-89 балів; низький рівень розумового розвитку – 
50-69 балів; дуже низький рівень – нижче 49 балів; вищий рівень розумового розвитку - 
вище 110 балів. У нашому дослідженні з метою побудови типологічних профілів бали 
тесту були поділені на десять: так, 100 балів за тестом у профілі відповідають 10 і т.д.  

Також був використаний невербальний субтест тесту креативності Е. Торренса та 
методика діагностики саморегуляції навчальної діяльності Е. Десі та Р. Райна в 
авторській модифікації, зокрема взяті дві шкали – внутрішня мотивація та зовнішня 
мотивація [4]. Крім того було враховано середньосеместровий бал за усіма дисциплінами 
– загальна академічна успішність, і середньосеместровий бал за провідним предметом 
– парціальна академічна успішність.  

Вибірку досліджуваних склали 179 учнів молодшого підліткового віку (86 академічно 
успішних і 93 академічно неуспішних), з них 85 з 5 класу і 94 – шостого. Крім того було 
враховано навчальну програму школярів: за проектом «Інтелект України» навчаються 
118 та за програмою гімназії – 61 учнів. 

На рисунку 1 показано типологічні профілі академічних здібностей учнів 5-6 класів 
з високою навчальною (академічною) успішністю, отримані завдяки застосуванню 
кластерного аналізу методом К-середніх. У результаті кластеризації даних утворилось 
три типологічні профілі. 

Кластер 1 – високі показники інтелекту, креативності, внутрішньої мотивації – низькі 
показники зовнішньої мотивації – високі показники загальної та парціальної успішності – 
«Академічно обдаровані успішні у навчанні молодші підлітки». Групу досліджуваних за 
першим кластером склали 47,4% академічно успішних молодших підлітків. 

Кластер 2 – вищі за середні показники інтелекту та креативності – низький рівень 
внутрішньої мотивації – високий рівень зовнішньої мотивації – високий рівень загальної 
та парціальної успішності – «Зовнішньомотивовані успішні у навчанні молодші підлітки». 
Групу досліджуваних за другим кластером склали 26,8% вибірки академічно успішних 
підлітків. 

Кластер 3 – високі показники інтелекту – низькі показники креативності – помірно 
високі показники внутрішньої мотивації – середні показники зовнішньої мотивації – високі 
показники загальної та парціальної успішності – «Некреативні вмотивовані успішні у 
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навчанні молодші підлітки». Групу досліджуваних за третім кластером склали 25,8% 
академічно успішних молодших підлітків. 

 
Рис. 1. Типологія академічних здібностей успішних у навчанні учнів 

Примітка: показник групового тесту інтелекту, ОК – оригінальність креативності, ВнМ – внутрішня 
мотивація, ЗМ – зовнішня мотивація, ЗАУ – загальна академічна успішність, ПАУ – парціальна академічна 
успішність. 

Академічно успішні учні молодшого підліткового віку розподілені за кластерами 
академічних здібностей нерівномірно, з перевагою першого кластеру (χ2

Емп = 8,194, 
p<0,05). Отже, учбова успішність забезпечується здебільшого комбінацією високого 
інтелекту, креативності та внутрішньої мотивації. Інші, компенсаторні, форми 
академічних здібностей, за якими академічна успішність досягається або за рахунок 
високої зовнішньої мотивації (примусу збоку батьків), або через високий інтелект та 
загальну вмотивованість, представлені менше серед молодших підлітків.  

На рисунку 2 показано типологічні профілі академічних здібностей учнів 5-6 класів 
з низькою навчальною (академічною) успішністю, отримані завдяки застосуванню 
кластерного аналізу методом К-середніх. У результаті кластеризації даних утворилось 
три типологічні профілі. 

Кластер 1 – помірні показники інтелекту – низькі показники креативності – помірні 
показники внутрішньої мотивації та зовнішньої мотивації – низький рівень загальної та 
парціальної успішності – «Необдаровані неуспішні у навчанні молодші підлітки». Групу 
досліджуваних за першим кластером склали 29% академічно успішних молодших 
підлітків.  

Кластер 2 – помірні показники інтелекту – середні показники креативності – високі 
показники внутрішньої мотивації – низькі показники зовнішньої мотивації – низький рівень 
загальної успішності – вищий за загальну рівень парціальної успішності – 
«Внутрішньовмотивовані парціально успішні у навчанні молодші підлітки». Групу 
досліджуваних за другим кластером склали 22% вибірки академічно успішних підлітків.  

Кластер 3 – помірні показники інтелекту та креативності – помірні показники 
внутрішньої мотивації – низькі показники зовнішньої мотивації – низькі показники 
загальної та парціальної успішності – «Невмотивовані неуспішні у навчанні молодші 
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підлітки». Групу досліджуваних за третім кластером склали 49% академічно успішних 
молодших підлітків. 

 
Рис. 2. Типологія академічних здібностей неуспішних у навчанні учнів 

Примітка: показник групового тесту інтелекту, ОК – оригінальність креативності, ВнМ – внутрішня 
мотивація, ЗМ – зовнішня мотивація, ЗАУ – загальна академічна успішність, ПАУ – парціальна академічна 
успішність. 

Академічно неуспішні учні молодшого підліткового віку розподілені за кластерами 
академічних здібностей нерівномірно, з перевагою третього кластеру (χ2

Емп = 9,930, 
p<0,01).  

У таблиці 1 показано особливості розподілу академічно успішних молодших 
підлітків за кластерами та формами навчання. 

Таблиця 1. 
Розподіл академічно успішних молодших підлітків за кластерами та формами 

навчання 
Форма 
навчання 

Групи академічно успішних молодших підлітків з кластерами академічних 
здібностей 

«Академічно 
обдаровані успішні у 

навчанні молодші 
підлітки», n=44 

«Зовнішньомотивовані 
успішні у навчанні молодші 

підлітки», n=25 

«Некреативні 
вмотивовані успішні 
у навчанні молодші 

підлітки», n=24 

Гімназія 2 21 2 

Проект 
«Інтелект 
України» 

42 4 22 

Академічно успішні учні молодшого підліткового віку з різними формами навчання 
розподілені за кластерами академічних здібностей нерівномірно (χ2

Емп = 56,86, p<0,0001). 
Серед учнів гімназії значущо переважає тип «Зовнішньомотивовані успішні у навчанні 
молодші підлітки», а серед учнів, що навчаються за проектом «Інтелект України» – тип 
«Академічно обдаровані успішні у навчанні молодші підлітки».  
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У таблиці 2 показано особливості розподілу академічно неуспішних молодших 
підлітків за кластерами та формами навчання. 

Таблиця 2. 
Розподіл академічно неуспішних молодших підлітків за кластерами та формами 

навчання 
Форма 

навчання 
Групи академічно успішних молодших підлітків з кластерами академічних 

здібностей 

«Необдаровані 
неуспішні у 

навчанні молодші 
підлітки», n=25 

«Внутрішньовмотивовані 
парціально успішні у навчанні 

молодші підлітки», n=19 

«Невмотивовані 
неуспішні у 

навчанні молодші 
підлітки», n=42 

Гімназія 11 4 18 

Проект 
«Інтелект 
України» 

14 15 24 

Академічно неуспішні учні молодшого підліткового віку з різними формами навчання 
розподілені однаково нерівномірно за кластерами академічних здібностей (χ2

Емп = 2,177, 
p>0,05).  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, типологія 
академічно успішних та академічно неуспішних учнів передбачає розгляд співвідношення 
рівня інтелекту, креативності, внутрішньої і зовнішньої мотивації, а також загальної та 
парціальної успішності. Встановлено по три типи академічних здібностей: для академічно 
успішних молодших підлітків це «Академічно обдаровані успішні у навчанні молодші 
підлітки» та два компенсаторні типи «Зовнішньомотивовані успішні у навчанні молодші 
підлітки» та «Некреативні вмотивовані успішні у навчанні молодші підлітки», для 
академічно неуспішних молодших підлітків – «Необдаровані неуспішні у навчанні 
молодші підлітки», «Внутрішньовмотивовані парціально успішні у навчанні молодші 
підлітки», «Невмотивовані неуспішні у навчанні молодші підлітки». 

Низькі академічні досягнення як учнів гімназії, так і тих, хто навчаються за проектом 
«Інтелект України» визначаються трьома типами академічних здібностей рівномірно, на 
відміну від високих академічних досягнень, які нерівномірно представлені типами учнів. 
Компенсаторний тип «Зовнішньомотивовані успішні у навчанні молодші підлітки» 
представлений переважно підлітками-гімназистами, а «Академічно обдаровані успішні у 
навчанні молодші підлітки» – тими, які навчаються за проектом «Інтелект України». Отже, 
досягнення навчальних успіхів учнями гімназії забезпечується їх зовнішньою мотивацією, 
а тих, які навчаються за проектом «Інтелект України» – комплексом здібностей інтелекту, 
креативності та домінуванням мотивації інтересу. 
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Shcherbakova О.О. Typology of the academic abilities of young children. The article 
presents the results of an empirical study of the typology of academically successful and academically 
unsuccessful students, which involves considering the relationship between the level of intelligence, 
creativity, internal and external motivation, as well as general and partial academic performance. Six 
types of academic abilities are characterized: for academically successful younger adolescents, these 
are “Academically gifted teens who are successful in schooling” and two compensatory types of 
“Externally motivated teens who are successful in schooling” and “Uncreative motivated teens who 
are successful in schooling”, for academically unsuccessful younger teens - “Ungifted unsuccessful in 
schooling teens”, “Intrinsically motivated partial successful in schooling teens”, “Amotivated 
unsuccessful in schooling" The features of the distribution of students of the gymnasium and students 
of the project "Intellect Ukraine" by types of academic abilities are determined. 

Keywords: intelligence, creativity, motivation, academic ability, academic performance, 
younger adolescents. 
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УДК 159.955/.956.2+316.62 

Н.Т. Гусєва  
ПОНЯТТЯ ІРРАЦІОНАЛЬНОСТІ У НАУКОВИХ РОЗВІДКАХ 

Гусєва Н.Т. Поняття ірраціональності у наукових розвідках. У статті на основі 
теоретичних розвідок міждисциплінарних знань (психології, соціології, філософії та 
економічної теорії) розкривається поняття «ірраціональність» у порівнянні із поняттям 
«раціональність». Явище ірраціональності аналізується щодо міри включення у пізнання 
когнітивних процесів а також здатності до передбачуваності й ефективності вибору цілей 
та засобів їх досягнення. Стверджується, що традиційний опис у дихотомічних категоріях 
поняття «ірраціональність» обмежує розкриття його суттєвих характеристик і приховує 
інтеграційні ефекти його позитивної сторони. Висувається припущення, що усталеність 
оцінки ірраціональності, як негативно представленого соціального явища, може бути 
пов’язано із негативним проявами його соціальних наслідків відповідної поведінки як 
індивідуальних так і групових суб’єктів. 

Ключові слова: ірраціональність, раціональність, мислення, емоційна 
оцінка,здоровий глузд, повсякденність. 

 
Гусева Н.Т. Понятие иррациональности в научных исследованиях. В статье на 

основе теоретических исследований междисциплинарных знаний (психологии, 
социологии, философии и экономической теории) раскрывается понятие 
«иррациональность» в сравнении с понятием «рациональность». Явление 
иррациональности анализируется с позиции степени включенности в познание 
когнитивных процессов, а также способности к предсказуемости и эффективности 
выбора целей и способов их достижения. Утверждается, что традиционное описание в 
дихотомических категориях понятия «иррациональность» ограничивает раскрытие его 
существенных характеристик и скрывает интеграционные эффекты его положительной 
стороны. Выдвигается предположение, что устойчивость оценки иррациональности, как 
негативно представленного социального явления, может быть связано с негативным 
проявлениям его социальных последствий, соответствующего поведения как 
индивидуальных так и групповых субъектов. 

Ключевые слова: иррациональность, рациональность, мышление, 
эмоциональная оценка,здравый смысл, повседневность. 

Постановка проблеми. Прагнення людей до опанування власним життям, пошук 
засобів передбачення та планування майбутнього проходить наскрізною ниткою через 
покоління та суспільства. Успішність цього процесу традиційно пов’язують із здатністю 
людини до раціональних, обдуманих рішень та виборів. Натомість поняття 
ірраціональності досить часто трактується через протилежну позицію, акумулюючи у собі 
процес непередбачуваності, неочікуваності та недостатньої обдуманості. Разом з тим, у 
ситуаціях вибору, що характеризуються психологічним напруженням, ірраціональні 
рішення можуть набути більшої ваги та значення для подальшого життя не лише людини, 
а й суспільства загалом. У час розбудови державності України, що вимагає прийняття 
доленосних рішень, уточнення ваги ірраціональності як у соціальних процесах, так і 
розбудові власного життя, може послугувати вагомим науковим підґрунтям. Саме ці 
міркування і обумовили вибір та інтерес до вивчення поняття «ірраціональність». 
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Аналіз останніх публікацій. Проведений нами теоретичний аналіз показав, що 
історично поняття ірраціональності вивчалося в контексті бінарної аристотелівської 
логіки, що ґрунтується на протиставленні в певний момент часу та простору. Тож 
трактування ірраціональності як протиставлення поняттю «раціональності» видається 
логічним і зрозумілим. Натомість, в контексті нових досягнень науки таке протиставлення 
утруднює проведення досліджень, обмежуючи можливість вивчати явище у переплетенні 
різних ліній їхнього розвитку та прояву. На нашу думку вивчення ірраціональності має 
більше опиратися на надбання міждисциплінарних знань сфери наукових досліджень. 
Наш аналіз показав, що найбільш вагомий потенціал вивчення сфери ірраціонального 
був напрацьований у системі філософських знань, а також у соціології та науках 
економічного напрямку. У філософії питання ірраціональності розкриваються у працях 
А. Шопенгауера, Л. Леві-Брюля, С. Тулміна, С. Кьеркегора, А. Івіна, А. Нікіфорова [10], 
[8]. Широко розкривається співвідношення раціональності та чуттєвості в гносеологічних 
дослідженнях. Соціологічний напрям представлений у працях М. Вебера, С. Тулміна, 
Т. Заславської, В. Неміровського, Д. Труфанова, В. Парето, Т. Парсонса, Ж. Тощенко, 
О. Труфанова, В. Флівберга [1], [17]. Економічні аспекти поняття ірраціональності 
розкривається у працях М. Вебера, В. Парето, М. Саперова [1], [11]. Дослідженням 
ірраціональності в психології займались К. Юнг, В. Зєлєнський А. Бек, Д. Узнадзе [5], [18]. 
Кожна з наукових дисциплін розкриває свій погляд стосовно як самого поняття 
ірраціональності, так і підходів щодо його вивчення. Натомість у психологічній сфері цей 
наявний потенціал наукових надбань недостатньо врахований, що ставить задачу 
пошуку способу його інтеграції на сучасному етапі розвитку науки, зокрема, засобом 
звернення до міждисциплінарних знань. 

Виклад методики і результатів дослідження. Для проведення теоретичних 
розвідок щодо тлумачення поняття ірраціональності у психологічній науці ми обрали 
методи теоретичного аналізу літературних джерел з означеного предмету дослідження. 
Оскільки поняття ірраціональності вивчається у різних сферах знань, то у своєму 
дослідженні ми будемо опиратися на принципи крос-дисциплінарних та 
міждисциплінарних досліджень, що надасть нам можливість як утриматися у полі 
психологічних знань, так і врахувати потенціал наукових надбань в інших наукових 
сферах. 

Спершу звернемося до етимології самого поняття «Ірраціональність». Воно 
складається з двох частин «не» та «раціональне», де «раціональне» (rationalis) – 
«пораховане, розумне». Тобто ірраціональне – те, що не є розумним, порахованим та 
прорахованим наперед (раціональним). Це пояснює традиційно-дихотомічний підхід у 
вивчені цих понять, де вивчення ірраціональності неможливе без чіткого визначення 
поняття раціональності, як її антиподу. Разом з тим, проведений нами аналіз наукової 
літератури засвідчив, що термін «ірраціональність», залежно від об`єкту та цілей 
дослідника, має багато визначень. Можна сказати, що у науковій літературі існує безліч 
визначень ірраціональності, кожне з яких відповідає цілям певного наукового напрямку у 
вивчені цього поняття, викриваючи його аспекти та певні особливості.  

Так, з позиції філософських знань вивчення ірраціональності спирається на модель 
пізнання світу, поділяючи процес пізнання на два рівні, почуттєвий та такий, що 
опирається на розум, тобто раціональний. У сфері психології поняття «ірраціональність» 
розглядається щодо міри включення когнітивних процесів з відповідним трактуванням як 
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процесу емоційного, нелогічного, як продукту установок або хибного пізнання 
(ілюзорного), містичного мислення. В контексті соціології поняття ірраціональності 
розкривається крізь особливості реакцій соціальних суб`єктів та вибір ними засобів для 
досягнення цілей. Велика увага вивченню ірраціональності приділяється в економічний 
теорії, одним з напрямків якої є поведінкова економіка. Поведінкова економіка досліджує 
вплив різних чинників, зокрема психологічних, на поведінку людей у різних економічних 
ситуаціях. Найбільшу цікавість викликають рішення або поведінка, яка не співпадає з 
прогнозами, що ґрунтуються на раціональній та егоїстичній позиції (класична економічна 
теорії). Досліджуючи поведінку людей за різних обставин у різноманітних економічних 
ситуаціях, поведінкова економіка спрямовує свій фокус увагу на виявлення шляхів 
впливу на цільові групи споживачів з метою корегування їхнього рішення або поведінки 
на користь конкретних економічних агентів. Таким чином, зберігаючи дихотомічний підхід, 
економічна теорія трактує раціональність як здатність людини ставити чіткі цілі і обирати 
найефективніші засоби їх досягнення. Звідси в економіці, «ірраціональність» трактується 
через відсутність цілей, нелогічність дій та неефективність застосованих методів й 
використаних ресурсів.  

Далі, заради систематизації і аналізу існуючих точок зору на ірраціональність з боку 
різних дисциплін ми розкриємо більш детально існуючі точки зору щодо цього поняття. 
При цьому ми будемо традиційно звертатися до поняття «раціональність», беручи до 
уваги, що поняття «ірраціональності» тісно пов'язане з визначенням «раціональності» і 
найкращим чином розкривається в їх порівнянні. Так, Н. Мудрагей, посилаючись на 
Хайдеггера, визначає раціональне як логічно обґрунтоване, теоретично усвідомлене, 
систематизоване, універсальне знання предмета. Раціональним авторка називає 
предмет або явище, що підпорядковане якимось законам, узвичаєним правилам, які 
мають мету та є упорядкованими. Такі предмети, явища або дії можуть бути виражені 
вербально: інформацію про них можна передати іншому згідно усталеної знакової 
системи (мова), тим самим надаючи іншому можливість її сприйняти та зрозуміти [10]. 

У філософії ірраціональне розглядається в двох сенсах. У першому випадку 
ірраціональним називають те, що за певних умов може бути раціоналізовано, тобто 
об'єкт пізнання може бути сприйнятим, осмисленим, обґрунтовано вираженим та логічно 
представленим. Для такого роду ірраціональності в філософії часто застосовується 
термін «дораціональне». Інший сенс вкладений філософами у другому трактуванні 
поняття «ірраціональності», як абсолютно непізнаваного і, навіть, недоступного розуму. 
Існування таких явищ, що не можуть бути раціоналізовані, пізнані науковими методами, 
як «речі ірраціональні-самі-по-собі», стало основою для формування в філософії 
світоглядної позиції, яку і отримала власне назву «ірраціоналізм». Найбільш відомими 
представниками такого світогляду були С. Кьеркегор, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше. 
Концепція ірраціоналізму полягає в ствердженні неможливості наукового пізнання певних 
сфер дійсності, які є ірраціональними самі-по-собі. Наприклад, життя, безсмертя, душа, 
психічні процеси, Бог та релігійні питання. Їх пізнання можливо лише через почуття, 
споглядання, інстинкти, уяву, осяяння, інтуїцію, як нераціональні засоби сприйняття [10]. 
Таким чином, ірраціоналізм, стверджуючи існування, недоступних розуму сфер 
світогляду, ставить під сумнів раціональний характер дійсності. 

У концепції «малих перцепцій» Г. Лейбніца поняття ірраціональності розкривається 
у контексті неусвідомленого. Водночас можливість набути пізнавальній діяльності 
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характеристик свідомої, як раціональної, досягається завдяки включенню апперцепції у 
її пізнавальні процеси (зокрема, пам`ять й увагу). 

Соціолог В. Неміровський пов`язує раціональне з когнітивними елементами 
ціннісних орієнтацій, а ірраціональне розглядає, як таке, що базується на афективних 
елементах. Аналогічний підхід до поняття ірраціональності використовує Т. Заславская. 
Так, ірраціональними вона вважає афективно-емоційні та наслідувальні реакції 
соціальних суб`єктів, а раціональними – зважені, продумані дії, пов`язані з усвідомленим 
вибором. Схожу думку висловлює Ж. Тощенко, який раціональне, як впорядковане і 
близьке до наукової теоретичної свідомості, протиставляє емоційному, стихійному, як 
ірраціональному [17]. 

У контексті вивчення поняття примітивного мислення Л. Леві-Брюль описує 
ірраціональність як містичне та пралогічне. Пралогічне мислення, в авторському 
розумінні, не є алогічним чи антилогічним, а виступає таким, що «не прагне», подібно до 
звичного розуміння процесу мислення, «уникати протиріч» і, більше того, воно навіть їх 
не зауважує і «відноситься до них з байдужістю» [8].  

Поняття «раціональне», як продукт процесу мислення також зустрічається в 
роботах К. Юнга. Автор вважав раціональним все, що узгоджується с законами розуму і, 
відповідно, ірраціональним – те, що з ними не узгоджується. Так, мислення і почуття він 
вбачав раціональними функціями, тому що вони є продуктом роздумів і рефлексії. А такі 
функції як інтуїція і відчуття, підґрунтям для яких є чисте сприйняття відносив до 
ірраціональних. У «Словнику по аналітичної психології» В. Зєлєнський надає аналогічне 
трактування раціональності як терміну, який використовується для опису думок, почуттів 
і дій, погоджених з розумом [5]. Подібної думки підтримується і соціолог Д. Труфанов, 
трактуючи раціональність, як теоретично усвідомлене, впорядковане, що має 
несуперечливий зміст і протистоїть емоційному, суперечливому. С. Тулмін також 
визначає раціональність як логічне обґрунтування діяльності [17]. Словник з логіки 
називає ірраціональним те, що знаходиться поза межами розуму, суперечить логіці і, 
зазвичай, протиставляється раціональному як розумному, доцільному, обґрунтованому. 
У сучасному економічному словнику поняття «раціональність» також розглядається з 
точки зору досягнення мети і трактується як продумане, зважене а також вигідне й 
доцільне рішення, прийняте на основі вибору при порівнянні варіантів та низки чинників 
[12]. У контексті такого трактування соціологи Т. Парсонс і В. Флівберг розглядають 
раціональність, як те, що відповідає істині. Згідно позитивістської теорії дії Т. Парсонса, 
раціональною можна вважати дію, коли людина володіє науково верифікованим знанням 
умов ситуації [17]. Економіст М. Саперов визначає раціональну поведінку, як здатність 
індивіда мати ясні цілі і досягати їх у найкращий спосіб. У свій час Д. Юм трактує 
економічну раціональність, як вибір оптимальних засобів для досягнення будь якої цілі. 
Відповідно, економічна ірраціональність – непослідовна ( неоптимальна) поведінка, така, 
що не відповідає потребам людини, і людині це може бути відомо. Такій самий підхід до 
визначення ірраціональності використовується в соціології, де раціональною вважається 
дія, яка націлена на досягнення людиною ясно усвідомленої цілі із використанням 
раціонально співвіднесених засобів її досягнення [1]. На думку соціологів В. Добреньков 
та А. Кравченко ірраціональна дія не має чітко усвідомлюваної мети і мотиву: вона 
здійснюється під впливом емоцій. Ірраціональній дії вони протиставляють дію 
раціональну - спрямовану на досягнення людиною ясно усвідомлюваної мети, 
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раціонально співвіднесеної з засобами її досягнення [3]. У політиці, говорячи про 
раціональність, М. Вебер трактує її як точний розрахунок адекватних засобів для заданих 
цілей і методичне досягнення запланованих результатів. М. Вебер в економічній 
соціології використовує поняття «ціле раціональна дія», або «формальної 
раціональності» для опису елементів ринкової економіки і відповідної організації 
суспільства. Він пов`язує раціональність з «інтелектуальним розумінням», за допомогою 
якого конструюється зв`язок між цілями і засобами. Натомість ірраціональне в цій теорії 
– афективні, містичні, традиційні явища. Такі явища соціолог вважає «перешкодами» і 
«оманами»: вони є головними причинами відхилень щодо дотримання раціональності, 
вони унеможливлюють дотримання цілості у перебігу дії раціональності [11]. В. Парето, 
розглядаючи раціональність як доцільність, поділяв її дії на логічні і нелогічні. В його 
концепції логічними можна вважати дії, в яких людина усвідомлює співвідношення цілей 
і засобів досягнення [17]. 

Продовжуючи цю думку А. Бек в своїй теорії описує процес мислення через три його 
рівні: довільні думки, автоматичні думки і базові схеми та ствердження. Згідно А. Беку, 
людина може сприймати інформацію або на одному, або одночасно на всіх рівнях 
мислення, формуючи свою поведінку згідно аналізу цієї інформації і зроблених на її 
основі висновків. Вчений вводить поняття когнітивних помилок для роз`яснення причин 
неконструктивних думок. Вчений називає «ірраціональними» саме спотворені висновки, 
які не відповідають дійсності і неправильно її пояснюють (неповно, хибно, помилково, 
дотично, на основі випадковості чи упередженості та згідно раніше сформованих у 
досвіді схем, які не узгоджені із новою реальністю тощо). 

Згідно теорії установки Д. Узнадзе існує два рівні психічної активності: рівень 
установки, якій характеризується афективними, перцептивними, репродуктивними 
елементами і рівень об`єктивації, якому притаманні активні форми психічної діяльності, 
такі як мислення і воля. Таким чином, установка це несвідомі процеси – ірраціональні, а 
об`єктивація – продукт мислення – процеси раціональні. На думку вченого, повсякденна 
поведінка керується установками і лише в нетипових ситуаціях, які потребують нових 
рішень, людина вдається до акту об`єктивації – переосмисленню і аналізу дійсності, що 
формує, в свою чергу, нові установки. Таким чином, можна сказати, що ірраціональність 
є притаманною повсякденній діяльності людини [18]. 

Таким чином наш аналіз показав, вивчення ірраціональності може розширити свій 
пошук на такі категорії, як «повсякденність», «здоровий глузд» а також «життєвий 
досвід». Вчені У. Лер і Х. Томе наполягали, що лише вивчаючи повсякденні психічні 
явища, можна зрозуміти функціонування і структуру психічних процесів. Натомість у 
трактуванні цих категорій теж можна відмітити дихотомію. Так Н. Еліас розглядав 
«повсякденність», як втілення ідеологічних, наївних, непродуманих та фальшивих 
переживань і думок, протиставляючи її «не-повсякденності» – свідомості істинній та 
правдивій. Категорія «повсякденність» активно досліджується у сфері гуманітарних наук, 
зокрема, психології, соціології, філософії. Так вивченням повсякденного займались 
У. Лер, Х. Томе, С. Рубінштейн [13], С. Нартова-Бочавер, А. Шюц [14], Н. Еліас, 
Е. Гуссерль, Б. Марков та ін. У наукових розвідках повсякденність трактується через 1) 
сферу людського досвіду, що виникає у трудовій діяльності, формується особливою 
формою сприйняття і осмислення світу, стверджується як впевненість в об'єктивності та 
самоочевидності світу та його соціальних взаємодій, що, можна розглядати «природною 
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установкою» (А. Шюц) [14]; 2) форму вираження, що регулюються нормами і соціальними 
інститутами і проявляються через звички, стереотипи, правила та способи мислення, 
переживання і поведінку людини; 3) знання об'єктивної реальності, що виступає в 
специфічно обмежених формах, суб'єктивність яких обумовлена як характеристиками 
об'єкта, так і суб'єкта пізнання (С. Рубінштейн) [13].  

Слід зауважити, що у буденному житті терміну ірраціональність переважно 
надається негативний відтінок: наголошується на відсутності мисленевого процесу, 
неефективності, нелогічності, відхиленнях від раціональної норми а також стверджується 
відсутність зв`язку між цілями та засобами їх досягнення. Так Б. Герт наголошував, що 
для зазначення ірраціональності переважно використовуються такі епітети, як: «дурний», 
«навіжений», «безглуздий» і т. п. [2]. Ірраціональності приписуються такі риси як 
нерозумність, афекти та емоційність, нелогічність, суперечливість та непослідовність, 
неадекватність та хибність цілей або засобів досягнення. Можна сказати, що 
ірраціональність виступає у побутовій свідомості суто негативним явищем. Це може 
вказувати на історично сформований негативний суспільний досвід щодо її прояву у 
життєвій перспективі людини, що і могло зумовити cтворення соціальних бар’єрів задля 
обмеження її впливу та ролі у соціалізації наступного покоління.  

Водночас з позиції «здорового глузду» ірраціональність може набувати зовсім інших 
значень, де вона не протиставляється раціональності, а вказує на певну невідповідність. 
Так, сенс рішень та дій в житті людини можна розглядати з двох сторін: зовнішньої – 
пряма раціональність та ефективність, та внутрішньої – ціннісний сенс для кожної 
конкретної людини, оцінювання себе, своїх дій та рішень, своїх нагальних потреб, що для 
сторонніх може виглядати нелогічним і абсурдним (ірраціональним). По суті, здоровий 
глузд є комбінацією раціонального сенсу і властивостей індивідуальності людини, 
одночасною опорою на логіку, раціональність, інтуїцію, особистий і соціальний досвід, що 
надає йому внутрішньо суперечливих ознак, практично-ситуативного втілення. У 
повсякденній поведінці людина керується здоровим глуздом, що переважно базується на 
внутрішній оцінці, що перевірена набутим чи привласненим життєвим досвідом. 
Протиставляючись науковому мисленню поняття «здорового глузду», втілюється перш 
за все у визначенні первинно-значущому у повсякденному практичному житті людини, а 
не у вивченні самих у собі речей [7]. Втім «здоровий глузд» розглядається як такий, що 
враховує їхню своєчасність, несе почуття міри та надає орієнтири для розрізнення 
реальних цілей від фантазій й оперативного реагування на зміну пріоритетів. Здоровий 
глузд розглядається як прояв особливого складу особистості і особливого характеру її 
розумової діяльності, як спрямованість на первинну значимість і актуальність об'єктів, 
процесів, явищ. Та, крім того, як вміння індивіда в повному обсязі використовувати свої 
розумові здібності при вирішенні життєвих завдань та вирішенні життєвих проблем, як 
«замкнутість» на реальному житті, у всій його повноті, а не на якомусь її аспекті [7]. 
Аналізуючи трактування здорового глузду В. Лелеко виділяє таку його вагому складову, 
як практичний повсякденний досвід, а саме усталені та загальноприйнятні правила, 
норми, стандарти й цінності. Моделлю здорового глузду, на думку автора, можуть 
виступати прислів`я та приказки як збірки готових рішень для повсякденних ситуацій, 
серед яких здоровий глузд дозволяє вибрати із окресленого набору одне із рішень згідно 
обставин конкретної ситуації [9].  
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Формуючись впродовж життя людини її практичний повсякденний досвід створює 
виключно індивідуальну систему знань, умінь, звичок, за допомогою яких людина формує 
своє особисте світосприйняття та створює процедури його узгодження із оточуючою 
реальністю. На думку М. Єрмолаєвої не кожний досвід людини можна назвати життєвим, 
а лише той, який веде до самопізнання і самотворення. Тож авторка визначає життєвий 
досвід через сенсотворчу структуру особистості, що складається впродовж усього 
життєвого шляху людини [4]. Наявність життєвого досвіду дозволяє людині творити 
(складати) свою особисту думку стосовно навколишньої дійсності, своє відношення до 
певних осіб, предметів чи явищ а також щодо себе. Можна сказати, що життєвий досвід 
надає людині шанси щодо набуття самостійності у прийнятті рішень. При цьому якість 
життя людини пов’язується із вагомістю частки у цьому процесі саме розумних дій, 
висновків та раціонального аналізу щодо життєвих ситуацій. Так С. Рубінштейн зазначає, 
що за життєвим досвідом деяких людей можна угледіти їхню «здатність» до осмислення 
життя у більшому плані і розпізнання того, що в ньому є істино значимим, а також не лише 
знаходити рішення завдань, які ставить життя, а й визначати як самі задачі, так і цілі свого 
життя, «щоб по-справжньому знати, куди в житті йти і навіщо» [13]. 

Обмежений життєвий досвід в певній сфері змушує людину покладатись на досвід 
інших або експертну оцінку (думку) інших, зокрема, у ситуаціях прийняття рішень. І, далі, 
той самий брак досвіду заважає оцінити наслідки прийнятого рішення. Адже життєвий 
досвід іншої людини – це система її унікальних уявлень та цінностей, яка може суттєво 
відрізнятися від уявлень та цінностей оточуючих, окреслюючи її унікальний особистісний 
простір [16]. Таким чином, один і той самий предмет чи явище в повсякденному житті 
може мати для кожної окремої людини свій сенс, своє емоційне забарвлення, де 
раціональне може співіснувати із ірраціональним, розумно-обґрунтоване із емоційно-
забарвленим тощо. Іншим варіантом прийняття рішення в ситуації браку життєвого 
досвіду може виступати суто раціональне рішення, що приймається на основі аналізу 
ситуації щодо кінцевої цілі, шляху вирішення з конкретним порядком послідовності 
окремих кроків, аналізу, як кожного з цих кроків, так і результату в цілому. Це потребує 
як наявності у людини достатніх правдивих і неупереджених знань про предмети, осіб чи 
явищ задіяних в певній ситуації, так і здатності до розумових дій та неупереджених 
суджень. Якість аналізу ситуації, що опираються на застосування наявних у досвіді 
причинних схем, може мати суттєве значення у прогнозованому досягненні поставлених 
цілей [6, с. 140-153]. У цій ситуації важливим виступає можливість передбачити бажане 
майбутнє, що приписується саме здатності людини до раціонального мислення. Саме 
цей аспект транслюється людським досвідом як бажаний спосіб поведінки і такий, який 
забезпечує процес обдумування і дій не на основі емоційного відгуку, а на основі 
прийняття рішення. Таким чином здатність до обдумування поєднується із поняття 
«раціональність», як більш успішним способом прогнозування свого майбутнього і 
можливості упередити небажані наслідки поспішних дій. Про це також свідчать такі 
приказки, як «сім раз відмір, а один раз відріж», «поспішиш, людей насмішиш» тощо. 
Натомість сучасні дослідження все більше стали приділяти увагу саме інтуїтивним 
рішенням, які базуються у життєвому досвіді особистості та опираються на нього [6, 
с. 473-482].  

Таким чином поняття раціональності та ірраціональності займає чинне місце також 
і у теорії прийняття рішення, а також транслюється у концепціях життєвого шляху 
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(досвіду, простору) особистості, аналіз яких виходить за межі цієї статті і потребує 
окремого теоретичного аналізу. Слід відмітити, що ірраціональність, як емоційність, 
непослідовність, відсутність порядку та системності може набувати позитивного змісту, 
зокрема у контексті творчості. Саме на цей позитивний аспект ірраціональності, як 
натхнення та джерела особистого розвитку, вказала О. Крокінская досліджуючи 
соціальне несвідоме [15]. Таким чином систему координат «раціональність-
ірраціональність» можна доповнити низкою проміжних позицій, які саме і будуть 
найбільш впливовими регуляторами поведінки людини і невід`ємною частиною 
повсякденного її життя, його основною рушійною силою. Ними можуть бути здоровий 
глузд та індивідуальний життєвий досвід, а також креативність у життєтворчості та 
прийнятті доленосних рішень. У такому разі видається, що полюсне розведення цих 
понять не дає повноти їх вивчення і тому потребує цілісного, холістичного їх охоплення з 
пошуком місця ірраціонального як суб’єктно-індивідуального, ціннісно-емоційного 
компоненту повсякденних рішень кожної окремої людини. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підводячи підсумки вище 
наведеного можна зробити наступні висновки. Поняття «ірраціональність» пов’язують із 
швидкими процесами емоційної оцінки та пізнання, де відсутність послідовності та 
системності, можуть поєднуватися із наявністю певних шаблонів реакцій, які сформовані 
індивідуальним досвідом суб’єкта і не завжди можуть піддаватися логіці, прогностиці та 
пізнанню, набуваючи, тим самим, негативного забарвлення. Таке упереджене 
сприйняття ірраціональності базується на установці, що для досягнення цілей або 
результату необхідний виважений алгоритм послідовних дій, кожна з яких служить 
сходинкою до його досягнення. При цьому втрачається з виду, емоційне внутрішнє 
сприйняття людиною як самої цілі, так і кожного проміжного етапу; як особистий життєвий 
досвід результативності подібних кроків в аналогічних ситуаціях, так і груповий досвід 
подібних ситуацій, що можуть впливати на поведінку людини і її рішення.  

Проведені наукові розвідки дозволяють нам сформувати припущення, що поняття 
«ірраціональність» вказує на інтегруючі характеристики по відношенню до різних явищ, 
а також на певні психологічні ефекти, як наслідки певних дій та поведінки, як особистості, 
так і групи. Виокремлення та вивчення цих інтеграційних ефектів може розширити 
подальше дослідження явища ірраціональності і його ролі у контексті теорії прийняття 
рішення. 
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Husieva N. The notion of irractionality in scientific researches. In the article on the basis of 
theoretical researches of interdisciplinary knowledge in psychology, sociology, philosophy and 
economic theory the notion of “irrationality” in comparison with the notion of “rationality” is revealed. 
The appeal to the processes of irrationality is caused by the deployment of numerous social processes 
under pressure. The purpose of the article is to define the notion of irrationality in terms of different 
scientific knowledge and to outline the directions of its study in the context of human behavior and 
decision making. It is argued that in the scientific literature, the phenomenon of irrationality is analyzed 
in terms of the extent to which cognitive processes are included in cognition, as well as the ability to 
predict and effectively select goals and means of its achievement. It is associated with rapid processes 
of emotional evaluation, where lack of consistency and systematicity can be combined with the 
presence of certain reactions patterns that are formed by the individual experience of the subject and 
may not always be amenable to logic, and the prognosis of cognition, thereby acquiring negative 
nuance and pointing to probable life risks. It is supposed that the persistence of the assessment of 
irrationality as a negatively presented social phenomenon may be related to the negative manifestation 
of its social consequences of the corresponding behavior of both individual and group subjects. It is 
concluded that the traditional study of the category of irrationality on the basis of opposition raises 
questions about the criterion of differentiation, such as: the possibility or lack of cognition itself, 
correlation with the sphere of conscious or unconscious, logical or illogical. It is argued that such a 
traditional description of the notion of “irrationality” in dichotomous categories limits the disclosure of 
its essential characteristics and hides the integration effects of its positive side. The distinguishing and 
study of these integration effects can extend further research of irrationality phenomenon, as well as 
its role in the context of decision-making, common sense, the development of daily life and life 
experience. 

Key words: irrationality, rationality, thinking, emotional evaluation, common sense, daily life. 
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УДК 159.938 

З.П. Зеленська  
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТЕВИХ ВІДМІННОСТЕЙ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ 

ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

Зеленська З.П. Дослідження статевих відмінностей комунікативних умінь 
учнів основної школи. У статті викладено результати теоретичного та емпіричного 
дослідження особливостей прояву статевих відмінностей комунікативних умінь в учнів 6–
7-х класів основної школи. Встановлено, що хлопці мають більше емоційних бар’єрів у 
спілкуванні і їм складніше керувати власними емоціями, ніж дівчатам. У дівчат краще 
розвинені емпатія до тварин, до дітей, до художніх творів, емпатійні тенденції та 
комунікативні якості. Також зазначено, що переважна більшість опитаних учнів мають 
низький рівень потреби у спілкуванні, що потребує врахування при розробці 
психокорекційної програми. 

Ключові слова: емпатія, емоційний бар'єр, підлітки, статеві відмінності, учень 
основної школи, комунікативні уміння, комунікативний контроль. 

Зеленская З.П. Исследование половых различий коммуникативных умений 
учащихся основной школы. В статье изложены результаты теоретического и 
эмпирического исследования особенностей проявления половых различий 
коммуникативных умений у учащихся 6-7-х классов основной школы. Установлено, что 
мальчики имеют больше эмоциональных барьеров в общении и им сложнее управлять 
собственными эмоциями, чем девочкам. У девочек лучше развиты эмпатия к животным, 
к детям, к художественным произведениям, эмпатийные тенденции и коммуникативные 
качества. Также отмечается, что подавляющее большинство опрошенных учеников 
имеют низкий уровень потребности в общении, что требует учёта при разработке 
психокоррекционной программы. 

Ключевые слова: эмпатия, эмоциональный барьер, подростки, половые 
различия, ученик основной школы, коммуникативные умения, коммуникативный 
контроль. 

Постановка проблеми. Комунікація є однією з важливих форм активності 
особистості, без якої неможливі діяльність, пізнання, рефлексія тощо. Це обмін 
інформацією, на основі якої особистість приймає рішення та доводить його до інших. 
Продуктивність пізнавальної і мисленнєвої діяльності учня значною мірою залежить від 
особливостей його спілкування та рівня сформованості комунікативних умінь. 

Комунікативні уміння визначаються як один із видів спеціальних умінь, пов’язаних з 
уміннями сприймати, відтворювати і створювати усні і письмові висловлювання. 
Недостатнє теоретичне та практичне опрацювання питання особливостей розвитку та 
прояву статевих відмінностей комунікативних умінь в учнів основної школи зумовили 
актуальність дослідження. 

Аналіз останніх публікацій. Ідея спілкування, як одного з найважливіших факторів 
розвитку особистості, знайшла своє відображення в працях Л.С. Выготского, 
О.М. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, О.Р. Лурія, В.М. Мясищева, О.О. Бодалева, Б.Ф. Ломова, 
А.В. Петровского та інших. Основні тенденції, а також різні підходи до вирішення 
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проблеми розвитку комунікативних умінь розглянуті в численних психологічних 
дослідженнях В.А. Кан-Калика, Л.А. Петровской, Г.М. Андреевой. 

Л.А. Петровская вирізняє такі види спілкування як творче і репродуктивне, глибоке 
і поверхневе, маніпулятивне і суб'єктивне [3, с. 16]. Розвинене спілкування має тісно 
пов'язані грані: спілкування на суб'єкт-об'єктній основі та на суб'єкт-суб'єктній основі [3, 
с. 24].  

Першоосновою аналізу особливостей розвитку комунікативних умінь може бути 
структура спілкування, запропонована Г.М. Андрєєвою, яка виділяє в спілкуванні три 
головні складові – комунікативну (обмін інформацією), інтерактивну (взаємодія) та 
перцептивну (розуміння людини людиною) [1].  

Спираючись на трактування поняття «умінь», сформульовані різними авторами, 
визначимо уміння, як головну характеристику навчальної діяльності школяра, що 
включає разом з ним знання і навички, як освоєний суб’єктом спосіб виконання дії. Для 
класифікації комунікативних умінь і визначення психолого-педагогічних особливостей їх 
формування в учнів основної школи нами проаналізовано класифікації комунікативних 
умінь таких науковців, як Г.К. Селевко, Д.В. Татьянченко, С.Г. Воровщиков, О.В. Мудрик, 
Л.А. Петровская, Р.С. Немов, Г.М. Андреева, А.Л. Солдатченко.  

Класифікація комунікативних умінь у різних авторів відрізняється критерієм, за яким 
вона здійснювалася. Найчастіше використовуються такі критерії, як психологічні 
особливості, інформаційні процеси, види інформації, джерела інформації [5]. 

Т.В. Драгунова, А.Н. Маркова, Д.І. Фельдштейн [6], Д.Б. Ельконин [7] та інші 
сходяться у визнанні того великого значення, яке має для підлітків спілкування з 
однолітками, оскільки воно знаходиться в центрі життя підлітка та багато в чому визначає 
всі інші сторони його поведінки і діяльності. У процесі спілкування в підлітків можуть 
виникати різні труднощі та проблеми, одна з головних причин яких – неефективні 
комунікації [4]. 

Важливими психологічними характеристиками міжособистісного спілкування є 
емпатія та афіліація. Емпатія – емоційний відгук людини на переживання інших людей, 
що виявляється як у співпереживанні, так і в співчутті [2]. Одним із складників емпатії є 
емпатійне розуміння, що має свою специфіку та розглядається як продукт соціалізації 
особистості, що формується у взаємодії афективних, когнітивних і дієвих компонентів [8, 
с. 22]. 

Афіліація – емоційний зв’язок людини з іншими людьми, що характеризується 
взаємним прийняттям та прихильністю. В окремих випадках під афіліацією розуміють 
потребу в спілкуванні. Емпатія та афіліація пов’язані між собою та залежать від таких 
чинників як стать, вік, емоційний досвід, взаємовідносини тощо.  

Актуальність дослідження визначається необхідністю поглиблення розуміння 
зв’язку особливостей спілкування учнів основної школи, розвитку їх комунікативних умінь 
та труднощів, які виникають у них в процесі спілкування. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є емпіричне дослідження 
психологічних особливостей комунікативних умінь учнів основної школи та визначення їх 
статевих відмінностей. 

Для досягнення даної мети необхідно було вирішити такі завдання: 

− визначити рівень полікомунікативної емпатії; 

− визначити рівень комунікативного контролю;  
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− дослідити потребу у спілкуванні;  

− виявити емоційні бар’єри спілкування; 

− виявити статеві відмінності комунікативних умінь в учнів основної школи. 
Виклад методики і результатів досліджень. У дослідженні взяли участь 106 учнів 

6-х і 7-х класів Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер», з яких 66 осіб – хлопці, а 40 – 
дівчата. Для виконання завдань дослідження було застосовано такий 
психодіагностичний інструментарій: методика «Діагностики рівня полікомунікативної 
емпатії» (за І.М. Юсуповим) [8]; методика «Діагностики комунікативного контролю» (за 
М. Шнайдером); методика «Дослідження комунікативних якостей школяра» («Потреба у 
спілкуванні» за О.М. Орловим); методика «Діагностика емоційних бар’єрів у 
міжособистісному спілкуванні» (за В.В. Бойко). 

Аналіз результатів дослідження за методикою «Діагностика рівня 
полікомунікативної емпатії» (за І.М. Юсуповим) показав, що 0,9% учнів нашої вибірки 
мають дуже низький рівень розвитку емпатії і 27,3% - низький рівень. Тобто ці учні схильні 
відчувати суттєві труднощі у встановленні контактів з оточуючими, їм некомфортно в 
гучних компаніях, для них незрозумілі емоційні прояви зі сторони оточуючих, їм важко 
першими розпочинати розмову, особливо з незнайомими людьми, а їх взаємини з 
оточуючими часто є занадто формалізованими, побудованими за статусно-рольовим 
принципом. Переважна більшість опитаних учнів, а саме – 65,1% мають середній рівень 
розвитку емпатії, що вказує на те, що у взаєминах із людьми вони здебільшого міркують 
про них насамперед за вчинками, менше цікавлячись мотивами останніх і тримають 
виявлення своїх емоцій під контролем. Вони є уважними до співрозмовника, намагаються 
зрозуміти, що стоїть за його словами, однак при зайвому виявленні ним почуттів можуть 
втрачати терпіння. У них немає розкутості почуттів, що заважає повноцінному 
сприйняттю оточуючих та є перешкодою у становленні повноцінних взаємин 
співробітництва з іншими. 6,7% учнів, що взяли участь у нашому дослідженні, 
продемонстрували високий рівень розвитку емпатії. Саме такі учні здатні з непідробним 
інтересом ставитися до людей, їм подобається «читати» інших, заглядати в їх майбутнє, 
Вони емоційно чуйні, швидко встановлюють контакти та знаходять спільну мову з іншими, 
намагаються не допускати конфліктів, знаходити компромісні рішення. Їх цінують за 
щиросердність, вони здатні добре переносити критику на свою адресу, в оцінці подій 
більше довіряють своїм почуттям, надають перевагу роботі з людьми, ніж поодинці. 

За аналізом результатів, отриманих за методикою «Діагностика комунікативного 
контролю» (за М. Шнайдером), було визначено, що 12,3 % учнів нашої вибірки мають 
низький рівень комунікативного контролю, тобто вони схильні до високого рівня проявів 
імпульсивності у спілкуванні, відкритості, розкутості, їх поведінка може мало змінюватися 
незалежно від ситуації спілкування і не завжди співвідноситись із поведінкою інших 
людей. 50,9% опитаних учнів мають середній комунікативний контроль, що вказує на їх 
щирість у спілкуванні і ставленні до інших, але зазвичай вони можуть бути стриманими в 
емоційних проявах. 36,8% учнів продемонстрували високий рівень комунікативного 
контролю, що вказує на їх здатність слідкувати за собою і управляти проявами своїх 
емоцій. 

Аналіз дослідження рівня розвитку потреби у спілкуванні за методикою 
«Дослідження комунікативних якостей школяра» («Потреба у спілкуванні» за 
О.М. Орловим), показав, що тільки 3,8% опитаних учнів мають високий рівень розвитку 
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потреби у спілкуванні, 6,6% учнів мають середній рівень розвитку потреби у спілкуванні. 
Низький рівень потреби у спілкуванні зафіксовано у 28,3% учнів, а переважна більшість 
школярів – 61,3% продемонстрували дуже низький рівень потреби у спілкуванні. 
Безперечно, такі результати потребують уваги та врахування як в умовах педагогічного 
процесу, так і при розробці психокорекційної програми. 

Аналіз результатів дослідження за методикою «Діагностика емоційних бар’єрів у 
міжособистісному спілкуванні» (за В.В. Бойко) виявив, що у 14,1 % досліджуваних 
емоції, зазвичай, не заважають спілкуватися з іншими, емоційні бар’єри у спілкуванні у 
них практично не виникають. У 32,1 % учнів нашої вибірки спостерігаються деякі емоційні 
проблеми в повсякденному спілкуванні. У 42,5% досліджуваних «щоденні» емоції певною 
мірою ускладнюють взаємодію з людьми, а у 11,3% - емоції шкодять встановленню 
контактів з оточуючими. Можливо, цій категорії учнів притаманні якісь дезорганізуючі 
реакції чи стани. Отримані дані свідчать, що переважній більшості досліджуваних учнів 
необхідно навчитися усвідомлювати власні емоції і навчитися їх регулювати.  

Обробка експериментальних даних здійснювалась з використанням методів 
математичної статистики за допомогою комп’ютерної програми SPSS версії 23.00 
(Statistical Package for the Social Science for Windows). Оскільки експериментальні дані не 
відповідають нормальному розподілу, для визначення статевих відмінностей 
комунікативних умінь в учнів основної школи використовувався непараметричний U-
критерій Манна-Уітні. Для визначення взаємозв’язків між досліджуваними параметрами 
було застосовано процедуру кореляційного аналізу (коефіцієнт кореляції Пірсона (r)). 

Статеві відмінності показників за методикою «Діагностика рівня полікомунікативної 
емпатії» (за М. Юсуповим) в учнів основної школи наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Статеві відмінності показників полікомунікативної емпатії» в учнів основної 

школи  

№ 
Шкали хлопці дівчата 

U-критерій 
Манна-Уітні 

1 Прояв емпатії до батьків 52,35 55,40 U=1244,0 р=0,62 

2 Прояв емпатії до тварин 48,55 61,66* U=993,5 р≤0,05 

3 Прояв емпатії до людей 
похилого віку 

53,57 53,39 U=1315,5 0 р=0,98 

4 Прояв емпатії до дітей 46,49 65,06* U=857,5 р≤0,05 

5 Прояв емпатії до художніх 
творів 

47,79 62,93* U=943,0 р≤0,05 

6 Прояв емпатії до незнайомих 
людей 

49,48 60,14 U=1054,5 0 р=0,08 

7 Емпатійні тенденції 47,57 63,29* U=928,5 р≤0,05 

Отже, ми бачимо, що показники дівчат нашої вибірки є значно вищими на рівні 
р≤0,05 ніж у хлопців за шкалами «прояв емпатії до тварин», «прояв емпатії до дітей», 
«прояв емпатії до художніх творів» та значно вищими в них є загальні емпатійні тенденції. 

Кореляційні зв’язки (коефіцієнт кореляції (r) Пірсона) показників за методикою 
«Діагностика рівня полікомунікативної емпатії» (за М. Юсуповим) із статтю учнів 
наведено у таблиці 2. 
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Таблиця 2. 
Кореляційні зв’язки показників полікомунікативної емпатії» (за І.М. Юсуповим) із 

статтю учнів 
 Шкали Кореляція Стать 

1. Прояв емпатії до тварин Кореляція Пірсона 
Знач. (двостороння) 

,214* 
,027 

2. Прояв емпатії до дітей Кореляція Пірсона 
Знач. (двостороння) 

,283** 
,003 

3. Прояв емпатії до художніх 
творів 

Кореляція Пірсона 
Знач. (двостороння) 

,249* 
,010 

4. Прояв емпатії до незнайомих 
людей 

Кореляція Пірсона 
Знач. (двостороння) 

,217* 
,025 

5. Емпатійні тенденції Кореляція Пірсона 
Знач. (двостороння) 

,304** 
,002 

Ми бачимо, що показники за шкалами «прояв емпатії до дітей» і «емпатійні 
тенденції» мають значущі відмінності на рівні р≤0,01, а за шкалами: «прояв емпатії до 
тварин», «прояв емпатії до художніх творів», «прояв емпатії до незнайомих людей» 
мають значущі відмінності на рівні р≤0,05 залежно від статі учнів нашої вибірки, що може 
пояснюватися перш за все гендерними особливостями учнів та умовами їхньої 
соціалізації. 

Статеві відмінності показників за методикою «Діагностика комунікативного 
контролю» (за М. Шнайдером) і «Дослідження комунікативних якостей школяра» 
(«Потреба у спілкуванні» за О.М. Орловим в учнів основної школи наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3. 
Статеві відмінності показників комунікативного контролю та комунікативних 

якостей в учнів основної школи  
№ Показник хлопці дівчата U-критерій 

Манна-Уітні 
1. Комунікативний контроль 55,06 50,93 U=1217,0 р=0,49 

2. Комунікативні якості 47,43 63,51* U=919,5 р≤0,05 

Як ми бачимо, показники комунікативних якостей у дівчат нашої вибірки є значно 
вищими на рівні р≤0,05 ніж у хлопців. 

Таблиця 4. 
Кореляційні зв’язки показників за комунікативних якостей і емоційних 

бар’єрів у міжособистісному спілкуванні» із статтю учнів 
 Показники Кореляція Стать 

1. Комунікативні якості Кореляція Пірсона 
Знач. (двостороння) 

,242* 

,012, 

2. Невміння керувати емоціями Кореляція Пірсона 
Знач. (двостороння) 

-,243* 

,012 

3. Загальна сума емоційних 
бар’єрів 

Кореляція Пірсона 
Знач. (двостороння) 

-,305** 

,001 

Як ми бачимо в таблиці 4, показники комунікативних якостей мають кореляційний 
зв'язок на рівні р≤0,05 із статтю досліджуваних, що підтверджує те, що у дівчат вони 
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розвинені краще, ніж у хлопців нашої вибірки. А от показники «невміння керувати 
емоціями» і загальна сума емоційних бар’єрів мають негативні кореляційні зв’язки із 
статтю досліджуваних. 

Статеві відмінності показників за методикою «Діагностика емоційних бар’єрів у 
міжособистісному спілкуванні» в учнів основної школи наведено в таблиці 5. 

Таблиця 5. 
Статеві відмінності показників емоційних бар’єрів у міжособистісному 

спілкуванні в учнів основної школи 
№ Показник хлопці дівчата U-критерій 

Манна-Уітні 
1 Невміння керувати емоціями 59,21* 44,08 U=943,0 р≤0,05 

2 Неадекватний прояв емоцій 55,91 49,53 U=1161,0 р=0,26 

3 Негнучкість та невиразність 
емоцій 

54,96 51,09 U=1223,5 р=0,68 

4 Домінування негативних 
емоцій 

55,77 49,75 U=1092,5 р=0,51 

5 Небажання зближуватися з 
людьми 

55,60 50,04 U=1170,0 р=0,30 

6 Загальна сума емоційних 
бар'єрів 

60,53* 41,90 U=856,0 р≤0,05 

Як ми можемо бачити, в хлопців нашої вибірки за шкалами «невміння керувати 
емоціями» і «загальної суми емоційних бар’єрів» показники є значно вищими, ніж у дівчат 
на рівні р≤0,05. Тобто, хлопцям нашої вибірки емоційні бар’єри шкодять встановленню 
контактів з оточуючими, можливо, що їм більш притаманні дезорганізуючі реакції чи 
стани, ніж дівчатам. 

Кореляційний аналіз показників комунікативних умінь учнів нашої вибірки також 
вказує на зв'язок показників комунікативного контролю із проявом в них емпатії до 
художніх творів (r=0,24; р≤0,05). Тобто, чим вищим є комунікативний контроль, як 
здатність слідкувати за собою і управляти проявом своїх емоцій, тим вищого рівня в них 
є прояв емпатії до художніх творів і навпаки. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, спілкування має велике 
значення для учнів основної школи, оскільки воно знаходиться в центрі їхнього життя, 
багато в чому визначає всі інші сторони їх поведінки і діяльності. Важливими 
психологічними характеристиками міжособистісного спілкування в підлітковому віці є 
емпатія та афіліація. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що хлопці мають більше 
емоційних бар’єрів у спілкуванні і їм складніше керувати власними емоціями, ніж 
дівчатам. У дівчат краще, ніж у хлопців, розвинені емпатія до тварин, до дітей, до 
художніх творів, емпатійні тенденції та комунікативні якості. Також було визначено, що 
переважна більшість учнів основної школи має низьку потребу у спілкуванні, що потребує 
врахування при розробці психокорекційної програми. 

Аналіз результатів дослідження вказує на необхідність корекційної роботи з учнями 
основної школи, спрямованої на підвищення в них рівня прояву емпатійних тенденцій, 
формування навичок саморегуляції у спілкуванні і підвищення потреби у спілкуванні, а 



Актуальні проблеми психології .  Психологія  обдарованості  

310 

 

також забезпечення психологічних умов подолання й попередження. емоційних бар’єрів 
в міжособистісному спілкуванні. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці психокорекційної 
програми, спрямованої на розвиток комунікативних умінь в учнів основної школи. 
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Zelenska Z.P. Exploring the gender differences in communication skills of primary school 
students. The article represents the results of an empirical study aimed at determining the gender 
differences in communication skills of primary school students. The communication has a great 
importance to primary school students because it is in the center of their lives, defining all other 
aspects of their behavior and activities in many ways. Empathy and affiliation are important 
psychological characteristics of interpersonal communication in adolescence.  

It was found in the study that boys have more emotional barriers to communication and find it 
more difficult to manage their emotions than girls. Girls are more developed than boys with empathy 
for animals, for children, for works of art, for empathic tendencies and communicative qualities. It was 
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also determined that the vast majority of primary school students have a low need for communication, 
which needs to be considered when developing a psycho-correction program. 

The analysis of the obtained results indicates the necessity of corrective work with the pupils of 
primary school, aimed at increasing in them the level of manifestation of empathetic tendencies, the 
formation of self-regulation skills in communication and increasing the need for communication, as 
well as providing psychological conditions for overcoming and prevention emotional barriers to 
interpersonal communication. 

The prospects for further research are to develop a psycho-correction program aimed at 
developing communication skills in primary school students. 

Keywords: empathy, emotional barrier, teenager, gender differences, primary school student, 
communication skills, communicative control.  
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УДК 159.9.072 

К.В. Максьом 
ОСОБЛИВОСТІ БУЛІНГ-СТРУКТУРИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Максьом К.В. Особливості булінг-структури в підлітковому віці. В статті 
розглянуто основні концептуальні підходи до визначення булінгу як соціально-
психологічного феномену та булінг-структури. На основі результатів емпіричного 
дослідження проаналізовано особливості булінг-структури на різних етапах підліткового 
віку. За результатами дослідження було виявлено тенденцію зниження частоти булінгу у 
старшій школі порівняно з середніми класами, а також зміну булінг-структури. Булінг-
структура в старшій школі характеризується розмитістю ролей, в той час як в ранньому 
підлітковому віці ролі окремих школярів, особливо основних («агресорів» і «жертв»), чітко 
визначені. Це можна пояснити віком респондентів – для підлітків особливої значущості 
набуває спілкування з ровесниками, згодом виникає прагнення відповідати вимогам 
оточуючих, усвідомити свої недоліки, що заважають спілкуванню. А разом з цим 
відбувається і зміна форм прояву знущань з відкритих фізичних на вербальні, а згодом 
на непрямі прояви.  

Ключові слова: булінг, шкільне насильство, третирування, підлітковий вік, булінг-
структура, «жертва», «агресор», «спостерігач». 

Максём Е.В. Особенности буллинг-структуры в подростковом возрасте. В 
статье рассмотрены основные концептуальные подходы к определению буллинга как 
социально-психологического феномена и буллинг-структуры. На основе результатов 
эмпирического исследования проанализированы особенности буллинг-структуры на 
различных этапах подросткового возраста. По результатам исследования было 
выявлено тенденцию снижения частоты буллинга в старшей школе по сравнению со 
средними классами, а также изменение буллинг-структуры. Буллинг-структура в старшей 
школе характеризуется размытостью ролей, в то время как в раннем подростковом 
возрасте роли отдельных школьников, особенно основных («агрессоров» и «жертв»), 
четко определены. Это можно объяснить возрастом респондентов – для подростков 
особую значимость приобретает общение со сверстниками, со временем возникает 
стремление соответствовать требованиям окружающих, осознать свои недостатки, 
мешающие общению. А вместе с этим происходит и изменение форм проявления 
издевательств из открытых физических на вербальные, а затем на косвенные 
проявления. 

Ключевые слова: буллинг, школьное насилие, третирование, подростковый 
возраст, буллинг-структура, «жертва», «агрессор», «наблюдатели». 

Постановка проблеми. Вивчаючи проблему булінгу у школі, більшість вчених 
дійшли висновку, що найнебезпечнішим у цьому явищі є наслідки. Варто зазначити, що 
як соціально-психологічне явище – булінг здійснює вплив на всіх учасників групи чи класу 
дітей, де він виникає. Зокрема, у дітей, які стають об’єктами булінгу, це явище спричиняє 
низку психологічних проблем, а саме: депресію, низьку самооцінку, проблеми зі 
здоров’ям, низьку успішність, суїцидальні думки. Для таких дітей школа стає місцем 
постійних випробувань. Учні, з яких постійно знущаються, виявляють небажання ходити 
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до школи, їх успішність знижується. Також вони можуть ставати замкнутими, надмірно 
тривожними, недовірливими.  

Зважаючи на те, що переслідувачами у школі є ще діти, стає зрозумілим, що без 
втручання в їх особистісний розвиток вони мають великі шанси у дорослому житті стати 
психопатологічною особистістю. Крім того, не слід забувати, що активними учасниками 
процесу булінгу є також і діти, що спостерігають за процесом, що виступають 
захисниками жертви чи мотиваторами переслідувача. Таким чином, булінг спричиняє 
негативні наслідки для всіх учасників процесу і тому потребує дієвого психологічного 
втручання. 

Аналіз останніх публікацій. В сучасній науці існує декілька підходів до вивчення 
булінгу. Одні дослідники зосереджують увагу на пошуку й визначенні особистісних рис, 
характерних для певних учасників булінгу. Інші розглядають булінг як соціально-
психологічний процес. Серед перших систематичних досліджень даного явища 
заслуговують на увагу наукові праці скандинавських (Д. Ольвеус, А. Пікас, П. Хайнеманн, 
Е. Роланд та ін.) та британських вчених (Е. Мунте, Д. Лейн, Д. Таттум, В. Ортон та ін.), в 
яких наводиться визначення булінгу, проаналізовано особистісні риси основних 
учасників, розглянуто можливі причини і наслідки даного явища. В Україні проблема 
булінгу тільки починає розроблятись і можна виділити праці таких авторів як К. Абслямова, 
А. Борщевська, С. Стельмах, Л. Найдьонова, І. Сидорук та ін. Зокрема, досліджено причини 
та наслідки шкільного цькування, типові особистісні риси основних учасників процесу 
булінгу, а також представлено методи боротьби з даним негативним явищем [1; 2; 4; 5; 6]. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою дослідження є виявлення вікових 
особливостей булінг-структури в підлітковому віці.  

Завдання дослідження: 
1. Розглянути основні концептуальні підходи до визначення булінгу як соціально-

психологічного феномену та булінг-структури. 
2. Здійснити емпіричне дослідження особливостей булінг-структури в ранньому і 

пізньому підлітковому віці. 
3. Проаналізувати вікові особливості булінг-структури в шкільному середовищі. 

Виклад методики і результатів дослідження. Булінг є досить поширеним у 
суспільстві, має складну рольову структуру та різні форми прояву. За своєю сутністю 
булінг – це специфічна форма комунікативної взаємодії агресивного характеру, при якій 
сильніша (авторитетніша) особа (або група осіб) систематично і цілеспрямовано 
переслідує іншу (слабшу, аутсайдера). Ситуація булінгу не обмежується лише ролями 
«агресора» і «жертви», вона «втягує» і інших, роблячи їх активними або пасивними 
учасниками цих відносин. 

Виявляється булінг у різних формах: вербальній, фізичній, соціальній. Ознаками 
фізичного булінгу є певні дії агресивного характеру (стусани, побиття, штовхання і т.п.). 
Соціальне третирування пов’язане зі створенням напруженої атмосфери для навчання з 
метою формування зверхнього ставлення групи, навіть вчителів чи персоналу школи, до 
аутсайдера, «жертви». Булінг цього виду об’єднує форми непрямої фізичної та 
вербальної агресії, а саме: бойкот, ігнорування успішної підготовки до занять зі сторони 
вчителів, ворожа міміка чи жестикуляція, образливі прізвиська; насміхання над зовнішнім 
виглядом, видом діяльності, поведінкою дітей, які вирізняються серед однолітків; 
погрози, приниження; примус до «служіння» сильному – нести портфель, бути на 
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підхваті, чергувати тощо. Також серед форм булінгу іноді виділяють економічний булінг: 
відбирання грошей та речей, пошкодження особистого майна; сексуальний булінг: 
принизливі жести, жарти сексуального характеру, змушування до певних негативних дій, 
зйомки в переодягальнях і т.п. [4]. 

Останнім часом увагу дослідників привертає нова форма булінгу – «кібербулінг». 
Під ним розуміють форму поведінки, яка полягає у розсиланні повідомлень агресивного 
та образливого характеру з використанням нових інформаційних та комунікаційних 
технологій (Інтернет, мобільний телефон). Іншими формами кібербулінгу можуть бути дії, 
які мають «хакерський» характер і спрямовані на шкоду персональним комп’ютерам 
«жертв» (зламування та зміна паролю, пошкодження персональних веб-сайтів тощо). Все 
це обумовлює наявність специфічних рис такого «високотехнологічного» булінгу 
порівняно з традиційним. По-перше, не обов’язковими стали багаторазові ворожі дії, 
адже, наприклад, одноразове пошкодження веб-сайту «жертви» з додаванням до нього 
образливої інформації може мати лонгітюдний ефект (повідомлення буде прочитане 
багатьма користувачами Мережі). По-друге, фактор фізичної сили, важливий у випадках 
звичайного (контактного) булінгу, тут незначний; на перше місце виходять інтелектуальні 
здібності й технічні вміння агресора. По-третє, між «агресором» і «жертвою» немає 
безпосереднього спілкування, отже «агресор», наприклад, не може спостерігати за 
реакцією своєї «жертви», наслідками своїх дій. Булінг за допомогою мережі Інтернет 
дозволяє «агресорові» зберегти свою анонімність і перетворити ситуацію 
переслідування на своєрідний «маскарад» [2].  

У школі складаються певні рольові стосунки серед дітей в діапазоні «лідер-
аутсайдер». Булінг як специфічна форма прояву агресії, особливо характерна для 
середнього дитинства і для молодших підлітків, завжди спрямована проти одних і тих 
самих дітей. З віком булінг дещо слабшає, однак у деяких дітей це – стійка особистісна 
потреба, яка змінює лише форми прояву. 

Як соціально-психологічне явище – булінг здійснює вплив на всіх учасників групи чи 
класу дітей, де він виникає. Зокрема Д. Ольвеус описав таку рольову структуру булінгу 
(рис. 1):  

1) учень, який є жертвою булінгу («жертва»);  
2) учень або учні, які здійснюють насилля, ініціюють та відіграють лідерські ролі у 

процесі булінгу («булер» або «переслідувач», «агресор»);  
3) учні, які позитивно ставляться до знущань над іншими і приймають активну участь 

у цьому, але зазвичай не є ініціаторами та не відіграють головної ролі («наслідувачі», 
«помічники»);  

4) учні, які відкрито підтримують булінг, наприклад шляхом сміху чи привертання 
уваги до ситуації, проте не втручаються в неї («пасивні булери»)  

5) учні, яким подобаються знущання, але вони не виявляють цього ззовні 
(«потенційні булери»);  

6) учні, які не беруть участі у булінгу, і можуть вважати, що це не їхня справа, тобто 
виявляють байдуже ставлення до ситуації («спостерігачі»);  

7) учні, які негативно ставляться до насилля і вважають, що повинні допомогти 
жертві, проте нічого не роблять («потенційні захисники»);  

8) учні, які виявляють негативне ставлення до явища, вони захищають жертву або 
намагаються їй допомогти («захисники») [1].  
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Варто зазначити, що булінг у школі виявляється не лише в діях учнів щодо одне одного, 
але і в діях вчителів щодо учнів чи навпаки. Вчителі у своїй взаємодії з дітьми можуть 
проявляти таку поведінку, що приносить їм психологічний біль і обмежує їх право на 
гідність особистості. Але виявити таку поведінку, що вказує на булінг, досить складно. 
Вчитель під час взаємодії з учнями може застосовувати авторитарний стиль управління, 
який, хоч і може сприйматися дітьми як обмеження їхніх прав, але не є булінгом у 
значенні цього слова. Іншим проявом булінгу може бути переслідування учнями самого 
педагога [4; 5].  

Рис.1 Булінг-структура за Д. Ольвеусом 

Для визначення вікових особливостей булінг-структури підлітків було проведене 
емпіричне дослідження за допомогою методики Норкіної О.Г. [3], метою якої є визначення 
ролей і позицій, що займає підліток в процесі булінгу. Даний тест призначений саме для 
підліткового віку, складається з 25 питань, 3 з яких дозволяють виявити прояви 
насильства в класі, як з боку школярів, так і зі сторони педагогів. Дана методика 
спирається на рольову структуру булінгу Д. Ольвеуса і дозволяє визначити таких 
учасників як: «Булер», «Помічник», «Захисник», «Жертва», «Спостерігач». Варто 
зазначити, що «Спостерігач» в даній методиці характеризує учнів, які відкрито 
підтримують булінг, наприклад шляхом сміху чи привертання уваги до ситуації, проте не 
втручаються в неї («пасивні булери» за Д. Ольвеусом), учнів, яким подобаються 
знущання, але вони не виявляють цього ззовні («потенційні булери» за Д. Ольвеусом) і 
учнів, які не беруть участі у булінгу, і можуть вважати, що це не їхня справа, тобто 
виявляють байдуже ставлення до ситуації («спостерігачі» за Д. Ольвеусом). 

Вибірку склали дві групи учнів однієї школи: 1) 43 учні 5-6 класів (10-11 років); і 2) 32 
учні 10-11 класів (15-16 років).  

За результатами дослідження було отримано наступні результати: 
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1) В усіх класах, учні яких приймали участь у дослідженні було виявлено прояви 
булінгу зі сторони учнів. Це підтверджує наявність проблеми в шкільному середовищі і 
підкреслює актуальність подальших досліджень булінгу і шляхів профілактики даного 
явища. 

2) Зі сторони педагогів булінгу не було виявлено (лише деякі учні вказували на 
окремі випадки знущань, що характеризує наявність поодиноких конфліктних ситуацій, 
але виключає наявність булінгу зі сторони педагогів). Такий результат свідчить про 
позитивні зміни в якості освітнього процесу. Але наявність конфліктних ситуацій потребує 
уважного ставлення і швидкого реагування адміністрації і психологічної служби школи. 
Враховуючи новий закон щодо протидії булінгу (який набрав чинності від 19.01.2019), 
важливим є розуміння усіма учасниками освітнього процесу відмінностей між булінгом і 
конфліктом. 

3) Найчисельнішою групою в булінг-структурі обох вікових груп вибірки є 
«спостерігачі». Такі результати обумовлені специфікою методики, де група 
«спостерігачів» наділена дуже різноманітними особистісними рисами і поведінковими 
реакціями. 

4) «Булерів», «помічників» і «жертв» серед групи молодших підлітків виявлено 
більше, ніж серед учнів старшої школи. Ці дані підтверджують більшу поширеність і 
відкритість (доступність для виявлення) проявів булінгу серед учнів молодшого 
підліткового віку, а також дають зрозуміти, що в шкільному середовищі, вже серед учнів 
10-11 років, наявна яскраво виражена проблема булінгу. Таким чином, заходи з 
профілактики даного соціально-психологічного феномену слід проводити вже в 
початковій школі. 

5) «Захисників» серед групи молодших підлітків виявлено менше, ніж серед учнів 
старшої школи. Цей результат дає можливість зробити припущення, що всі 
профілактичні і корекційні заходи, що активно проводяться зараз з учнями підліткового 
віку мають позитивний вплив на взаємовідносини в підліткових шкільних колективах. У 
учнів формують негативне ставлення до шкільних знущань і цькування, наголошують на 
необхідності толерантного ставлення до оточення, що в свою чергу, можливо, 
призводить до зменшення кількості основних учасників булінгу («жертв» і «булерів») і 
збільшення кількості «захисників». 

Порівняння булінг-структури двох вікових груп представлено в таблиці 1. 
Таблиця 1.  

Порівняльний аналіз булінг-структури окремих етапів підліткового віку 

Роль в булінг-структурі 
Ранній підлітковий вік (10-11 
років) 

Старший підлітковий вік 
(15-16 років) 

«Булер» 9% 6% 

«Помічник» 23% 19% 

«Захисник» 12% 25% 

«Жертва» 14% 6% 

«Спостерігач» 42% 44% 

Доречно зауважити, що роль в булінг-структурі за допомогою даної методики 
визначається на основі співставлення кількості балів, що відповідають кожному 
структурному елементу. В процесі аналізу результатів було виявлено важливу 
закономірність: в ранньому підлітковому віці переважаюча роль яскраво проявляється у 
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відповідях і набраних балах по методиці, в той час як для старшого підліткового віку ролі 
часто визначені досить умовно (результати по двом-трьом ролям дуже близькі за 
кількісними значеннями). Це можна пояснити тим, що саме в старшому підлітковому віці 
людина починає орієнтуватися на соціальне схвалення. Підлітковий вік є періодом 
посиленого формування моральних почуттів. А до 15-16 років криза підліткового віку у 
більшості вже минає, і відбувається поступове закріплення психологічних новоутворень 
– почуття дорослості, критичності мислення, потреби в самоствердженні. І саме ця 
психологічна перебудова свідомості підлітка і пояснює розмитість рольової структури в 
процесі булінгу. Ці результати підкреслюють необхідність постійного моніторингу 
взаємовідносин в старшій школі, адже зниження частоти проявів булінгу може бути 
досить нестабільним на даному віковому етапі, а превентивні заходи допоможуть учням 
як в старшій школі, так і після її закінчення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. За результатами проведеного 
дослідження можна зробити наступні висновки: 

1) Булінг є досить поширеним у суспільстві, має складну рольову структуру та різні 
форми прояву. За своєю сутністю булінг – це специфічна форма взаємодії агресивного 
характеру, при якій сильніша (авторитетніша) особа (або група осіб) систематично і 
цілеспрямовано переслідує іншу (слабшу, аутсайдера). Ситуація булінгу не обмежується 
лише ролями «агресора» і «жертви», вона «втягує» і інших, роблячи їх активними або 
пасивними учасниками цих відносин. 

2) Найчисельнішою групою в булінг-структурі обох вікових груп вибірки є 
«спостерігачі». Такі результати обумовлені специфікою методики, де група 
«спостерігачів» наділена дуже різноманітними особистісними рисами і поведінковими 
реакціями. 

3) «Булерів», «помічників» і «жертв» серед групи молодших підлітків виявлено 
більше, ніж серед учнів старшої школи. Ці дані підтверджують більшу поширеність і 
відкритість (доступність для виявлення) проявів булінгу серед учнів молодшого 
підліткового віку, а також дають зрозуміти, що в шкільному середовищі, вже серед учнів 
10-11 років, наявна яскраво виражена проблема булінгу. Таким чином, заходи з 
профілактики даного соціально-психологічного феномену слід проводити вже в 
початковій школі. 

4) «Захисників» серед групи молодших підлітків виявлено менше, ніж серед учнів 
старшої школи. Цей результат дає можливість зробити припущення, що всі 
профілактичні і корекційні заходи, що активно проводяться зараз з учнями підліткового 
віку мають позитивний вплив на взаємовідносини в підліткових шкільних колективах. У 
учнів формують негативне ставлення до шкільних знущань і цькування, наголошують на 
необхідності толерантного ставлення до оточення, що в свою чергу, можливо, 
призводить до зменшення кількості основних учасників булінгу («жертв» і «булерів») і 
збільшення кількості «захисників». 

5) Булінг-структура в старшій школі характеризується розмитістю ролей, в той час 
як в ранньому підлітковому віці ролі окремих школярів, особливо основних («агресорів» 
і «жертв»), чітко визначені. Це можна пояснити віком респондентів – для підлітків 
особливої значущості набуває спілкування з ровесниками, згодом виникає прагнення 
відповідати вимогам оточуючих, усвідомити свої недоліки, що заважають спілкуванню. А 
разом з цим відбувається і зміна форм прояву знущань з відкритих фізичних на 
вербальні, а згодом на непрямі прояви. 
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Maksom K. Features of the bullying structure in adolescence. The main conceptual 
approaches to defining bullying as a socio-psychological phenomenon and bullying structure are 
considered in the article. Based on the results of the empirical study, the features of the bullying 
structure at different stages of adolescence were analyzed.  

According to the results of the study, the following results were obtained: 1) In all classes, 
students who participated in the study showed manifestations of bullying by the students. 2) There 
was no bullying on the part of the teachers (only some students pointed to some cases of bullying, 
which characterizes the existence of single conflict situations, but excludes the presence of bullying 
on the part of the teachers). 3) "Observers" are the largest group in the bullying structure of both age 
groups. 4) "Bullies", "Assistants", and "Victims" were more pronounced in the younger teens group 
than senior school students group. 5) "Defenders" among the group of younger adolescents were 
found less than among the students of the senior school.  

According to the results of the research, there was a tendency of lowering the frequency of 
bullying in senior school compared to the middle classes, as well as the change of the bullying 
structure. The senior school bullying structure is characterized by a blurring of roles, while in the early 
teens, the roles of individual students, especially the main ones ("aggressors" and "victims"), are 
clearly defined. This can be explained by the age of the respondents – communication with peers 
becomes especially important for adolescents, subsequently there is a desire to meet the 
requirements of others, to realize their deficiencies that interfere with communication. At the same 
time, there is a change in the forms of manifestation of abuse from open physical to verbal, and then 
to indirect manifestations. 

Key words: bullying, school violence, treatment, adolescence, bullying structure, "victim", 
"aggressor", "observer".  
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УДК 159.923.2  

С.С. Митрофанова 
ПРОФЕСІЙНА САМОІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ 

ПСИХОЛОГІВ 

Митрофанова С.С. Професійна самоідентичність як складова самосвідомості 
майбутніх психологів. У роботі представлено результати порівняльного аналізу 
показників самооцінки та самоідентичності студентів із психологічною та 
непсихологічною базовою освітою. Застосування методики «Хто я?» М. Куна і 
Т. Макпартленда та методики самооцінки особистості (С.А. Будассі) дозволило зробити 
висновок про те, що переживання різного життєвого досвіду, який вплинув на вибір 
професії та форму продовження навчання (профільна чи непрофільна вища освіта) 
суттєво впливає на показники самооцінки студентів: вибір профільної психологічної 
освіти сприяє формуванню адекватної самооцінки, вибір непрофільної психологічної 
освіти пов’язаний з переважанням неадекватно завищеної самооцінки.  

Ключові слова: базова вища освіта, психологи, самосвідомість, самооцінка, 
самоідентичність, студенти.  

Митрофанова С.С. Профессиональная самоидентичность как составляющая 
самосознания будущих психологов. В работе представлены результаты 
сравнительного анализа показателей самооценки и самоидентичности студентов с 
психологическим и непсихологическим базовым образованием. Применение методики 
«Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда и методики самооценки личности (С.А. Будасси) 
позволило сделать вывод о том, что переживания разного жизненного опыта, который 
повлиял на выбор профессии и форму продолжения обучения (профильная или 
непрофильная высшее образование), существенно влияет на показатели самооценки 
студентов: выбор профильного психологического образования способствует 
формированию адекватной самооценки, выбор непрофильной психологического 
образования связан с преобладанием неадекватно завышенной самооценки. 

Ключевые слова: базовое высшее образование, психологи, самосознание, 
самооценка, самоидентичность, студенты. 

Постановка проблеми. Відомо, що ідентичність (ідентичність его, за Е. Еріксоном) 
– це результат активного рефлексивного процесу, що відображає справжні уявлення 
суб’єкта про себе, власний шлях розвитку і супроводжується відчуттям особистісної 
визначеності й цілісності, що дає можливість суб’єкту сприймати своє життя як досвід 
тривалості й безперервності свідомості, єдності життєвих цілей і повсякденних вчинків. 
Сказане в повній мірі стосується професійної ідентичності майбутніх психологів – 
фахівців соціономічної групи професій, на яких покладається надзвичайно складне 
завдання збереження психологічного здоров’я суспільства. Відтак, перед вищою школою 
постає відповідальність за формування професійної самосвідомості майбутніх 
психологів як інтегральної сутності багатьох процесів і змістових компонентів. 

Новітнім освітнім трендом останніх років стало здобуття вищої освіти (другого, 
магістерського рівня) за спеціальністю, відмінною від базової. Закону України «Про вищу 
освіту», «післядипломна освіта включає здобуття другої (наступної) вищої освіти – 
здобуття ступеня бакалавра (магістра) за іншою спеціальністю на основі здобутої вищої 
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освіти не нижче ступеня бакалавра та практичного досвіду» [6]. Можна тлумачити це 
положення як професійне навчання, спрямоване на опанування іншою професією 
працівниками, які здобули первинну професійну підготовку. Це означає, що здобувати 
другу вищу (зокрема, психологічну) освіту приходять люди переважно з відповідним 
рівнем базової освіти, певним життєвим досвідом, проте з очевидно не сформованою 
психологічною самосвідомістю, що являє собою вагому проблему як для студента, так і 
для закладу вищої освіти. У зв’язку з цим науковий інтерес полягає у виявленні спільного 
чи відмінного у професійній самосвідомості, самоідентичності та самооцінці студентів-
майбутніх психологів із психологічною (ПБО) та непсихологічною (НБО) базовою освітою. 

Аналіз останніх публікацій. К. Ясперс репрезентує самосвідомість як процес, 
структурований згідно з декількома параметрами: «Свідомість «Я» має чотири 
формальні ознаки: відчуття діяльності – усвідомлення себе як активної істоти; 
усвідомлення своєї єдності: в кожен момент я усвідомлюю, що я єдиний; усвідомлення 
власної ідентичності: я залишаюся тим, ким був завжди; усвідомлення того, що «Я» 
відмінне від решти світу, від усього, що не є «Я» [9]. 

Г.М. Свіденська використовує поняття «самосвідомість» як родове, яке вбирає в 
себе як процесуальні, так і структурні характеристики. Термін «рефлексія», 
«самопізнання», «уявлення про себе» відображують когнітивну сторону самосвідомості; 
«ставлення до себе» й «самооцінка» – емоційну сторону [7]. 

Згідно з поглядами М.Й. Боришевського, самооцінка, поряд із рівнем домагань, 
соціально-психологічними очікуваннями та їх інтегральною формою – образом «Я» – 
складають структуру самосвідомості [2]. 

Одним із процесів самосвідомості, виділених І.І. Чесноковою, є емоційно-ціннісні 
переживання, в яких втілюються ставлення суб’єкта до того, що він знає, розуміє, 
«відкриває» щодо себе. Таке переживання може перебігати у вигляді безпосередньо-
емоційної реакції, або в «інактуальній формі», коли жива емоційна реакція відсутня й 
замінюється оцінним судженням, за яким стоїть згорнута, колись пережита емоція. Іноді 
«інактуальна форма» переживання існує на рівні інтуїтивного почуття, яке також має під 
собою ґрунт пережитого емоційного досвіду, переживання, тому що саме через нього 
усвідомлюється ціннісний зміст для суб’єкта власних різних ставлень до себе, вони 
виступають своєрідним критерієм позитивної або негативної сигнальності форм 
ставлення до себе. Існує взаємозв’язок і взаємовплив між ставленням до себе і 
самопізнанням. У процесі самопізнання виникає ставлення до себе; сформувавшись у 
тій чи іншій формі, самоставлення впливає на весь процес самопізнання, визначаючи 
його специфіку, спрямованість та індивідуальний, особистісний відтінок. «Результати 
інтегративної роботи у сфері самопізнання, з одного боку, та у сфері емоційно-ціннісного 
ставлення до себе – з іншого, поєднуються в особливе утворення самосвідомості 
особистості – у її самооцінку» [8, с. 120]. 

Конкретизуючи вищезазначене у сфері професійної підготовки психологів в 
закладах вищої освіти, необхідно торкнутися таких аспектів. Професійна Я-концепція 
психолога є уявленням особистості про себе як психолога, що складається з ідеального 
образу «Я-професіонал», реального образу Я, дзеркального Я та професійної 
самооцінки. Професійна самооцінка залежить від оцінки інших фахівців, тому можлива 
вчасна поява прагнення відповідати очікуванням значущих інших професіоналів. 
Рефлексія цього ставлення відбувається на рівні Я-дзеркального [3]. 
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І.П. Андрійчук, досліджуючи питання формування позитивної Я-концепції студентів-
психологів у процесі навчання в закладі вищої освіти, пропонує власну модель 
особистості психолога, що включає в себе необхідні особистісні якості та риси і все це 
автор поєднує у поняття позитивна Я-концепція. Показниками позитивної Я-концепції, на 
думку автора, є сталість та адекватність самооцінки, домінування інтернальних 
тенденцій локусу контролю, високий рівень самоповаги, відсутність особистісної 
тривожності та внутрішньоособистісних проблем [1]. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою цього дослідження є порівняльний 
аналіз показників самооцінки та самоідентичності студентів із психологічною (ПБО) та 
непсихологічною (НБО) базовою освітою. 

Завдання дослідження:  
1. вимірювання самооцінки досліджуваних у проєкції на ідеальний та реальний 

образ психолога за методикою самооцінки особистості (С.А. Будассі);  
2. виявлення професійної самоідентичності із застосуванням методики «Двадцять 

тверджень» М. Куна і Т. Маркпантленда; 
3. порівняльний аналіз самооцінки студентів із психологічною та непсихологічною 

базовою освітою. 
Виклад методики і результатів дослідження. У дослідженні було використано 

такі методики: методика «Хто я?» М. Куна і Т. Макпартленда та методика самооцінки 
особистості (С.А. Будассі). Перша була створена для вивчення установок індивіда на 
себе і є одним з найпопулярніших і затребуваних методів дослідження різних аспектів і 
видів ідентичності. За допомогою даної методики досліджуються статева, гендерна, 
вікова, етнічна (національна), сімейна, професійна, особистісна та інші самоідентичності. 
Методика широко використовується для виявлення змістових характеристик 
ідентичності: перш за все когнітивних, а також ціннісно-мотиваційних, афективних, 
поведінкових. Являє собою вільні самоописи з наступною контент-аналітичною 
обробкою, тобто відноситься до методів нестандартизованих самозвітів, що мають свої 
плюси (можливість аналізувати самоопис і самоставлення, виражене мовою самого 
суб’єкта) і мінуси (складність самоопису, неоднозначність інтерпретації). У методиці «Хто 
я?» самооцінка ідентичності визначається в результаті співвідношення кількості оцінок 
«+» і «-», які вийшли при оцінюванні кожного свого відповіді випробуваним на етапі 
кількісної обробки. 

Методика самооцінки особистості (С.А. Будассі) дозволяє проводити кількісне 
дослідження самооцінки досліджуваних. Респондентам пропонувався список із 43 слів, 
що позначають різні якості особистості. З них необхідно було обрати 20 якостей, які в 
найбільшій мірі характеризують поняття «Я реальний психолог». В основі обробки даних 
методики лежить спосіб ранжування зазначених респондентами якостей. Здійснюючи 
зіставлення коефіцієнтів кореляції рангів двох цих рядів, можна з’ясувати, наскільки 
зближується у свідомості досліджуваних розуміння себе як майбутнього психолога з 
еталоном психолога. В даній методиці дослідження самооцінки її рівень та адекватність 
визначаються як відношення між «Я ідеальний» та «Я реальний». Виявлення цього 
балансу в самосвідомості майбутніх психологів, які опановують другу вищу освіту, 
переслідує не лише науково-пізнавальну, але й практично-розвивальну мету. 

Кількість досліджуваних склала 184 особи, статевий розподіл – 90 % жінок, 10 % 
чоловіків. Контингент досліджуваних склали майбутні психологи денної та заочної форми 
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навчання з досвідом та без досвіду психологічної практики. Серед досліджуваних 50% 
складали ті, хто продовжує професійну освіту за обраним фахом – група ПБО 
(психологічна базова освіта), а також ті, хто отримує другу вищу освіту на базі 
бакалаврської освіти з іншого фаху – група НБО (непсихологічна базова освіта). 

У результаті застосування методики «Двадцять тверджень» М. Куна і 
Т. Маркпантленда було проаналізовано дані, представлені на діаграмі (рис.1). 

  
Рис.1. Рівень самооцінки студентів-психологів з психологічною (ПБО) та 

непсихологічною (НБО) базовою освітою. 

Отримані результати засвідчили, що в групі НБО представлено лише чверть 
студентів з адекватною самооцінкою, стільки ж нестійкою самооцінкою. 35% студентів із 
неадекватно завищеною самооцінкою.  

Відомо, що суб’єкти із завищеною самооцінкою, з одного боку, гіпертрофовано 
оцінюють свої достоїнства: переоцінюють і приписують їх собі, з іншого – недооцінюють і 
виключають у себе недоліки. Вони ставлять перед собою більш високі цілі, ніж ті, які 
можуть реально досягти, у них високий рівень домагань, що не відповідає їх реальним 
можливостям. Людина із завищеною самооцінкою характеризується також нездатністю 
приймати на себе відповідальність за свої невдачі, відрізняється зарозумілим 
ставленням до людей, конфліктністю, постійною незадоволеністю своїми досягненнями, 
егоцентризмом. Неадекватна самооцінка своїх можливостей і завищений рівень 
домагань обумовлюють надмірну самовпевненість [4]. 

15% в групі НБО – студенти з неадекватно заниженою самооцінкою. При заниженій 
самооцінці людина характеризується надмірною невпевненістю в собі. Невпевненість, 
часто об’єктивно не обґрунтована, є стійкою якістю особистості і веде до формування 
таких рис, як смиренність, пасивність, «комплекс неповноцінності». Вони зазвичай 
ставлять перед собою більш низькі цілі, ніж ті, які можуть досягти, перебільшуючи 
значення невдач, адже низька самооцінка передбачає неприйняття себе, 
самозаперечення, негативне ставлення до своєї особистості, які обумовлені недооцінкою 
своїх успіхів і достоїнств [5]. 

У групі студентів, які продовжують здобувати вищу освіту за профільною базовою 
освітою, – 61,12% з адекватною самооцінкою, 11,12% з нестійкою самооцінкою, 22,23% з 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Адекватна

самооцінка

Нестійка

самооцінка

Неадекватно

завищена

самооцінка

Неадекватно

занижена

самооцінка

НБО

ПБО



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

323 

 

неадекватно завищеною самооцінкою; 5,56% з неадекватно заниженою самооцінкою. 
Звертає на себе увагу той факт, що у переважної більшості в цій групі має місце високий 
рівень адекватної самооцінки. 

Згідно з отриманими результатами, можна стверджувати, що залежно від умов 
здобуття вищої освіти (ПБО або НБО) студенти демонструють дещо різний погляд на 
життя, цінності, норми поведінки, статуси у житті та соціальні ролі.  

Для подальшої обробки тесту двадцяти суджень за основу інтерпретації було 
обрано шкалу аналізу ідентифікаційних характеристик, яка включає в себе 24 показники. 
Для обрахування статистичної різниці між отриманими результатами використовувався 
критерій кутового перетворення Фішера. Результати проведеного аналізу представлено 
в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Самоідентифікаційні характеристики студентів-психологів з профільною (ПБО) та 

непрофільною (НБО) базовою освітою 

Показник 

НБО ПБО  
φ**емп К-сть 

слів 
% 

К-сть 
слів 

% 

Соціальне «Я» 24 41,3 32 31,2 1,31 

Комунікативне «Я» 2 3,44 17 16,5 2,839* 

Матеріальне «Я» 0 0 0 0 - 

Фізичне «Я» 3 5,1 1 0,9 1,584 

Діяльнісне «Я» 8 13,7 23 22,3 1,358 

Перспективне «Я» 1 1,7 0 0 - 

Рефлексивне «Я» 20 34,4 30 29,1 0,707 

Всього 58 100 103 100  
Примітка: φ*

емп > φ*
крит (р≤0,05), φ*

крит = {2,16 (р≤0,1), 2,71 (р≤0,05) 

У результаті обрахунку даних були виявлені статистично достовірно значущі дані, 
характерні для показника «комунікативне Я», який включає в себе аспекти спілкування з 
оточенням, з професійною спільнотою. Згідно з результатами статистичного обрахунку, 
у групі НБО домінує показник «соціальне «Я» (41,3%), який передбачає пряме означення 
своєї ролі в суспільстві, сімейної (мати, донька, син, чоловік або дружина), релігійної 

приналежності та ін. Спостерігається відсутність відповідей, які б належали до групи 
маркерів «матеріальне «Я», таких як: опис майна (маю квартиру, одяг та ін.), оцінку свого 
матеріального стану (бідний\багатий, люблю гроші та ін.) та ставлення до навколишнього 
середовища (люблю море, люблю теплу погоду).  

Досить статистично виразне рефлексивне «Я» описує особисті погляди, оцінні 
судження, інтереси, уподобання в житті та абстрактно-узагальнені думки про себе, 
характеризуючи таким чином образ «Я» та професійну спільноту, яка відіграє в їхньому 
житті важливу роль. 

Наступним етапом дослідження стало вимірювання рівня самооцінки студентів за 
методикою самооцінки особистості за Шкалою Будассі. Узагальнені кількісні показники 
дослідження рівня самооцінки студентів «Я реальний психолог» представлено в 
таблиці 2. 
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Таблиця 2. 
Кількісні показники дослідження рівня самооцінки «Я реальний психолог» у 

студентів груп НБО та ПБО (%) 

Рівні самооцінки НБО ПБО 

Висока неадекватна  0 0 

Висока адекватна 17 28 

Середня адекватна 53 44 

Низька адекватна 30 23 

Низька неадекватна 0 5 

На підставі табличних даних можна стверджувати, що більшість досліджуваних 
мають середню адекватну самооцінку «Я реальний психолог». Отримані результати 
означають, що студенти вірно співвідносять свої можливості й здібності, досить критично 
ставляться до себе, прагнуть реально дивитися на свої невдачі й успіхи, ставити перед 
собою досяжні цілі. 

Поряд з цим, на підставі того, що в групі НБО 30%, студентів з низькою адекватною 
самооцінкою, можна припустити, що у цих досліджуваних у процесі навчання формується 
та ускладнюється уявлення про самого себе як психолога, що спричинює зміни в 
емоційно-ціннісному відношенні до себе як фахівця. Лише 17% студентів, які мають 
високу адекватну самооцінку, понад усе цінують себе та поважають себе як майбутніх 
фахівців, які задоволені собою, попри те, що в даний період вони схильні дещо 
завищувати власні можливості. 

Більшість досліджуваних з групи ПБО (44%) мають середню адекватну самооцінку 
Я реальний психолог, що свідчить про те, що вони поважають себе як психологів, цінують 
власний досвід, знають свої сильні і слабкі сторони, прагнуть до самовдосконалення та 
саморозвитку. Меншу частину цієї групи складають студенти, що мають високу адекватну 
самооцінку (28%) та низьку адекватну (23%). У досліджуваних з високою самооцінкою 
сформувалися стійкі позитивні уявлення про самого себе як психолога, що ставлять 
перед собою високі цілі. Протилежне можна сказати про студентів із заниженою 
самооцінкою, які ставлять перед собою більш низькі цілі, ніж ті, яких вони можуть 
досягнути, перебільшуючи значення невдач. У 5% досліджуваних простежується низька 
неадекватна самооцінка, тобто має місце невпевненість у собі та своїх можливостях як 
майбутнього психолога, частіше всього необґрунтована самокритичність, це все 
призводить до формування пасивності й «комплексу неповноцінності». Рис. 2. унаочнює 
показники самооцінки «Я реальний психолог» студентів з психологічною та 
непсихологічною базовою освітою. 

Аналізуючи отримані результати, можна стверджувати, що в цілому, майбутні 
психологи мають досить чітко сформовану адекватну самооцінку Я реальний практичний 
психолог. Студенти мають чітко визначений образ ідеального психолога, зразок, якого 
слід прагнути. Цей образ лише коректується протягом навчання через пізнання себе в 
навчальному процесі. 

Під час дослідження виявлено, що у студентів НБО рівень самооцінки «Я реальний 
практичний психолог» нижчий, ніж у студентів ПБО. На підставі цих даних можна 
стверджувати, що значна частина студентів, які не змінювали профіль навчання, в силу 
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того, що мали змогу спробувати себе як психологів на практиці, мають кращі уявлення 
про свої можливості, прийняття своїх позитивних сторін та недоліків одночасно. 

 
Рис.2. Особливості самооцінки образу «Я реальний психолог» у студентів з 

психологічною та непсихологічною базовою освітою 

Висновки і перспективи подальших досліджень.  
1. Професійна самосвідомість особистості – це складно структурований феномен, 

що об’єднує в собі знання про власні особливості, наявні професійні здібності та 
інтереси, які є чинником корегування професійного «Я-образу», професійної самооцінки 
та рівня професійних домагань. Порівняльний аналіз показників самооцінки та 
самоідентичності студентів із психологічною та непсихологічною базовою освітою 
вносить нову інформацію про структуру професійної самосвідомості майбутніх фахівців. 

2. При обрахуванні статистичної різниці між отриманими результатами за 
допомогою критерію кутового перетворення Фішера встановлено статистично значущу 
міжгрупову різницю за показником «комунікативне «Я». У групі НБО домінує показник 
«соціальне «Я», який передбачає пряме означення своєї ролі в суспільстві, сімейної 
(мати, донька, син, чоловік або дружина), релігійної приналежності та ін. Досить 
статистично виразне рефлексивне «Я», що характеризує образ «Я» та професійну 
спільноту, яка відіграє в їхньому житті важливу роль. Резюмуючи вищесказане, можна 
стверджувати, що переживання різного життєвого досвіду, який вплинув вибір професії 
та форму продовження навчання (профільна чи непрофільна вища освіта) суттєво 
впливає на показники самооцінки студентів: вибір профільної психологічної освіти сприяє 
формуванню адекватної самооцінки, вибір непрофільної психологічної освіти пов’язаний 
з переважанням неадекватно завищеної самооцінки. 

3. Вимірювання рівня самооцінки студентів «Я реальний психолог» за методикою 
самооцінки особистості за Шкалою Будассі дозволило стверджувати, що більшість 
досліджуваних мають середню адекватну самооцінку. У групі НБО третина студентів з 
низькою адекватною самооцінкою «Я реальний психолог», тобто у цих досліджуваних у 
процесі навчання лише формується та ускладнюється уявлення про самого себе як 
психолога, що спричинює зміни в емоційно-ціннісному ставленні до себе як фахівця. НБО 
рівень самооцінки «Я реальний психолог» нижчий, ніж у студентів ПБО. На підставі цих 
даних можна стверджувати, що значна частина студентів, які не змінювали профіль 
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навчання, в силу того, що мали змогу спробувати себе як психологів на практиці, мають 
кращі уявлення про свої можливості, прийняття своїх позитивних сторін та недоліків 
одночасно. Таким чином, студенти, які отримали базову непсихологічну освіту, лише 
розкривають особливості своєї особистості, пізнають себе, дещо ідеалізуючи майбутню 
професійну діяльність. Переживаючи переломний період професійного життя, вони 
зазнають деяких змін у розумінні себе, в оцінці своєї компетентності, проте схильні до 
роботи над собою, до саморозвитку та саморозкриття, самоконтролю своєї поведінки та 
емоційно-ціннісного ставлення до себе. 

Метою подальших пошуків може стати виявлення специфіки на афективно-
оцінному рівні професійної самосвідомості, а саме: особливостей мотивації, 
мотиваційних комплексів, внутрішніх та зовнішніх типів професійної мотивації. 
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Mytrofanova S.S. Professional self-identity as an element of self-consciousness of future 
psychologists. In the course of this study, indicators of self-evaluation and self-identity of students 
with the basic education in psychology and in a non-psychology field were subjected to a comparative 
analysis. The number of respondents was 184 full-time and extramural psychology students with and 
without experience in practical psychology. Half of the respondents were persons continuing their 
professional education in the chosen field of specialization, the BEP group (basic education in 
psychology), and the other half were those gaining a second university degree under a bachelor’s 
program with a different specialization, the BEN group (basic education in a non-psychology field). 
The social “self” and reflexive “self” indicators are dominant in the BEN group, while a high level of 
adequate self-evaluation was observed in the BEP group. A statistically significant difference between 
the groups in terms of the “communicative “self”” indicator was established. In the BEN group, one-
third of the students have low adequate self-evaluation “I am a real psychologist”, which means that 
in these respondents, the perception of themselves as a psychologist is only developing and 
complicating in the course of study. The level of their self-evaluation “I am a real psychologist” is lower 
than in BEP students. The latter have a better idea of their capabilities and better perception of their 
own positive qualities and weaknesses. 

A conclusion was drawn that going through different life experience which bore upon the choice 
of profession and form of continuing study (higher education in the chosen or a different field of 
specialization) significantly affects the student’s self-evaluation indicators: the choice of education in 
psychology in the chosen field of specialization helps develop adequate self-evaluation, while the 
choice of a second university degree with a different specialization stems from the domination of 
inadequately high self-evaluation. The students who received basic education in a non-psychology 
field are only revealing the features of their personality, only cognizing themselves, somewhat 
idealizing their future professional activity. 

Keywords: basic higher education, psychologists, self-consciousness, self-evaluation, self-
identity, students. 
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О.М. Місюра 
ТИПИ ВІДНОШЕННЯ ДО ХВОРОБИ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ ІЗ ПЕРВИННОЮ 

АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

Місюра О.М. Типи відношення до хвороби та якість життя підлітків із 
первинною артеріальною гіпертензією. Обстежено 12 дівчаток та 33 хлопчика віком 
13-17 років із первинною артеріальною гіпертензією. Гармонійний і анозогнозичний типи 
відношення до хвороби у підлітків із первинною АГ асоціювались із вищими показниками 
якості життя, незалежно від рівня артеріального тиску.  

Дезадаптивні типи відношення до хвороби виявлені у третини пацієнтів. У дівчаток 
при цьому реєструвався тип відношення з інтрапсихічного блоку (тривожний, 
неврастенічний, меланхолійний), тоді як у хлопчиків виявлявся дифузний і змішаний тип 
відношення до хвороби з переважанням показників шкал інтерпсихічного блоку 
(сензитивності, дисфоричності, егоцентричності і паранойяльності). Рівень 
дезадаптивних типів достовірно зворотно корелював із показниками якості життя. 
Це необхідно врахувати при розробці програми психокорекції. 

Ключові слова: первинна артеріальна гіпертензія, підлітки, тип відношення до 
хвороби, якість життя. 

Мисюра А.Н. Типы отношения к болезни и качество жизни подростков из 
первичной артериальной гипертензии. Обследовано 12 девочек и 33 мальчика в 
возрасте 13-17 лет с первичной артериальной гипертензией. Гармонический и 
анозогнозический типы отношения к болезни у подростков с первичной АГ 
ассоциировались с более высокими показателями качества жизни, независимо от 
уровня артериального давления. 

Дезадаптивные типы отношения к болезни обнаружены у трети пациентов. У 
девочек при этом регистрировался тип отношения с интрапсихического блока 
(тревожный, неврастенический, меланхолический), тогда как у мальчиков выявлялся 
диффузный и смешанный тип отношения к болезни с преобладанием показателей шкал 
интерпсихического блока (сензитивности, дисфоричности, эгоцентричности и 
паранояльности). Уровень дезадаптивных типов достоверно обратно коррелировал с 
показателями качества жизни. Это необходимо учесть при разработке программы 
психокоррекции. 

Ключевые слова: первичная артериальная гипертензия, подростки, тип 
отношения к болезни, качество жизни. 

Постановка проблеми. Відомо, що первинна артеріальна гіпертензія (АГ) є 
основною причиною інвалідності та смертності населення України. Тому надзвичайно 
актуальним залишається вивчення основних факторів, що спричиняють ускладнений 
перебіг та знижують якість життя пацієнтів. Оскільки первинна АГ відноситься до 
психосоматичних захворювань значну роль відіграє відношення пацієнта до хвороби та 
його прихильність до лікування.  

Аналіз останніх публікацій. За даними останніх досліджень цільового рівня 
артеріального тиску (АТ) вдається досягти лише у 40% пацієнтів із первинною АГ [1]. 
Особливо важливо досягти контролю над АТ у пацієнтів молодого віку [9].  
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Недостатній контроль АТ, а також ризик ускладнень (повторних інсультів, 
інфарктів), інвалідності та смертності у пацієнтів із АГ тісно пов’язані із низькою 
прихильністю до лікування [8]. Доведено, що порушення прихильності до лікування 
особливо часто відмічається у пацієнтів з неадекватним емоційним реагуванням на 
хворобу [7]. Вивчення внутрішньої картини хвороби є важливим напрямком для 
встановлення психосоматичних взаємозв'язків у пацієнтів з АГ [3,4], а отже і для розробки 
більш ефективних підходів у лікуванні.  

За результатами наших попередніх досліджень встановлено, що у підлітків із 
первинною АГ суттєво знижена якість життя. Доведено, що емоційна нестабільність, 
експресивність, внутрішня напруга, негативна збудливість, тривожність, схильність до 
ігрової залежності обумовлюють порушення у них показників якості життя [6]. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою даної роботи було встановити 
особливості відношення до хвороби та його вплив на якість життя підлітків із первинною 
АГ. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: встановити частоту 
дезадаптивних типів відношення до хвороби у підлітків із первинною АГ; дослідити їх 
залежність від ступеня підвищення артеріального тиску; визначити зв’язок між типом 
відношення до хвороби та показниками якості життя пацієнтів.  

Виклад методики і результатів дослідження. Обстежено 45 підлітків (12 дівчаток 
та 33 хлопчика) віком 13-17 років (в середньому 14,87±1,30 років), які поступали на 
стаціонарне обстеження та лікування у відділення кардіоревматології Дитячої клінічної 
лікарні №6 м. Києва з приводу змін АТ. Верифікація діагнозу проводилась методом 
добового моніторування АТ з використанням моніторів "ABM-04" ("Meditech", Угорщина). 
Вимірювання АТ відбувалось за стандартним протоколом кожні 15 хвилин вдень (6.00-
22.00) і кожні 30 хв вночі (22.00-6.00). Критерієм не включення в дослідження була 
вторинна (симптоматична) АГ. Згідно описаних раніше критеріїв [5] у 25 підлітків 
виявлено стабільну АГ (САГ), у решти лабільну АГ (ЛАГ).  

Характер скарг уточнювали за допомогою розробленої нами анкети «Самопочуття 
та звички». Психологічне дослідження включало оцінку якості життя за допомогою 
Medical Outcome Study Short-Form Health Survey (SF-36). Визначали такі шкали: Фізичне 
функціонування (ФФ); Рольове фізичне функціонування (РФ); Тілесний біль (ТБ); 
Загальне здоров’я (ЗЗ); Життєздатність (ЖЗ); Соціальне функціонування (СФ); Рольове 
емоційне функціонування (ЕФ); Психічне здоров’я (ПЗ). 

Тип відношення до хвороби (ТВХ) визначався за допомогою методики ТОБОЛ [2]. 
Виявляли такі ТВХ: гармонійний (Г), ергопатичний (Р), анозогнозичний (З), тривожний (Т), 
іпохондричний (І), неврастенічний (Н), меланхолійний (М), апатичний (А), сензитивний 
(С), егоцентричний (Я), паранояльний (П), дисфорійний (Д).  

Отримані дані обробляли статистично з використанням програми Excel 2010 та 
SPSS 22.3. Застосували параметричні методи дослідження (розрахунок середньої 
величини та стандартного відхилення), непараметричні методи (точний критерій 
Фішера), кореляційний аналіз із розрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона. При значенні 
Р<0,05 результати вважали достовірними. 

Серед дівчаток із первинною АГ адаптивний, в тому числі гармонійний ТВХ, 
виявлявся у 8 (66,7%), у решти – тип відношення із інтрапсихічного блоку (тривожний, 
неврастенічний, меланхолічний). У 21 хлопчика (63,6%) також визначався адаптивний 
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ТВХ, у 2 (6,1%) – тип відношення із інтрапсихічного блоку дезадаптації, у 10 – з 
інтерпсихічного блоку дезадаптації (табл.1).  

Таблиця 1. 
Тип відношення до хвороби Частота (абс/%) у підлітків із первинною 

артеріальною гіпертензією 

Дівчатка 
(n=12) 

Хлопчики (n=33) Разом 
(n=45) 

Без порушень адаптації 8/66,7 21/63,6 29/64,5 

Інтрапсихічна спрямованість дезадаптації 4/33,3 2/6,1 6/13,3 

Інтерпсихічна спрямованість дезадаптації 0/0 10/30,3* 10/22,2 
Примітка: Зірочкою (*) позначено достовірність відмінності (P<0,05). 

Згідно даних, представлених на рис.1, у підлітків із стабільною та лабільною 
формою захворювання однаково часто (у 20%) відмічався гармонійний тип відношення 
до хвороби.  

 
Рис.1. Частота (в %) зустрічання різних типів відношення до хвороби у підлітків із 

лабільною та стабільною артеріальною гіпертензією 

Дещо частіше (але не достовірно) у пацієнтів із САГ зустрічались інші адаптивні ТВХ 
(анозогнозичний або ергопатичний), тоді як у пацієнтів із лабільною формою АГ частіше 
відмічались дезадаптивні (тривожний, неврастенічний, сензитивний, змішані та дифузні) 
ТВХ.  

Згідно даних наведених на рис. 2, в середньому (X±SD) не виявлено достовірних 
відмінностей значення шкал ТВХ у пацієнтів із САГ і ЛАГ. У пацієнтів із стабільною АГ 
найвищими були значення за шкалами ергопатичності (20,6±11,5 балів), гармонійності 
(16,8±18,0 балів), анозогнозичності (12,6±16,1 балів) та сензитивності (11,3±5,8 балів), у 
пацієнтів із лабільною АГ - ергопатичності (17,3±14,6 балів), анозогнозичності (16,3±16,6 
балів), гармонійності (15,7±20,9 балів) та сензитивності (14,1±6,2 балів). 

За результатами кореляційного аналізу встановлено, що у підлітків із первинною АГ 
значення шкал сензитивність та егоцентричність прямо пов’язані із інтенсивністю 
головного болю (відповідно r=0,61; P<0,05 та r=0,67; P<0,05), а іпохондричність – із 
тяжкістю інсомнії (r=0,69; P<0,01).  
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Рис.2. Середні значення шкал тесту відношення до хвороби у підлітків із лабільною 

та стабільною артеріальною гіпертензією 

В таблиці 2 представлено значення коефіцієнту кореляції між показниками шкал 
тесту якості життя SF-36 та шкал тесту відношення до хвороби у підлітків із первинною 
АГ.  

Гармонійність та анозогнозичність у відношенні до хвороби асоціювались з 
показниками шкал життєздатності (відповідно r=0,64; P<0,05 та r=0,60; P<0,05) та 
рольового функціонування (відповідно r=0,55; P<0,05 та r=0,60; P<0,01) тесту SF-36. 
Анозогнозичність корелювала із значенням шкал «Рольове емоційне функціонування», 
«Соціальне функціонування» та «Психічне здоров’я» (відповідно r=0,53; P<0,05, r=0,48; 
P<0,05 та r=0,56; P<0,05) тесту SF-36. Ергопатичність та гармонійність також були 
позитивно пов’язані із значенням шкали «Психічне здоров’я» (r=0,55; P<0,05 та r=0,51; 
P<0,05). Рівень рольового фізичного функціонування зворотно корелював із рівнем 
тривожного (r=-0,54; P<0,05) та сензитивного (r=-0,64; P<0,01) відношення до хвороби, 
загального здоров’я – з неврастенічністю у відношенні до хвороби (r=-0,57; P<0,05).  

Якість життя внаслідок соматичного болю суттєво залежала від гармонійного 
ставлення до хвороби (r=0,58; P<0,05); зворотно корелювала із значенням 
меланхолічності (r=-0,47; P<0,05), егоцентричності (r=-0,58; P<0,05), дисфоричності (r=-
0,50; P<0,05). Дисфоричність також зворотно (r=-0,48; P<0,05) корелювала з рівнем 
соціального функціонування та життєздатності.  

Отже, у більшості підлітків із первинною АГ (66,7% дівчаток та 63,3% хлопчиків) 
виявлено адаптивний тип ставлення до хвороби. У решти дівчаток реєструвався тип 
відношення до хвороби із інтрапсихічного блоку (тривожний, неврастенічний, 
меланхолічний), тоді як практично у кожного третього хлопчика виявлено дифузний та 
змішаний тип відношення до хвороби із переважанням показників шкал із інтерпсихічного 
блоку (сензитивності, дисфоричності, егоцентричності та паранояльності).  

В загальних профілях ставлення до хвороби виявлено три піки (ергопатичність, 
неврастенічність та сензитивність). При цьому не відмічено достовірних відмінностей 
відношення до хвороби у підлітків із лабільною та стабільною формами первинної АГ. 
Як відомо, на відміну від анозогнозичного (ігнорування хвороби) при ергопатичному типі 
відношення до хвороби пацієнт усвідомлює наявність хвороби, але намагається жити 

0

5

10

15

20

25

г р з т і н м а с я п д

САГ ЛАГ



Актуальні проблеми психології .  Психологія  обдарованості  

332 

 

звичайним життям і є ризик, що він не буде виконувати рекомендації лікаря. 
Неврастенічний ТВХ характеризується надмірним роздратуванням при болю, 
неприємних відчуттях, невдачах лікування, як чистий тип він відмічався лише у однієї 
дівчинки, але був досить вираженим у пацієнтів із змішаними та дифузними типами. 
Сензитивний ТВХ асоціюється із переживаннями пацієнта про несприятливе враження, 
яке може виникати у оточуючих через інформацію про його хворобу.  

Значення шкал інтерпсихічного блоку дезадаптації (сензитивності та 
егоцентричності) асоціювалось із інтенсивністю головного болю. Це вказує на 
властивість пацієнтів фіксуватись на симптомі, що може зменшувати ефективність 
лікування. 

Таблиця 2. 
Коефіцієнт кореляції (r) між значеннями шкал тест SF-36 та значенням типів 

відношення до хвороби 
Тип 

відношення 
до хвороби 

ФФ РФ Біль ЗЗ ЖЗ СФ ЕФ ПЗ 

Г -0,05 0,51* 0,58* 0,38 0,64* 0,47 0,45 0,51* 

Р -0,16 0,16 0,11 0,37 -0,44 0,18 0,25 0,55* 

З -0,01 0,55* 0,29 0,17 0,60* 0,48* 0,53* 0,56* 

Т 0,26 -0,54* -0,18 -0,10 -0,42 0,01 -0,45 -0,28 

І -0,04 -0,27 -0,39 -0,40 -0,32 -0,19 -0,26 -0,44 

Н -0,15 -0,41 -0,37 -0,57* -0,41 -0,38 -0,39 -0,41 

М -0,02 -0,41 -0,47* -0,37 -0,32 -0,42 -0,31 -0,27 

А -0,07 -0,36 -0,43 -0,26 -0,31 -0,45 -0,22 -0,44 

С -0,01 -0,64** -0,39 -0,14 -0,19 -0,18 -026 -0,26 

Я -0,16 -0,40 -0,58* -0,34 -0,40 -0,21 -0,11 -0,26 

П 0,19 -0,39 -0,37 -0,24 -0,17 -0,19 -0,34 -0,33 

Д -0,18 -0,22 -0,50* -0,30 -0,48* -0,48* -0,29 -0,33 
Примітка: Зірочками * та ** позначено достовірність кореляційного зв’язку (відповідно P<0,05 та P<0,01).  

Показники якості життя (рольове функціонування, життєздатність) у підлітків із 
первинною АГ достовірно корелювали із рівнем адаптивних шкал ТВХ (гармонійністю, 
анозогнозичністю). З рівнем анозогнозичності також був прямо пов’язаний рівень 
рольового емоційного функціонування, соціального функціонування та психічного 
здоров’я. Ергопатичність та гармонійність були позитивно пов’язані із значенням 
психічного здоров’я.  

Натомість, зниження якості життя внаслідок хронічного соматичного болю було 
пов’язано із інтерпсихічними (егоцентричністю та дисфоричністю) та інтрапсихічними 
(меланхолічністю) шкалами тесту відношення до хвороби. Тривожність та сенситивність 
у відношенні до хвороби асоціювалось із зниженням рівня рольового фізичного 
функціонування; неврастенічність – із зменшенням рівня загального здоров’я, а 
дисфоричність – рівня соціального функціонування та життєздатності. Отримані нами 
дані узгоджується із результатами дослідження інших авторів. Зокрема, доведено, що 
незалежно від ступеня вираженості АГ, дисгармонійний тип відношення до хвороби 
асоціюється із зниженою нервово-психічною адаптацією [3].  
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, гармонійний і 
анозогнозичний типи відношення до хвороби більш адаптивні і дозволяють краще 
пристосуватись до соціальних умов, асоціюються підлітків із первинною АГ із вищими 
показниками якості життя, незалежно від рівня артеріального тиску.  

Дезадаптивні типи відношення до хвороби зворотно пов’язані із показниками шкал 
якості життя, що вказує на необхідність це врахувати при розробці програми 
психокорекції.  
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Misiura O.M. Internal picture of disease and the quality of life in adolescents with 
essential arterial hypertension. The aim of this work was to establish the characteristics of the 
attitude to the disease and its impact on the quality of life of adolescents with essential hypertension. 
45 adolescents (12 girls and 33 boys) aged 13-17 years (average 14.87 ± 1.30 years) were examined. 
In 25 adolescents, stable AH was detected, the rest had variable AH. Quality of life was assessed 
using SF-36, the attitude to the disease with the TOBOL method. 

66.7% of girls and 63.3% of boys showed an adaptive type of attitude towards the disease. The 
remaining girls recorded the type of relationship with the intrapsychic block (anxious, neurasthenic, 
melancholic), while almost every third boy showed a diffuse and mixed type of attitude to the disease 
with a predominance of the scales of the interpsychic block (sensitivity, dysphoricity, egocentricity and 
paranoia). Anosognosia correlated with the values of the scales “Role-based emotional functioning”, 
“Social functioning” and “Mental health” (respectively r = 0.53; P <0.05, r = 0.48; P <0.05 and r = 0, 
56; P <0.05) test SF-36. Ergopathics and harmoniousness were also associated with the Mental 
Health scale (r = 0.55; P <0.05 and r = 0.51; P <0.05). The level of role-based physical functioning 
inversely correlated with the level of anxiety (r = -0.54, P <0.05) and sensitive (r = -0.64, P <0.01), and 
general health with a neurotic type of attitude towards the disease (r = -0.57, P <0.05).Dysphoria 
inversely (r = -0.48, P <0.05) correlated with the level of social functioning and vitality. 

Thus, Harmoniousness and anosognosia types of attitude toward the disease are associated 
with more higher quality of life for adolescents with essential hypertension, regardless of blood 
pressure. Disadaptive types of attitude towards the disease are inversely related to indicators of quality 
of life, which must be taken into account when developing a psychocorrection program. 

Key words: essential hypertension, adolescents, the types of attitude towards disease, quality 
of life. 
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У.В. Настояща 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕРСОНАЛУ ДКВС УКРАЇНИ 
(державна кримінально-виконавча служба) 

Настояща У.В. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності 
персоналу ДКВС України (державна кримінально-виконавча служба). Стаття 
присвячена розкриттю соціально-психологічних особливостей діяльності атестованого 
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС). На основі проведеного 
нами теоретичного аналізу літератури встановлено перелік соціально-психологічних 
особливостей діяльності працівника ДКВС: умови роботи закладів виконання покарань 
(жорстка регламентованість, підпорядкованість), особистісні характеристики працівників 
(стресостійкість, гнучкість), а також специфіка взаємодії у процесі виконання службових 
завдань (обумовленість статтею покарання). Провідною особливістю служби у ДКВС є 
самі умови її реалізації, що передбачають необхідність бути у контакті із особами, які 
скоїли злочин. Доводиться, що ствердження гуманістичних завдань у розбудові 
ресоціалізуючого напрямку системи виконання покарань потребує прояснення 
виявлених протиріч, ризиків та невизначеності при виконанні службових обов’язків 
працівниками ДКВСУ. 

Ключові слова: психологія професійної діяльності, Державна кримінально-
виконавча служба, стрес-чинники, покарання. 

Настоящая У.В. Социально-психологическиеособенности профессиональной 
деятельности персонала ДКВС Украины (государственная уголовно-
исполнительная служба). Статья посвящена раскрытию социально-психологических 
особенностей деятельности военнослужащих Государственной уголовно-
исполнительной службы (ГУИС). На основе проведенного нами теоретического анализа 
литературы установлен перечень социально-психологических особенностей 
деятельности военнослужащего ГУИС: условия работы учреждений (жесткая 
регламентация службы, подчиненность), личностные характеристики работников 
(стрессоустойчивость, гибкость), а также специфика взаимодействия в процессе 
выполнения служебных задач (обусловленность статьей наказания). Главной 
особенностью службы ГУИС выступают собственно условия её реализации, которые 
указывают на необходимость быть в контакте с теми, кто совершил преступление. 
Доказывается, что утверждение гуманистических задач в развитии направления 
ресоциализации системы исполнения наказаний требует прояснения выявленных 
противоречий, рисков и неопределенности при исполнении служебных обязанностей 
работниками ГУИС. 

Ключевые слова: психология профессиональной деятельности, Государственная 
уголовно-исполнительная служба, стресс-факторы, уголовное наказание. 

Постановка проблеми. З огляду на процеси євроінтеграції в 2016 році в нашій 
країні розпочато реформу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі 
ДКВСУ). Наразі, існуюча в країні пенітенціарна система постійно перебуває у процесі 
динамічних змін, однак її установи виконання покарань, що започатковані ще за часів 
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Радянського Союзу, не зазнали суттєвого перегляду і, як раніше, продовжують 
функціонувати на терені України вже більш ніж 75 років. Натомість зміна концепції служби 
ДКВСУ щодо посилення напрямку ресоціалізації засуджених ініціює перегляд її роботи, 
а також і відносно підготовки працівників та вивчення особливостей їхньої праці й 
критеріїв її ефективності. Це у свою чергу ініціює питання професійного відбору 
кандидатів на службу в кримінально-виконавчу систему на якісно новій основі; 
удосконалення порядку відбору і навчання кадрів, який повинен позитивно позначитися 
на рівні організаторської роботи по комплектуванню установ виконання покарань та 
слідчих ізоляторів ДКВСУ. Саме зміна концепції роботи служби по виконанню покарань, 
що має ґрунтуватися на дотриманні прав та почутті гідності людини, яка відбуває 
покарання, вимагає більшої уваги до вивчення специфіки діяльності співробітників, 
зокрема, їх психологічних аспектів. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз публікацій свідчить, що вивченням питань 
пенітенціарної політики та професійної діяльності персоналу ДКВСУ постає предметом 
наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених різних напрямків знань 
(кримінально-виконавчого права, психології, педагогіки, державного управління). Цій 
проблематиці присвятили свої праці такі науковці, як: А. Ушатіков, Б. Казак, 
В. Лєбєдєв,Є. Гаврина, О. Мірошниченко, С. Зливко, С. Зінченко, С. Богунов, О. Джужа, 
О. Колб, І. Богатирьов, В. Льовочкін, О. Пташинський та інші. Таку галузі кримінально-
виконавчого права провідними є праці таких науковців, як: І. Богатирьов, А. Гель, 
О. Джужа, Д. Ягунов, О. Крикушенко, М. Пузирьов та ін. [1]. Предмет їхнього наукового 
дослідження стосується характеристик суб’єктів реалізації кримінально-виконавчої 
політики; оновлення кримінально-виконавчого законодавства як ключового засобу 
реформування Державної кримінально-виконавчої служби України; вдосконалення 
організаційної структури сучасної кримінально-виконавчої системи;обґрунтування 
необхідності проведення пенітенціарної реформи в Україні відповідно до міжнародних 
стандартів. 

У сфері педагогічних та психологічних знань предметом уваги вітчизняних авторів 
(О. Тогочинський, О. Гончаренко, В. Аніщенко, С. Чебоненко) постають питання як 
підготовки кадрового потенціалу ДКВСУ, так і необхідності реформування пенітенціарної 
системи. У наукових дослідженням неодноразово фіксується, що служба у 
правоохоронних органах (особливо у кримінально-виконавчій службі), висуває підвищені 
вимоги до співробітників перш за все щодо їхньої здатності до особистісної мобілізації, 
набуття професійних якостей а такожмотивації вибору даної професії. Наразі від 
співробітників очікують поглиблених і оновлених знань, умінь і навичок, вміння 
самостійно корегувати психологічні установки та світогляд, що має відповідне 
законодавче закріплення (ст. 14 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу 
службу України»)[2]. 

Незважаючи на приділення уваги зазначеним питанням, вітчизняна наукова думка 
не може охопити всю їх проблематику, а особливо перегляд психологічних засад праці 
співробітників ДКВСУ. Реформа кримінально-виконавчої системи вимагає перегляду 
змістовного наповнення своєї діяльності задля створення системи реабілітації та 
ресоціалізації засуджених, та разом з цим вивчення специфіки діяльності персоналу 
служби все ж є не менш важливою задачею, що не отримала належного вирішення на 
терені вітчизняної науки. 
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Тож метою статі було визначити соціально-психологічні особливості розгортання 
службової діяльності працівників ДКВСУ та виявлення несприятливих її чинників, чому 
послугували наступні завдання: 1) здійснити аналіз теоретичних джерел щодо 
соціально-психологічних особливостей праці військовослужбовців системи ДКВСУ; 2) 
визначити напрямки, які потребують вивчення та опанування з огляду на зміну системи 
у напрямку посилення роботи щодо ресоціалізації засуджених. 

Виклад результатів дослідження. Дослідженням було встановлено, що основною 
характеристикою військової служби у ДКВСУ є чітка регламентація службової діяльності 
персоналу нормативно-правовими актами. Це обґрунтоване першочерговістю завдання 
щодо створення максимально сприятливої соціально-правової бази для діяльності 
системи ДКВСУ. Його виконання регламентується такими законами України, як: «Про 
Державну кримінально-виконавчу службу», Кримінально-виконавчий кодекс України», 
«Про Національну поліцію» та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують 
діяльність ДКВСУзагалом та її окремих структурних служб і підрозділів, зокрема. 

Наступною особливістю військової служби у ДКВСУ було виділено ситуацію 
засуджених та осіб узятих під варту. Останнім часом до діяльності співробітників 
пенітенціарної системи простежується підвищена увага, обумовлена тією роллю, яку 
вони виконують в умовах служби «території несвободи» засуджених та осіб узятих під 
варту. Проблема підготовки кваліфікованих кадрів, здатних професійно вирішувати 
службові завдання та втілювати в життя принцип гуманності у функціонуванні установ 
виконання покарань й слідчих ізоляторів, застосовувати законні та ефективні форми 
роботи із засудженими та особами узятими під варту виступає наскрізною лінієюу 
забезпеченні ефективності діяльності працівників ДКВСУ. Водночас основним 
орієнтиром у діяльності співробітників ДКВСУ виступає дотримання загальновизнаних 
людських цінностей, що передбачає формування як у курсантів, так і у новоприйнятого 
персоналу шанобливого ставлення до прав і свобод людини, її гідності. Впродовж 
останніх десятиліть у всіх цивілізованих країнах світу ідеї гуманізму при виконанні 
покарань превалюють над осудливо-жорстоким ставленням до засуджених, які 
відбувають покарання в установах виконання покарань. Сучасне бачення ситуації робить 
акцент на тому, що позбавлення волі осіб, які відбувають покарання (примусова ізоляція 
від суспільства) має відбуватися без приниження їхньої людської гідності та заподіяння 
шкоди їхньому здоров’ю та життю. Аналіз наукових джерел засвідчує, що саме 
дотримання гарантій забезпечення прав засуджених дозволяє їм бути повноцінними 
суб'єктами правових відносин. Саме цим і мають визначатися вимоги щодо персоналу 
виправних установ та слідчих ізоляторів. Тож саме якісні характеристикивійськової 
служби у ДКВСУ щодо виконання покарання осіб, які скоїли злочин, через позбавлення 
їх волі вимагає залучення в цю сферу діяльності співробітників із високою кваліфікацією, 
яка має відповідати та належним чином реалізувати соціальне замовлення суспільства.  

Відповідно до наукових досліджень та повсякденної практики служба у ДКВСУ 
вимагає від працівників підвищеної відповідальністю за власні дії, характеризується 
підвищеною емоційною напругою, морально-психологічним та фізичним 
навантаженнями. Варто відмітити, що умови та порядок виконання службових обов’язків 
у ДКВС істотно відрізняються від умов служби в інших військових угрупуваннях. ДКВС – 
це мілітарна система державних органів із жорсткою системою субординації та 
дисципліни, що фіксується через атрибути (звання, обов’язкова форма одягу тощо), 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
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передбачає обов’язкове проходженням стройової, бойової і фізичної підготовки, має 
специфіку організації робочого часу, що особливо стосується роботи у нічний час, вихідні 
та святкові дні та специфічні обов’язки. Особливі умови служби пов’язані із ризиком для 
здоров’я та життя, що допускає і передбачає застосування фізичної сили, спеціальних 
засобів і вогнепальної зброї у певних ситуаціях і за певних обставин. Перераховані 
особливості проходження державної служби в ДКВСУ обумовлені складними 
завданнями, які поставлені перед співробітниками, а саме: забезпечення правопорядку і 
законності в слідчих ізоляторах та установах, які виконують кримінальні покарання 
засобом позбавлення волі засуджених; забезпечення безпеки як самих засуджених, які 
вже відбувають покарання, і тих, які утримуються під вартою, так і працівників 
кримінально-виконавчої системи, посадових осіб і громадян, які перебувають на 
територіях цих установ. 

Встановлено, що професійна діяльність співробітників служби виконання покарань 
наповнена стрес-чинниками, які обмовлені ризиком небезпеки, раптовості, 
невизначеності діяльності в умовах екстремальності, а також збільшенням інтенсивності 
дій в умовах дефіциту часу та з причини особливого психологічного впливу 
спецконтингенту колонії, як носіїв антисоціальної поведінки. Всі вище перераховані 
чинники визначають специфіку служби виконання покарань, характеризують її як 
екстремальну і таку, що проходить у небезпечних умовах[5]. Екстремальний характер 
служби пов'язаний з постійною готовністю і можливістю використання зброї, що 
негативно впливає на емоційний стан працівників, психічне та соматичне їх здоров'я, 
якість соціальної взаємодії і, звісно, їхню психологічну стійкість і успішність професійної 
діяльності [6]. Тож особливо важливим є вдосконалення підбору персоналу та його 
підготовленості, де вирішальну роль відіграють характеристики психологічної стійкості 
щодо екстремальних умов служби та ймовірного негативного впливу з боку засуджених 
з причини визнання їх дій та поведінки у категоріях кримінального порушення та 
антисоціальності. Також у низці наукових робіт зазначається, що екстремальні і особливі 
умови службової діяльності військових працівників ДКВСУ можуть нести для персоналу 
ризики психічних функціональних порушень, зниження опірності організму, порушення 
сну, розвитку патологічних станів, а також формування негативних якостей особистості і 
зниження ефективності їхньої професійної діяльності [7].  

Наступною особливістю діяльності персоналу виправних установ ДКВСУ є 
належність до однієї із трьох категорій, а саме: ті співробітники, які безпосередньо 
забезпечують виконання покарання (оперативний відділ, служба безпеки, охорона); які 
здійснюють виховну роботу із засудженими (начальники відділень), надають 
психологічну допомогу (психологи); ті, які працюють у відділі матеріально-технічного 
постачання і різних технічних служб. Загалом діяльність співробітників ДКВСУ 
характеризується низкою особливостей перш за все правового характеру, що стосується 
особливостей включення персоналу у суб'єкт-об'єктні відносини як із співробітниками, так 
і із засудженими, в яких кожен акт правозастосування тягне за собою правові наслідки, 
де невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків (бездіяльність, 
зловживання, перевищення влади і т.д.) може класифікуватися порушенням того чи 
іншого нормативного акту і обумовлювати підвищену відповідальність. Ще раз 
підкреслюємо, що діяльність співробітника ДКВС носить екстремальний характер з 
високим ризиком виникнення надзвичайних ситуацій (нападу, захоплення заручників, 
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непокора, дезорганізація роботи установ виконання покарань), подолання яких 
передбачає наявність у працівників певного рівня стресогенності. Вчений В. Маріщук 
виокремлює ознаки екстремальності: емоціогенні впливи, пов'язані із небезпекою, 
новизною, відповідальністю; загроза масового ураження, стихійного лиха; робота вночі; 
надмірна психічна напруга від відповідальної розумової, психомоторної діяльності; 
надмірне навантаження на мовні функції особливо в умовах сильних емоцій; високі 
фізичні навантаження; висока фізична і емоційна напруга при впливі прискорень, 
вестибулярних навантажень, різних перепадах тиску і т.п.; умови режиму тривалої 
гіпокінезії, гіподинамії; вплив несприятливих кліматичних умов; несприятливі впливи 
різних радіочастот, шумів, вібрації; наявність у повітрі шкідливих елементів; наявність 
голоду, спраги і т.п. [22]. Більшість чинників, на які вказує науковець, присутні в умовах 
служби пенітенціарія. Звідси випливає, що співробітник постійно знаходиться під 
деструктивним впливом стресорів. Також автор вказує на ті умови, які можуть або 
посилювати їх патологічну дію, або послаблювати. Так у залежності від сили і часу впливу 
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища А. Мартинов виділяє оптимальні умови 
функціонування людини, параекстремальні, екстремальні, паратермінальні та 
термінальні. При паратермінальних умовах динаміка фізіологічних і психологічних змін 
характеризується тим, що перерозподіл функціональних резервів зупиняється і 
починається їх спад. За таких умов резерви організму виснажуються, розвивається 
виражений астено-депресивний стан. Якщо вплив екстремальних факторів не зупинити 
то можна говорити про термінальні умови. При паратермінальних умовах можливий 
розвиток патології, а за умов активізації термінальних умов наступає ризик летального 
завершення [23]. 

Все вище перераховане має суттєве значення щодо процесів опанування 
професією, а також перебігу адаптаційного періоду. Науковий аналіз показав, що 
опанування професією військовослужбовця ДКВСУ має певні особливості, зокрема, 
пов’язані із специфікою перебігу адаптаційного періоду, а саме, його тривалістю. Так 
А. Караваєвим встановлено, що співробітник правоохоронних органів (поліції й ДКВСУ) 
адаптується до специфіки діяльності за 1-2 роки, а для досягнення спеціалістом 
належного професійного рівня необхідно 5-7 років, повна професійна адаптація до 
діяльності настає лише через 8-10 років [3]. Щорічні звіти Адміністрації ДКВС України 
вказують на високий рівень плинності кадрів, невідповідність рівня їх професійної та 
спеціальної підготовки, значне скорочення частки досвідчених фахівців [4]. Таким чином, 
можна припустити, що значна частина особового складу ДКВСУ (у зв’язку із плинністю 
кадрів) має недостатній рівень професіоналізму. 

М. Самойловим доводиться, що істотне значення розвитку названих порушень має 
саме специфіка професійної діяльності військовослужбовців ДКВСУ – перебування в 
ізоляційному просторі з накопиченням асоціального досвіду злочинних дій засуджених[8]. 
Науковці зазначають (F.T. Cullen, B.G. Link, N.T. Wolfe, J. Frank), що, незалежно від 
політичного устрою країни та її системи пенітенціарної служби, робота персоналу 
виправних установ та слідчих ізоляторів однаково має небезпечний вплив для їхнього 
здоров'я, як фізичного, так і психічного [9]. Це також пов’язано із тим, що працівник 
пенітенціарної служби щодня і безпосередньо контактує з асоціальними та 
антисоціальними верствами суспільства, які скоїли злочин, і за який відбувають 
покарання. Також на думку дослідників І. Баранаускене, А. Валайкене, праця 
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співробітників ДКВСУ має тенденції до зниження ймовірності отримання відчуття 
задоволеності своєю роботою, що суттєво зменшує працездатність, викликає почуття 
байдужості до своєї діяльності[10]. Доречно зауважено С. Бабуріним, що перебування 
людини, як співробітника, так і засудженого, в пенітенціарному середовищі, може 
слугувати як стресом, так і стати причиною різноманітних психічних розладів, а сама 
система пенітенціарних установ може виступати «полігоном їх відтворення» [11]. 
А. Ліблінг, Д. Прайсі Г. Шефер також зазначають, що робота в тюрмі має вельми 
емоційний вплив на персонал саме з причини її призначення як каральної установи із 
жорстоким середовищем, атмосферою безнадійності, тривоги, страху і страждань, що 
обумовлені неволею і примусом. Дослідники зазначають, що стан поневолення одних і 
надання повноважень іншим може провокувати різні конфліктні ситуації, а також 
посилювати ймовірність насилля та «ризику нападу», а для ув’язнених – активізацію 
поведінкових порушень аж до членоушкодження та спроб самогубств. Дослідники 
відмічають: щоденна робота у такій атмосфері також може провокувати розвиток 
депресії, почуття ізольованості, погіршання фізичного здоров'я, безсоння, складностей із 
розслабленням, перенесення «слідів дня» у домашнє оточення і емоційну 
десенсибілізацію, яка часом може призводити до алкогольної або наркотичної 
залежності [12]. 

На думку А. Ліблінг, Д. Прайсі Г. Шефер крім емоційного впливу, тюремні працівники 
можуть зіткнутися з високим рівнем робочого стресу. Почуття перевтоми і неможливість 
знайти необхідний час для виконання різних задач є звичайним джерелом стресу. У 
наукових джерелах є свідчення, що деякі тюремні працівники повідомляли про труднощі 
у поєднанні двох основних цілей їх роботи: «утримання підвартою», тобто забезпечення 
безпеки іконтролю, і «турботи», тобто налагодження позитивних стосунків із ув'язненими 
і допомога їм у вирішенні проблем (навіть пов'язаних з їх протиправною поведінкою). 
Можна зазначити, що підвищений ризик супроводжується відсутністю соціального 
визнання праці категорії пенітенціарія. Дуже часто їхню працю розглядають через призму 
виконання однієї функції – «відкривання та закривання» дверей камер засуджених, 
називаючи їх тими, хто «повертає ключі» [14]. 

У Звіті Шведському Уряду зазначено ще один стрес-фактор, що полягає у відчутті, 
що керівництво не цінує і не підтримує працівників, що також може збільшити стресове 
навантаження на робочому місці. Також було відмічено, що у деяких країнах 
впровадження у пенітенціарну службу культури управління (менеджеризм) призвело до 
зростання занепокоєння серед тюремних працівників у зв'язку з переходом на менш 
режимну атмосферу, орієнтовану на ефективність[13]. У цьому контексті А. Ліблінг у 
своїй роботі зазначає, що стрес-фактором може бути впровадження нових технологій у 
в'язницях, які начебто можуть посприяти тюремним працівникам, але також і можуть 
нести негативні наслідки, такі як, скорочення персоналу, або монотонність роботи, яка 
полягає в тому, щоб працівник весь час відстежував те, що відбувається на екрані[14]. У 
звіті Європейського комітету з питань запобігання катуванню та нелюдському 
(принижуючому гідність) поводженню із осудженими зазначається, що зменшення 
кількості персоналу може означати, що від співробітників очікується значна 
понаднормова робота, що може призвести до високого рівня стресу серед співробітників 
і їх передчасного вигоряння[15]. Як було відзначено в Спеціальній доповіді ЄС щодо 
тортур, то самі умови (в більшості країн світу) тримання засуджених наводять жах і 
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повинні кваліфікуватися як жорстокі, нелюдські і принижучі гідність, включаючи 
недостатню матеріально-технічну базу, брак місця, повітря і світла, відсутність 
каналізації і системи видалення стічних вод та інші негігієнічні умови[16]. Натомість, за 
звітом Міжамериканської комісії з прав людини, визнано, що тюремний персонал працює 
в таких самих умовах, в яких перебувають засуджені та особи взяті під варту, і вимушені 
з цим миритися[17]. Як зазначається в аналітичній записці по організації охорони 
здоров’я в тюрмах (жовтень 2013 року) високим ризиком для здоров’я персоналу під час 
несення служби є ризик інфікування такими захворюваннями, як гепатит В і С, а також 
туберкульоз, що значно вище серед співробітників установ виконання покарань, ніж 
серед звичайного населення[18]. 

Вчені також звертають увагу на професійну деформацію у працівників ДКВС, 
зокрема, про це зазначається у працях С. Безносова, який наголошує, що у кожній 
професії існують свої комплекси психотравмуюючих факторів, що мають як загальну, так 
і специфічну природу [19]. Також він трактує працю службовця у пенітенціарній системі 
згідно категорії «людина-ненормальна людина» [19]. На наш погляд це не відповідає 
сучасному ресоціалізуючому напрямку відновлювального правосуддя і прирівнює 
особистість засудженого до його тлумачення у категоріях об’єктності, вибираючи 
регулятором взаємодії суто функціонально-діяльнісні маніпулятивні підходи. 

Н. Цвіткова, С. Кулакова також вказують на те, що робота пенітенціарія це робота в 
умовах стресу. Вони виявили, що у п’ятої частини співробітників кримінально-виконавчої 
служби відмічається високий рівень організаційного стресу. Такі співробітники 
потребують допомоги психолога, оскільки самі створюють і нагнітають організаційний 
стрес[20]. Зарубіжні вчені такі, як: М. Misis, В. Kim, K. Cheeseman, N. Hogan,R. Tschiedel, 
J. Monteiro вказують на те, що з часом працівників з високим рівнем організаційного 
стресу помітно знижується вимогливість до себе, своїх вчинків, дій, рішень. Це може 
проявлятися у прагненні співробітників більш жорстко регламентувати умови відбування 
покарання осуджених; посиленні до них вимог; безапеляційно ствердження власної 
правоти та проявів правового нігілізму (свідоме ігнорування правових приписів, що 
регламентують службову діяльність) тощо. Описані особливості змін у поведінці 
персоналу можуть вказувати на активізацію процесів, як професійного вигорання, так і 
професійної деформації особистості військовослужбовця ДКВСУ. Науковці зазначають, 
що одним із шляхів попередження розвитку особистісних негативних явищ та зниження 
організаційного стресу у працівників пенітенціарної системи може бути підвищення у них 
стресостійкості і життєстійкості[21]. Саме стресостійкість і є професійноважливою рисою 
у пенітенціарного персоналу загалом. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, можна зробити 
ряд важливих висновків: діяльність співробітників кримінально-виконавчої служби має 
суперечливий характер, що виражається в доброзичливому і відкритому, уважному і 
ввічливому поводженні із засудженими; недопущенні проявів жорстокого або 
принизливого ставлення до осіб, які відбувають покарання. І в той же час, при порушенні 
засудженими режиму утримання або напад на персонал установ виконання покарань – 
готовність до протидії. Отже, гуманність та толерантність до засуджених, і в той же час 
готовність протистояти засудженим у разі їх непокори, викликає амбівалентні емоційні 
почуття, що деструктивно впливають на психіку персоналу установ виконання покарань. 
Також специфіка діяльності в кримінально-виконавчій системі нерідко тягне за собою 
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професійно-моральну деформацію співробітників, що породжує кризу особистості. 
Причини деформації завжди індивідуальні і кореняться в психіці носія. Можна зазначити, 
що сильний вплив на особистість співробітників кримінально-виконавчої системи 
здійснює специфічне середовище професійної діяльності, що включає такі деструктивні 
фактори впливу як закритість виправних установ; ідентифікація співробітників себе із 
«владою»; постійний, неминучий контакт із кримінальною субкультурою; стресогенність 
професійної діяльності, пов'язаної з постійною загрозою емоційної і фізичної агресії з 
боку засуджених; високий рівень емоційної напруги у спілкуванні. Взаємодія із 
засудженими розглядається як постійна провокація, загроза не фізична, а більш як 
психологічна. Персонал служби піддається загрозі «кримінального зараження» із 
наступними змінами в афективній та конативно-регулятивній сферах особистості та 
дотриманні соціальних норм. Саме наявність протиріч, ризиків та невизначеності при 
виконанні службових обов’язків працівником ДКВСУ видається таким, що потребує 
особливого вивчення задля ствердження гуманістичних завдань у розбудові 
ресоціалізуючого напрямку системи виконання покарань.  

Перспективи подальших досліджень. Представлені результати аналізу зарубіжних 
та вітчизняних розробок в сфері професійної діяльності пенітенціарних працівників, 
особливостей несення служби, механізмів соціально-психологічного впливу в процесі 
діяльності, тощо є початковою ланкою у дослідженні міри та механізмів професійної 
деформації особистості працівників ДКВС та ролі засуджених в цьому процесі. Також 
планується розробка системи психологічної профілактики деструкцій професійної та 
особистісної сфери пенітенціарних службовців.  
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Nastoiasha U.V. Social and psychological peculiarities of professional activity of 
employees of state criminal and executive service of Ukraine (state criminal and executive 
service of Ukraine). The article is devoted to the disclosure of social and psychological features of 
the activity of a serviceman of the State Criminal and Executive Service (SCES). The purpose of the 
article was in the determination of the social and psychological features of the SCES employees' 
activity and to identify its injurious factors.The list of social and psychological features of the SCES 
serviceman which concern to as externally set working conditions of the institution (strict regulation, 
subordination, and compulsion), personal characteristics of employees (stress resistance, flexibility, 
etc.) as to specificity of their cooperation during discharging of service obligations (conditionality of the 
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punishment article, rigid hierarchy) is excluded on the base of analysis It is established that the 
penitentiary service is connected with the necessity to work in the mode of high stress, and its 
stressfulness is conditioned by the specific environment of professional activity, which is manifested 
in the necessity to be constantly in contact with people who committed a crime.Service in the SCES 
requires the employees of a special organization of their activity and the ability of specific interpersonal 
communication, maintenances of a strict hierarchy, discipline, increased social and professional 
responsibility. 

It is proved that the assertion of humanistic tasks in building a re-socializing direction of the 
enforcement of sentences service needs in a clarification of the identified contradictions, risks, and 
uncertainties during discharging of service obligations by employees of SCES. 

Key words: professional activity psychology, State Criminal and Executive Service, 
stressfactors, punishment. 



Актуальні проблеми психології .  Психологія  обдарованості  

346 

 

УДК 150.928 

М.А. Сніжна 
РОЛЬ ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ ОБРАЗОТВОРЧО ОБДАРОВАНИХ ПІДЛІТКІВ У 

АДАПТАЦІЇ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Сніжна М.А. Роль особистісних цінностей образотворчо обдарованих 
підлітків у адаптації до освітнього середовища. У статті розглянуто роль особистісних 
цінностей образотворчо обдарованої особистості в регулюванні її соціальної і 
психологічної адаптації до освітнього середовища. Встановлено, що вікові кризи і 
внутрішні конфлікти ускладнюють особистісний розвиток обдарованих та їхнє фахове 
вдосконалення. Доведено необхідність ціннісної підтримки образотворчо обдарованих 
підлітків. 

Ключові слова: особистісні цінності, обдарована особистість. образотворча 
обдарованість. 

Снежная М.А. Роль личностных ценностей изобразительно одаренных 
подростков в адаптации к образовательной среды. В статье рассмотрена роль 
личностных ценностей изобразительно одаренной личности в регулировании ее 
социальной и психологической адаптации к образовательной среде. Установлено, что 
возрастные кризисы и внутренние конфликты усложняют личностное развитие 
одаренных и их профессиональное совершенствование. Обоснована необходимость 
ценностной поддержки изобразительно одаренных подростков. 

Ключевые слова: личностные ценности одаренная личность изобразительные 
способности. 

Постановка проблеми. Дослідження особистісних цінностей, що структурують 
життєвий досвід, сприяють формуванню пріоритетів та розвитку особистості в цілому, є 
надзвичайно актуальним в умовах соціуму, що постійно змінюється. У підлітковому віці 
головним новоутворенням є суперечливе почуття дорослості, що проявляється в 
орієнтації на дорослі цінності. З одного боку, для підлітків неабиякої ваги набувають 
цінності, прийняті в групі однолітків. З іншого боку, в цей період уперше з'являється 
можливість формування власної цілісної та несуперечливої ціннісної системи, що 
обумовлено розвитком здатності до критичної переоцінки принципів зовнішньої, 
«дорослої» моралі. Обдаровані підлітки особливо чутливі до процесів як у суспільстві в 
цілому, так і до атмосфери найближчого середовища, а тому аксіогенез обдарованої 
особистості має велике значення у становленні й реалізації творчої особистості. 

Аналіз останніх публікацій. Процес розвитку ціннісно-смислової сфери 
особистості є предметом наукових пошуків вітчизняних учених. Проблеми особистісних 
цінностей активно досліджуються українськими психологами (І. Д. Бех, 
М. І. Боришевський, З. С. Карпенко, О. Л. Музика, Л. В. Романюк, В.І. Сметаняк та ін.). 
Виокремлюються соціо- та персоноцентричні тенденції у формуванні особистісних 
цінностей: одні дослідники підкреслюють роль соціалізації та соціальної детермінації, 
інші – роль внутрішньої логіки ціннісного розвитку та самодетермінації. 

На думку М. Гоффмана, процес морального розвитку ґрунтується на 
новоутвореннях підліткового віку, визначається побудовою і переоцінкою системи 
цінностей, а зрештою, іде трьома різними шляхами, які не виключають один одного. 
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Перший – це «засноване на тривозі стримування», тобто поведінка, що спочатку 
визначена страхом покарання, а потім, унаслідок інтерналізації заборон, – почуттям 
провини. Другий шлях полягає в «заснованої на емпатії турботі», пов’язаної з розвитком 
здатності розуміти почуття інших людей. Третій шлях заснований на розвитку «мислення 
на рівні формальних операцій», появі здатності до переоцінки інформації та 
переосмислення понять і абстрактних ідей [9]. 

Створення власної ціннісної системи супроводжується зацікавленням підлітків 
вічними філософськими проблемами, ідеальними уявленнями про моральність. На 
думку О.Ф. Рибалко, ускладнення комплексу особистісних властивостей підлітка 
відбувається за рахунок включення в систему його ціннісних орієнтацій різного роду 
моральних якостей [4]. Усвідомлення невідповідності між проголошуваними батьками 
(або навіть суспільством у цілому) моральними принципами і реальною дійсністю 
проявляється в гострій і категоричній їх критиці, «бунтарстві», а також в ідеалізації моралі 
свого покоління. Розбіжність системи особистісних цінностей із цінностями оточення 
призводить до негативізму або адаптації до актуальних умов існування. Стадія автономії 
характеризується подоланням суперечностей між власними цінностями і цінностями, які 
нав’язують ззовні, їхнім перетворенням у процесі усвідомлення та прийняття 
відповідальності за свою долю, отже, особистісним самовизначенням. 

З погляду В.І. Сметаняк, психологічними особливостями ціннісного самовизначення 
старшокласників є розширення діапазону та ієрархізація усвідомлюваних мотивів цілісної 
життєдіяльності, що забезпечують еволюційно більш високий рівень ціннісного 
самовизначення особистості [6]. А.В. Сєрий зауважує принципову можливість 
досягнення емоційно-особистісної автономності вже в кінці підліткового віку. До цього 
моменту особистісні смисли оформляються в певну систему, що має динамічний і 
перспективний характер [5]. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета статті – розглянути роль 
особистісних цінностей образотворчо обдарованої особистості в регулюванні її 
соціальної і психологічної адаптації до освітнього середовища. Для реалізації мети 
поставлено такі завдання: 1) окреслити особливості ціннісної сфери образотворчо 
обдарованих підлітків; 2) з’ясувати вплив особистісних цінностей обдарованих на їхню 
соціальну і психологічну адаптацію до освітнього середовища. 

Виклад результатів дослідження. Період навчання в школі є ключовим як для 
формування образотворчих здібностей, так і для соціалізації обдарованої особистості. В 
сучасному освітньому середовищі існують суперечності між, з одного боку, 
усвідомленням значущості творчо обдарованих особистостей і, з другого боку, 
нехтування наявним потенціалом, браком реальних засобів адаптації, включення 
обдарованих у культурний простір суспільства. Особливості навчального і творчого 
процесу в спеціалізованому мистецькому закладі полягають у формуванні в учнів 
здатності до праці в обраній сфері мистецтва, ціннісного ставлення до мистецтва, а 
також у розвитку власних художньо-естетичних умінь, естетичних смаків. Через 
суперечливі особистісні характеристики і складну внутрішню організацією обдарованим 
учням буває досить важко адаптуватися до соціуму. Обдаровані підлітки активно 
впливають на створення власного мікросередовища в мистецькому освітньому закладі, 
свідомо спрямовують саморозвиток здібностей. Але деякі особливості їхньої поведінки 
можуть призвести до непорозумінь з однолітками, до конфліктних стосунків, навіть до 
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ізоляції. Серед причин дезадаптивних проявів поведінки обдарованих можна виокремити 
такі: 1) невміння слухати співрозмовника; 2) прагнення домінувати; 3) схильність до 
демонстрації власних знань і вмінь (яка багато в чому закріплюється дорослими); 
4) намагання монополізувати увагу оточення; 5) нетерпимість до менш успішних учнів; 
6) нонконформізм; 7) звичка виправляти інших.  

Вивчаючи особистісні цінності підлітків та їхній вплив на вибір професії С. Керрел 
відзначає такі суперечності: 1) бунт проти контролю з боку дорослих і потреба в 
піклуванні; 2) бажання близькості та боязнь інтимності (підлітки прагнуть мати довірливі 
стосунки з однолітками та авторитетними дорослими, але ці стосунки викликають сумніви 
та підозри через власну емоційну нестабільність); 3) перевірка на міцність зовнішніх 
кордонів і потреба у підтримці з боку дорослих (родина, школа мають бути надійніші, 
міцніші, і це є важливою складовою безпечного дорослішання); 5) думки про майбутнє та 
орієнтація на теперішнє (навчання, професійне зростання і прагнення до розваг) [2]. 

Розкриття потенціалу творчо обдарованих підлітків ускладнюється браком 
адекватних засобів адаптації. Труднощі адаптації викликають надмірну тривожності, що 
перешкоджає успішній соціалізації та реалізації творчого потенціалу. Обдаровані підлітки 
стикаються з суперечностями в системі цінностей родини, а також між 
загальноприйнятими цінностями і цінностями однолітків у закладі освіти, між цінностями, 
що маніфестують викладачі, і тим, як вони діють. Підлітки часто дезорієнтовані не лише 
в особистому житті, але й в суспільному. Особливо небезпечна ціннісна дезорієнтація, 
коли аксіосфера лише формується у процесі виховання і навчання. Л.І. Божович 
зауважила, що в підлітків формується так звана «автономна мораль», яка почасти не 
збігається з вимогами батьків чи школи [1].  

Обдарована особистість та освітнє середовище активно взаємодіють і впливають 
одне на одне. Проблемні та конфліктні ситуації виникають за умов невідповідності 
старого досвіду новим умовам, невідповідності цінностей, засвоєних в родині, цінностям 
освітнього середовища або цінностям малої референтної групи однолітків. Раніше 
засвоєні успішні стереотипи не спрацьовують у нових умовах, і це спричиняє результати, 
протилежні від бажаних. Обдарований підліток прагне передовсім наслідувати поведінку 
і цінності нової групи, але коли його не приймають до неї, знецінює бажане та 
намагається довести дієвість власних, іноді хибних, переконань. 

Для обдарованих підлітків виняткової ваги набувають цінності, прийняті в групі 
однолітків, але у цей період з’являється можливість формування власної цілісної та 
несуперечливої ціннісної системи, що супроводжується зацікавленням підлітків 
ідеальними уявленнями про моральність. Стикаючись із труднощами у взаєминах з 
однолітками і не розуміючи їхніх причин, обдаровані часто прагнуть до дружби з 
дорослими або зі старшими учнями. У цих стосунках вони шукають зразки для 
наслідування і критерії для самооцінки. Проте, з іншого боку, різниця у віці може 
породжувати в обдарованих підлітків відчуття власної неповноцінності, формувати 
надмірну критичність щодо власних досягнень. Отже, у практичних питаннях освітнього 
середовища має значення вимога будувати середовище як простір спільної діяльності 
дорослих і дітей, в якому дорослий виступає як представник культури, носій смислів і 
способів взаємодії з культурою, а учень виступає як рівноправний партнер з 
незалежними судженнями та діями, який може проявити критичність до думки і вчинків 
інших людей. Таке середовище відрізняється спільною діяльністю і спілкуванням 
суб’єктів освітнього процесу, емоційно та інтелектуально насиченою атмосферою 
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співробітництва і творчості. 
У дослідженні структури особистісних цінностей обдарованих учнів Київської 

дитячої академії мистецтв за допомогою методики О.Б. Фанталової «Діагностика 
внутрішнього конфлікту» визначені вікові особливості аксіогенезу образотворчо 
обдарованих підлітків. Вони обумовлені дисинхронією розвитку обдарованої особистості 
– невідповідністю між високими творчими успіхами та несформованою здатністю до 
соціальної адаптації, між інтелектуальним розвитком і розвитком емоційної та вольової 
сфери, між усвідомленням високих технічних критеріїв образотворчої діяльності та 
недовершеними моторними навичками тощо. Високі особисті стандарти, які складаються 
під впливом референтних осіб, водночас викликають болісне відчуття власної 
невідповідності цим вимогам і страх не виправдати очікувань оточення [7].  

Внутрішні конфлікти в образотворчо обдарованих підлітків переважно зумовлені 
фрустрацією потреби в дружніх стосунках та любові. Дефіцит близьких стосунків 
обумовлений специфікою творчої праці – усамітненої і наполегливої, та конкурентними 
стосунками у творчому середовищі: безперервним оцінюванням своїх досягнень у 
порівнянні з творчими успіхами інших юних художників, а також потребою в прийнятті та 
схваленні членами референтної групи, творчого навчального середовища – учнів та 
викладачів. 

Серед найактуальніших потреб старших підлітків – вікові потреби у прийнятті в 
референтній групі та у визнанні. Середовищу обдарованих підлітків властива гостра 
конкурентність, прискіпливе оцінювання творчих досягнень одне одного, намагання 
продемонструвати свої найкращі риси та здібності в опануванні мистецькою технікою, що 
часто веде до внутрішніх особистісних конфліктів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Завданням освітньої системи 
для обдарованих є формування самостійної, ініціативної, творчої особистості, яка в змозі 
професійно розвиватися та успішно адаптуватися в суспільстві. Адаптація завжди 
передбачає самотрансформацію, набуття нових особистісних властивостей, 
самокорекцію щодо вимог середовища. Так само не може бути пасивного прийняття 
цінностей середовища без активної самотрансформації. Тому так важливо визнати вплив 
обдарованої особистості на спільноту – невелику групу або ширше соціальне 
середовище навчального закладу. Особливості поведінки обдарованого підлітка, що 
відмовляється йти на компроміс, наполягає на своїй естетичній чи моральній позиції, 
можуть зрушити рівновагу всередині малої групи. Обдарована особистість часто займає 
в групі високу статусну позицію і це є підґрунтям поширення власної естетичної та 
ціннісної позиції. Вивчення процесу адаптації обдарованих учнів може відкрити нові 
шляхи активізації їхніх особистісних резервних можливостей у подоланні труднощів і 
психологічних бар’єрів у навчанні та спілкуванні.  

Надзвичайно важливим є розвиток збагаченого освітнього середовища, яке 
побудоване на гуманістичних етичних засадах. Це сприятиме розвитку здібностей та 
особистому розвитку обдарованих учнів. Особливо потребують підтримки ті учні з 
ознаками обдарованості, в яких ще не сформована ціннісна ідентичність, адже їм бракує 
не лише адекватної оцінки, але й компетентної підтримки наставників. Ціннісна підтримка 
обдарованих, що не мають визнання серед однолітків або переживають кризу 
формування самоідентичності є вкрай важливою. Перспективи подальших досліджень 
включатимуть з’ясування взаємозв’язку структури особистісних цінностей та цінностей 
соціальної взаємодії образотворчо обдарованих для успішної адаптації до освітнього 
середовища. 
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В.М. Тесленко  
ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНОМУ ВИГОРАННЮ ПЕДАГОГІВ ДЕРЖАВНИХ ТА 

ПРИВАТНИХ ШКІЛ 

Тесленко В.М. Запобігання професійного вигорання педагогів державних та 
приватних шкіл. У статті розглядається синдром професійного вигорання як система 
когнітивних, афективних та поведінкових чинників. Запропоновано концепцію еко-
підходу, що ґрунтується на трьох положеннях: 1) як частина професійного вибору, що 
розпочинається вже на етапі професіоналізації; 2) як частина життєвого процесу, 
успішність якого залежить від гармонізації зовнішніх (мета-соціальних, соціальних, 
вузькопрофесійних) та внутрішніх (психологічних) ресурсів; 3) як врахування змістового 
та процесуального аспектів вигорання. Представлено комплекс методик з дослідження 
внутрішніх психологічних ресурсів професійного вигорання та описано його результати 
на основі аналізу порівняльних характеристик педагогів освітніх закладів різних форм 
власності.  

Ключові слова: професіоналізм педагогів, компетентність, внутрішні психологічні 
ресурси, особистісний розвиток, екологічний підхід.  

Тесленко В.Н. Предотвращение профессионального выгорания педагогов 
государственных и частных школ. В статье рассматривается синдром 
профессионального выгорания как система когнитивных, афективных и поведенческих 
факторов. Предложена концепция эко-подхода, которая базируется на трех положениях: 
1) как часть профессионального выбора, которая начинается уже на этапе 
профессионализации; 2) как часть жизненного процесса, успешность которого зависит 
от гармонизации внешних (мета-социальных, социальных, узкопрофессиональных) и 
внутренних (психологических) ресурсов; 3) как учет содержательного и процессуального 
аспектов выгорания. Представлен комплекс методик по исследованию 
профессионального выгорания и описаны его результаты на основе анализа 
сравнительных характеристик педагогов образовательных заведений разных форм 
собственности.  

Ключевые слова: профессионализм педагогов, компетентность, внутренние 
психологические ресурсы, личностное развитие, экологический подход.  

Постановка проблеми. Педагоги як суб’єкти сфери освіти мають відповідати 
суспільним запитам і викликам системи згідно покладених на них зобов’язань. А отже у 
своїх компетентностях, професіоналізмі та професійних досягненнях вони мають 
відповідати: 1) критерію циклічності – як міри рівноваги, до якої зводяться всі етапи 
розвитку особистості на шляху до самореалізації та самодостатності; 2) критерію регресії 
(повернення до норми), коли доцільно залучати більше розумових здібностей як певного 
резерву для розширення бачення самого себе як образу свого «Я»; 3) критерію рефлексії 
та оцінки способів встановлення власної цінності; 4) критерію мотивації діяльності тощо. 
У своїй просвітницькій місії педагог має випереджати час і перебувати в динаміці 
самоподолання і пошуку засобів протидії професійному вигоранню.  

Аналіз останніх публікацій. Найбільш активно і плідно тему професійного 
вигорання (далі – СПВ) розробляли: 1) С. Максименко, який визначав СПВ як 
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нерівноважний стан системи, який виникає при порушенні симетрії між нею і 
середовищем унаслідок процесів, зумовлених зростанням потоку інформації та енергії; 
2) Т. Ронгинська, яка говорить про тривалий стрес і психічне перевантаження та 
стадійність наростання симптомів через енергетичні витрати, втому, розчарування; 
3) С. Безносов, що вважає професійну деформацію наслідком стереотипних дій; 
4) S. Hobfoll та A. Shirom, які наголошують на невідповідності очікуваних результатів, що 
призводить до дефіциту ціннісних ресурсів; 5) J. Carroll та W. White, які відзначили 
необхідність застосування екологічного підходу – як такого, що спонукає людину, в т. ч. 
педагога, до пошуку особистісної ніші, найбільш безпечної для професійної діяльності. 

Формулювання мети і завдань статті. Викладене вище визначило мету 
дослідження внутрішніх психологічних ресурсів педагогів державних та приватних шкіл 
як складової їх ресурсної системи, що запобігають професійному вигоранню. Для 
досягнення мети було поставлено такі завдання: 1) описати результати дослідження 
внутрішніх психологічних ресурсів професійного вигорання на основі аналізу 
порівняльних характеристик педагогів освітніх закладів різних форм власності; 
2) визначити направленість педагогів державних та приватних шкіл в пошуку своїх 
ресурсних можливостей; 3) виокремити ресурсність еко-підходу для запобігання 
професійного вигорання педагогів.  

Виклад методики і результатів дослідження. Як уже зазначалося, в 
психологічній літературі СПВ тлумачиться як нерівноважний стан функціональної 
структури, яка утворюється при порушенні симетрії між організмом і середовищем 
внаслідок зростання потоку інформації та енергії до відкритої системи в особі 
педагогічних працівників. Так, Е. Зеєр визначив низку факторів, які чинять 
деформувальний вплив на їх професійну діяльність: 1) особистісні характеристики – 
психологічна ригідність, світоглядна залежність, особистісна незрілість; 2) професійні 
рамки, яких дотримується працівник, – це принципи та установки, індивідуальна картина 
світу, професійні навички, контингент клієнтів та їх проблематика, посадові обов’язки та 
умови роботи; 3) рівень впливу попереднього досвіду – особистісна значимість 
професійної діяльності, відчуття відповідальності, емоційна захопленість роботою; 
вмотивованість, відчуття особистої соціальної місії, сила зовнішнього контролю; 
4) закріплення отриманих форм позитивних емоцій, насамперед, – це професійний успіх, 
вдячність клієнтів, похвала та визнання з боку колег, захопленість з боку інших [1]. Своєю 
чергою П. Сидоров вказує на високий рівень емоційної лабільності, високий 
самоконтроль, особливо при довільному вольовому придушенні негативних емоцій, 
раціоналізацію мотивів власної поведінки; схильність до підвищеної тривожності та до 
депресивних реакцій, ригідну особистісну структуру [2].  

Як свідчить педагогічна практика, СПВ та ознаки вигорання зазвичай корелюють з 
показниками дефіцитарної і неякісної комунікації, а саме – з недостатнім або 
викривленим обміном інформацією, емоціями, інтеракціями, досвідом. Дослідники 
організаційних комунікацій розглядають їх як функцію організаційного менеджменту, 
оскільки оптимальне функціонування організації можливе за умов: 1) успішного 
інформаційно-ділового обміну, узгодження дій її учасників в напрямі до спільної мети і 
досягнення найкращого результату (коли дії всіх і кожного стають прозорими і 
зрозумілими для кожного; 2) позитивного психологічного клімату в організації (головний 
чинник якого – якісні міжособистісні й соціальні комунікації) [3].  
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На думку Н. Вінера, діяльність чи «активна бездіяльність» реалізується одночасно 
на рівнях внутрішньої і зовнішньої рефлексії в процесі комунікації з собою й іншими та 
дає змогу усвідомлювати історію свого «становлення» і доводить результативність 
власної діяльності. Натомість брак комунікації є дестабілізуючим чинником і призводить 
до порушення порядку в системі та активує прагнення відновити її статус-кво [4]. Тож, з 
одного боку, комунікація привносить порядок у світ, слугує основою для згоди. З іншого 
боку, перенасичення нею становить ризик стабільності системи. І, на думку В. Шалаєва, 
доцільність і терапевтичний ефект набутих знань полягає не у володінні ними, а в обміні 
ними, в пошуку себе через інших, що передбачає розуміння інших та здатність бути 
зрозумілим собі й іншим [5]. Це одна з позицій вже згаданого еко-підходу, яка гарантує 
набуття корисного досвіду і, за В. Франклом, виявляється у бажанні особистості досягти 
«істини», зрозуміти смисл шляхом інтроспекції, інтеріоризації, екстеріоризації у 
взаємозв’язку з афектом (неочікувана реакція), інтелектом (само-опанування) як набутим 
знанням (суб’єктно-екологічний досвід) та впровадженням набутого знання з відповідною 
толерантністю у визначеності дій / вчинків індивіда [6].  

Сучасна постмодерна особистість мусить бути когнітивно спроможною, 
стресостійкою, поліфункціональною та конкурентоздатною в професійній діяльності. 
Вона постійно перебуває в стресовому стані та виявляє тривогу, своє «стурбоване», 
«занепокоєне» Я як суб’єктивний стан дисонансу й інтелектуального утруднення в 
професійній діяльності [7]. Цей стан породжує невідповідність між необхідним і можливим 
і є джерелом «оптимальної фрустрації» (як одної з перших ознак вигорання) і становить 
«зону ризику» (О. Назаров) [8] або зону стресу як «межового переживання» (А. Маслоу) 
[9]. 

Для визначення ознак особистісної дисфункції педагогів та усвідомлення ними 
якості власної професійної діяльності нами було здійснено емпіричне дослідження з 
виявлення внутрішніх психологічних чинників, які становлять «ресурсність» педагогів і 
запобігають їх професійному вигоранню.  

Емпіричне дослідження було проведено у травні 2019 року. Респонденти: 
150 учителів державних і приватних загальноосвітніх закладів м. Києва (76 осіб) та 
Київської області (74 особи), яких було опитано в онлайн-режимі. Зрештою респондентів 
було розподілено на три групи: 1) від 1 до 10 років стажу (період адаптації та входження 
в професію); 2) від 10 до 24 років стажу (розквіт у професії, професійна самореалізація 
та саморозвиток); 3) понад 25 років стажу (період зміни уявлень про цінність і значущість 
професії та обрання інших соціально-рольових пріоритетів).  

Методи дослідження: 1) методика діагностики рівня професійного вигорання (за 
В. Бойком); 2) опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки» (за В. Моросановою); 
3) опитувальник психологічного вигорання для вчителів Maslach Burnout Inventory 
(автори К. Маслач та С. Джексон; адаптація Н. Водопьянової); 4) методика «Діагностика 
рівня саморозвитку та професійно-педагогічної діяльності» (за Л. Бережновою); 
5) методика «Багатовимірна шкала перфекціонізму» (за П. Хьюїттом та Г. Флеттом в 
адаптації І. Грачової); 6) методика «Визначення мотивації професійної діяльності» (автор 
К. Замфір; у модифікації А. Реана); 7) методика «Тест смисложиттєвих орієнтацій» (за 
Д. Леонтьєвим). Отже, безпосередньо вигорання оцінювалося за допомогою методик 
В. Бойка і К. Маслач, які мають високий рівень кореляції одна з одною (К=0,79). 
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Під час аналізу емпіричних даних було застосовано методичний прийом відносності 

для кращого виявлення статистично значимих розбіжностей. Такий підхід до 

реформування вибіркових сукупностей ми вважаємо цілком коректним, і це дозволяє 
більш глибоко бачити приховані процеси і визначати не тільки тих респондентів, для яких 

характерні очевидні ознаки вигорання (а отже, їх можливо розподіляти за рівнями 

вигорання), а й тих, у яких ці ознаки допоки не є очевидними (а отже, вони перебувають 

у так званій «зоні ризику»). 

Аналіз стану професійного вигорання працівників державних та приватних освітніх 
закладів (за методикою В. Бойка) дав можливість констатувати наступне: 1) в цілому 

респондентів з високим рівнем професійного вигорання не виявлено (виявлено лише 

середній та низький рівні); 2) значущих статистичних відмінностей за показниками 

«напруження» між учителями державних і приватних шкіл не виявлено.  
Натомість, існують статистично значущі відмінності за загальним показником 

«резистенції» (опірності, спротиву) та «виснаження» (детальні результати представлені 

в таблиці 1).  

Таблиця 1. 
Аналіз результатів за методикою В. Бойка 

ПОКАЗНИКИ ВИГОРАННЯ  
(за методикою діагностики рівня професійного вигорання 
В. Бойка) 

Державні 
(N=116) 

Приватні (N=34) 

Фаза «НАПРУЖЕННЯ»: 
1.Переживання психотравмуючих обставин  

9,34 11,53 

2.Незадоволеність собою  5,72 6,29 

3.Відчуття «загнаності в кут» 3,93 6,88 

4.Тривога і депресія 9,84 11,35 

Загальний показник напруження 28,84 36,06 

Фаза «РЕЗИСТЕНЦІЯ»: 
1.Неадекватне вибіркове емоційне реагування 

15,50 18,59 

2.Емоційно-моральна дезорієнтація 12,52 14,00 

3.Розширення сфери економії емоцій 10,79 15,94 

4.Редукція професійних обов'язків  15,81 17,35 

Загальний показник резистенції 54,62** 65,88** 

Фаза «ВИСНАЖЕННЯ»:  
1.Емоційний дефіцит 

8,14 12,53 

2.Емоційне відчуження 9,67 12,65 

3.Особистісне відчуження (деперсоналізація) 7,22 10,06 

4.Психосоматичні та психовегетативні порушення  8,31 9,76 

Загальний показник виснаження 33,34* 45,00* 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ВИГОРАННЯ 116,81* 146,94* 
Примітка 1: *0,05; ** 0,01 
Примітка 2: статистична значущість відмінностей визначалася за критерієм Пірсона. 

Як бачимо з таблиці 1, у викладачів приватних закладів показники «резистенції» 

вищі, ніж в державних за всіма симптомами. Це свідчить про меншу опірність до 

вигорання через необхідність постійно доводити свій професіоналізм, щоб уникнути 

скарг та негативних наслідків тощо. Разом із цим, у працівників приватних шкіл порівняно 
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з державними вищий показник «виснаження». Так само у вчителів із закладів приватної 

форми власності вищим є і загальний показник професійного вигорання. 

Згідно даних, отриманих за методикою К. Маслач (як це видно з таблиці 2), за 

інтегральним показником вибіркової сукупності не виявлено людей із сильним 

вигоранням (є групи із слабким і середнім вигоранням). Тому було вирішено розділити 

вибірку на три приблизно рівні групи в рамках наявних показників вигорання, коли ці 

характеристики (слабкий, середній, сильний ступінь вигорання) будуть відносними та 

коректними і дадуть можливість виявляти відмінності між учителями державних і 

приватних шкіл. 

Таблиця 2. 
Аналіз результатів за методикою К. Маслач 

ПОКАЗНИКИ ВИГОРАННЯ 
(за методикою діагностики рівня професійного вигорання 
К. Маслач та С. Джексон, в адаптації Н. Водопьянової)  

Державні 
(N=116) 

Приватні 
(N=34) 

1.Емоційне виснаження 21,59 23,59 

2.Деперсоналізація  9,28 9,29 

1. 3.Редукція професійних досягнень 34,79 32,82 

ПОКАЗНИК ІНТЕГРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ 0,34 0,37 

Тож, як було підтверджено, методика В. Бойка є «чутливою» і валідною для 

вимірювання процесуальних аспектів вигорання, а методика К. Маслач – для оцінки 

вигорання у змістовому аспекті.  

За іншими методиками, які дали змогу оцінити окремі аспекти внутрішньої ресурсної 

системи респондентів, виявлено низку статистично значимих відмінностей між 

учителями державних та приватних шкіл.  

Аналіз стану професійного вигорання вчителів державних та приватних шкіл за 

методикою В. Моросанової (таблиця 3) показав, що у викладачів державних закладів 

показники «програмування» вищі, ніж у приватних. Це свідчить про те, що, загалом, 

вчителі державних закладів працюють згідно програм з навчально-методичного 

забезпечення, запропонованими МОН та, в своїй більшості, чітко їх дотримуються. Крім 

того, у приватних закладах порівняно з державними вищий показник «самостійності», що 

свідчить про те, що в приватних закладах, як правило, педагоги мають більш ширші 

світоглядні компетентності та здатності до скеровування їх у навчальний процес, оскільки 

повинні в більшій мірі бути конкурентоспроможними, щоб відповідати вимогам батьків, 

які сплачують за навчання.  

За методикою діагностики рівня саморозвитку та професійно-педагогічної 

діяльності Л. Бережнової бачимо, що статистично значимих показників не виявлено, хоча 

для педагогів державної форми власності такі показники більш характерні (таблиця 4).  

За методикою діагностики рівня перфекціонізму П. Хьюїтта та Г. Флетта (в адаптації 

І. Грачової) бачимо, що як в державних, так і в приватних загальноосвітніх закладах 

немає статистично значимих розбіжностей за показниками перфекціонізму (таблиця 5). 

Так само не виявлено статистично значимих показників з мотивації учителів за 

методикою діагностики рівня мотивації К. Замфір у модифікації А. Реана (таблиця 6). 
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Таблиця 3.  
Аналіз результатів за методикою В. Моросанової 

ПОКАЗНИКИ 
САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ 
(за методикою діагностики ступеня розвитку усвідомленої 
саморегуляції та її індивідуальних профілей, 
компонентами яких виступають особистісні регуляторні 
процеси В. Моросанової)  

Державні 
(N=116) 

Приватні 
(N=34) 

1. Планування 6,45 7,00 

2. Моделювання 5,74 5,41 

3. Програмування 6,41* 5,76* 

4.Оцінка результатів 6,33 5,53 

5. Гнучкість 5,79 5,41 

6. Самостійність 4,57** 5,88** 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК 
САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ 

31,38 30,47 

Примітка 1: *0,05; ** 0,01 
Примітка 2: статистична значущість відмінностей визначалася за критерієм Пірсона. 

Таблиця 4.  
Аналіз результатів за методикою Л. Бережнової 

ПОКАЗНИКИ САМОРОЗВИТКУ ТА ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
(за методикою діагностики рівня саморозвитку та 
професійно-педагогічної діяльності Л. Бережнової)  

Державні 
(N=116) 

Приватні 
(N=34) 

1.Самооцінка своїх якостей 12,03 12,59 

2.Рівень професійної самореалізації 10,22 10,35 

3.Рівень прагнення до саморозвитку 38,10 38,18 

Таблиця 5.  
Аналіз результатів за методикою П. Хьюїтта та Г. Флетта 

ПОКАЗНИКИ  
ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ 
(за методикою діагностики рівня перфекціонізму 
П. Хьюїтта та Г. Флетта, в адаптації І. Грачової)  

Державні 
(N=116) 

Приватні 
(N=34) 

1. Перфекціонізм, орієнтований на себе 75,08 75,24 

2. Перфекціонізм, орієнтований на інших 57,21 56,29 

3. Соціально приписаний перфекціонізм 59,91 61,47 

ПОКАЗНИК ІНТЕГРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ 192,21 193,0 

 Таблиця 6.  
Аналіз результатів за методикою К. Замфір (у модифікації А. Реана) 

ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(за методикою діагностики рівня мотивації К. Замфір у 
модифікації А. Реана) 

Державні 
(N=116) 

Приватні 
(N=34) 

1. Внутрішня мотивація 4,28 4,12 

2. Зовнішня позитивна мотивація 3,59 3,73 

3. Зовнішня негативна мотивація 3,23 3,26 
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За методикою діагностики рівня смисложиттєвих орієнтацій (далі – СЖО) 
Д. Леонтьєва загальний показник визначення СЖО більший у державних освітніх 
закладах (таблиця 7). 

 Таблиця 7.  
Аналіз результатів за методикою Д. Леонтьєва 

ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕННЯ 
СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

(за методикою діагностики рівня смисложиттєвих 
орієнтацій Д. Леонтьєва) 

Державні 
(N=116) 

Приватні 
(N=34) 

1. Мета в житті.  34,84* 31,88* 

2. Процес життя або інтерес і емоційна насиченість 
життя.  

31,16* 28,59* 

3. Результативність життя або задоволеність 
самореалізацією.  

27,0* 24,71* 

4. Локус контролю-Я (Я – господар життя). 22,10 20,82 

5. Локус контролю-життя або керованість життям.  32,45* 29,47* 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ВИЗНАЧЕННЯ 
СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

108,52* 98,65* 

Примітка 1: *0,05; ** 0,01 
Примітка 2: статистична значущість відмінностей визначалася за критерієм Пірсона. 

Як бачимо з таблиці 7, за такими показниками, як «мета в житті», «процес життя або 
інтерес і емоційна насиченість життя», «результативність життя або задоволеність 
самореалізацією» та «локус контролю життя або керованість життям» статистична 
значимість в державних освітніх закладах більша, ніж у приватних. Це свідчить про 
тотожність з внутрішніми процесами «напруження» та «виснаження» за методикою 
В. Бойка, які, своєю чергою, є менш проявлені, а відтак, кореспондуються з переліченими 
показниками. 

Зазначимо також, що рівень вигорання учителів і керівного складу у співвідношенні 
закладів освіти державної та приватної форм власності виявився таким: учителі: 81% в 
державних школах до 52,9% в приватних; директори 19% в державних школах до 47,1% 
в приватних. А також показники вигорання вищі в м. Києві порівняно з учителями в 
Київській області. 

За одною з наших гіпотез у приватних школах вигорання мало б бути нижчим: краща 
зарплата, вищий професіоналізм педагогів, ширші можливості для творчості і 
самореалізації тощо. Однак, як з’ясувалося, все навпаки. Припущення: напруженість, 
високі вимоги, висока відповідальність, страх втратити місце роботи, інші ризики (в 
більшій мірі індивідуалізований підхід в навчанні через меншу кількість учнів, що сприяє 
«емоційному виснаженню») тощо. Тож показники вигорання в приватних школах вищі! 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отримані емпіричні результати 
і проведений аналіз (на рівні намічених тенденцій) дозволяють наголосити, що: 

1. Направленість педагогів в пошуку своїх ресурсних можливостей полягає в 
особистісно-екологічній активності (розвиток і саморозвиток в процесі учбової діяльності) 
та виборі способу вирішення неминучих проблемних моментів у приналежності 
працівників до форми власності освітнього закладу: 1) здатності з постановки мети і 
навчальних завдань на мезо-рівні в більшій мірі потребують педагоги державної форми 
власності; 2) мотивації та мобілізації волі для досягнення результатів на мезо-рівні в 
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більшій мірі потребують працівники державної форми власності; 3) ініціативності у 
виконанні певних соціальних ролей як компетентності на мезо-рівні потребують педагоги 
державної форми власності; 4) самоконтролю на мікро-рівні в більшій мірі потребують 
педагоги приватної форми власності, а самооцінки як компетентності на мікро-рівні 
більше потребують педагоги державної форми власності; 5) розширення світогляду як 
компетентності на мета-рівні потребують педагоги державної форми власності. 

2. Ми розширили розуміння професійного вигорання, як такого, що виходить за 
рамки професії та має на меті саморозвиток особистості з позицій еко-підходу. 
Екологічний підхід є системо-утворюючим в ресурсності анти-вигорання, оскільки сприяє 
направленню особистісного потенціалу на самозбереження, бо надає індивіду бачення 
можливостей для самореалізації у відповідних сферах діяльності згідно його внутрішнім 
психологічним чинникам, які, своєю чергою, проявляються / не проявляються в певних 
ситуаціях / подіях. Такий підхід є індивідуалізованим і неодмінно призведе до результату, 
оскільки дозволяє розширити межі особистісного розвитку.  

В сучасних підходах до реформування освіти акцентується увага на «плюралізмі 
думок» у педагогічному колективі згідно установчих регламентацій навчального закладу. 
Позиція кожного має бути переконливою для себе та інших, а відтак – «екологічною». 
Вона відображена в портфоліо педагога як його суб’єктно-екологічний досвід, що 
доводить його особистісно-екологічну активність.  

З огляду на вищезазначене, перспективи для проведення подальших досліджень 
полягають у вивченні трансформацій у сфері педагогічної діяльності з позицій еко-
підходу.  
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Teslenko V. N. Prevention of professional burnout of teachers in public and private 
schools. The article examines the professional burnout syndrome as a system of cognitive, affective 
and behavioral factors. The concept of an eco-approach based on three principles is proposed: 1) as 
a part of the professional choice that begins at the stage of the professionalization; 2) as a part of the 
life process, the success of which depends on the harmonization of the external (meta-social, social, 
narrow-professional) and the internal (psychological) resources; 3) as a consideration of the profound 
and procedural aspects of the burnout. The complex of methods for the research of the internal 
psychological resources of the professional burnout is presented and its results are described on the 
basis of the analysis of the comparative pedagogical characteristics of educational establishments of 
different forms of the ownership.  

Keywords: pedagogical professionalism, competence, internal psychological resources, 
personal development, eco-approach.  
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Н.М. Улько  
ВПЛИВ ЖИТТЄВИХ ВТРАТ НА ЗМІНУ ЦІННІСНИХ СМИСЛІВ ПСИХОТРАВМОВАНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

Улько Н.М. Вплив життєвих втрат на зміну ціннісних смислів 
психотравмованої особистості. Стаття присвячена аналізу впливу пережитої 
психотравми на подальше життя людини, зокрема, її ціннісно-смислову сферу. 
Проведено теоретичний та емпіричний аналіз тих втрат, які особистість зазнає в 
результаті проживання емоційно травмуючої ситуації. Як показали зрізи емпіричного 
дослідження на першому місці знаходяться втрати, у яких йдеться про смертельну 
небезпеку та почуття безпорадності. Також представлено позицію щодо позитивного 
асимілювання емоційної травми у контексті подальшого індивідуально-особистісного 
розвитку. Очевидним виявився той факт, що у психотерапевтичній роботі, важливо 
співвідносити наявні переживання і попередні, більш давні, пов’язані з різними життєвими 
втратами. Вдалося відслідковувати, що як тільки виявлялася можливість звертатися до 
особистої історії людини та виявляти в ній зв’язок з минулою неопрацьованою та 
неозначеною травмою – опрацювання емоційних травм і втрат ставало можливим. 
Завдяки цьому, в особистості з’являється «після-травматичне психологічне зростання», 
у процесі якого змінюється її ставлення до себе, до інших, переглядаються життєві 
цінності, знаходяться нові сенси для життя. 

Ключові слова: втрати, психотравма, травмуюча ситуація, емоційна травма, 
психотравмована особистість, «після-травматичне психологічне зростання». 

Улько Н.М. Влияние жизненных потерь на изменение ценностных смыслов 
психотравмированной личности. Статья посвящена анализу влияния пережитой 
психотравмы на дальнейшую жизнь человека, в частности, его ценностно-смысловую 
сферу. Проведен теоретический и эмпирический анализ тех потерь, которые личность 
претерпевает в результате проживания эмоционально травмирующей ситуации. Как 
показали срезы эмпирического исследования на первом месте находятся потери, в 
которых говорится о смертельной опасности и чувстве беспомощности. Также 
представлена позиция относительно положительной ассимиляции эмоциональной 
травмы в контексте дальнейшего индивидуально-личностного развития. Очевидным 
оказался тот факт, что в психотерапевтической работе, важно соотносить имеющиеся 
переживания и предыдущие, более ранние, связанные с различными жизненными 
потерями. Удалось отследить, что как только была возможность обращаться к личной 
истории человека и выявлять в ней связь с прошлой неосмысленной и неопределенной 
травмой – проработка эмоциональных травм и потерь становилась возможной. 
Благодаря этому, для личности становится возможным «пост-травматический 
психологический рост», в процессе которого меняется ее отношение к себе, к другим; 
пересматриваются жизненные ценности, находятся новые смыслы существования. 

Ключевые слова: потери, психотравма, травмирующая ситуация, эмоциональная 
травма, психотравмованная личность, «пост-травматический психологический рост». 

Постановка проблеми. Вплив життєвих втрат на зміну ціннісних смислів 
психотравмованої особистості. У складних ситуаціях життєвого функціонування, в яких 
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перебуває на сьогодні значна частина населення України, або ж при життєвих втратах, 
які перенесли люди, зокрема переселенці, учасники військових дій на Сході, їхні сім’ї, 
особистість переосмислює своє життя, що часто призводить до втрати чи пере-
налаштування, за певних умов, власних ціннісних смислів. Однією з важливих умов, 
повторного віднайдення чи відновлення ціннісних смислів травмованої особистості, що 
зазнала втрат, є ситуація, коли їй вдається навчитися усвідомлено розпізнавати наслідки 
пережитих травмуючи обставин, усвідомити розуміння своєї нормальності і того, що 
болючі переживання – це природній результат тяжких подій в минулому. Таке розуміння 
призводить до внутрішнього прийняття того, що відбулося в житті як об’єктивного факту, 
і до примирення з самим собою. 

Аналіз останніх публікацій. Наукове дослідження проблематики психотравми 
почалося з другої половини XIX століття і збіглося з формуванням наукової психології і 
народженням психотерапії. Особливість проблематики впливу життєвих втрат на зміну 
ціннісних смислів психотравмованої особистості частково розглядалася: в 
психоаналітичній теорії травми З. Фрейд [6] разом із К. Юнгом вводять категорію сенсу в 
розуміння травми; в сучасних концептах пов’язаних з негативними смисловими 
переживаннями, зокрема Е. Джонс [2; 4] в своїх роботах говорив про заміну колишніх 
стандартів та переоцінку цінностей, а іноді й їх кардинальну заміну; К. Абрахам [4] 
акцентував на тому, що травмована людина перенаповнена почуттям величезної втрати, 
що, інколи, призводить до втрати сенсу існування; M. L. Crossley [9] співставляє поняття 
самостійність, травма та побудова сенсу; Б. Колодзін [3] зазначає, що травмуючі події – 
це зазвичай події, які не просто виходять за межі звичного досвіду, а й породжують 
сильний страх і душевний біль. Тому для віднайдення нового сенсового змісту 
подальшого життя необхідно розвивати самоконтроль, проводити пошук соціальної 
підтримки, дистанціювання, прийняття на себе відповідальності, планування вирішення 
проблем, потрібна позитивна переоцінка та зусилля для створення позитивного значення 
ситуації з фокусуванням на зростанні власної особистості. 

Нижче розглянемо ці роботи докладніше. Ще на початку ХХ ст. П. Жане (1924) 
звертав увагу на те, що травматичні події, які не пов'язані з фізичною травмою, 
супроводжуються сильними емоційними переживаннями, коли людина виявляється не 
підготовленою і не може адаптуватися до неї. У центрі уваги не сама подія, а 
психологічна неспроможність, зниження здатності діяти. З. Фрейд, наприклад, напряму 
пов’язує травму і страх, розглядаючи страх з точки зору відтворення афективних станів, 
які відповідають наявними у людини спогадам. Він розділяє страх на реальний та 
невротичний, як страх перед відомою та невідомою небезпекою. Саме емоційно 
пережиту ситуацію безпорадності він назвав травматичною. У ставленні до травматичної 
ситуації, в якій людина безпорадна, зовнішня і внутрішня небезпеки збігаються, а 
психомоторна безпорадність знаходить своє вираження в психічній безпорадності [5, 
с. 256 -305]. Е. Джонс в роботі «Терапія неврозів» звертає увагу на конфлікт «Я» та 
«ідеалу-Я», говорить про переоцінку цінностей, колишніх стандартів, а іноді й їх 
кардинальну зміну [2, с. 82-83]. К. Абрахам звертає увагу на те, що травмована людина 
переповнена почуттям величезної втрати, оскільки у травматичній ситуації відбувається 
ущемлення її нарцисизму. Вчений говорить про особливий вплив травми: нестійкість, 
розгубленість і пригніченість, появу думок про смерть [4, с. 46].  
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Б. Колодзін зазначає, що травмуючі події – це зазвичай події, які не просто виходять 
за межі звичного досвіду, а й породжують сильний страх і душевний біль. Загроза в таких 
подіях була настільки сильною, що у людини, яка пережила їх, може бути взагалі 
втрачене відчуття безпеки, здатності відчувати себе комфортно в цьому світі [3].  

У сучасній медичній та психіатричній літературі, як пише Кеті Карут, поняття травми 
розглядається як рана не на тілі, а в свідомості. Така рана є результатом сильного 
емоційного шоку, який порушує усвідомлення часу, себе і світу, а потім проявляється у 
сновидіннях та спогадах (флеш-беках) [8]. Травма – це вражаючий досвід, який 
спотворює пам'ять і може стати особливо уразливим і помилковим у спогадах про подію. 
Та в цій концепції сама подія травматичною стає не тому, що має сильний вплив, а тому, 
що її неможливо осмислити і вбудувати в існуючі схеми розуміння та ціннісного 
ставлення. Одним із проявів такого аспекту травматизації є недостатність слів і 
наративів, які здатні зафіксувати ефект від травматичного досвіду, у зв’язку з чим читати 
чи писати про травму проблематично [10]. 

Травмою є і відчуття нереальності того, що відбулося. Та це і є частиною того, що 
розуміють під впливом шоку, онімінням почуттів та нездатністю прийняти або 
асимілювати те, що насправді сталося. Існує також ймовірне змішування «такого не 
було», а також «таке не може відбуватися в моєму житті», або «цього не може статися 
тут і зараз та й взагалі». 

Сучасні ревізії класичного поняття травми фокусуються на двох аспектах: по-
перше, на травматичному впливі на жертву, небажанні повторного відтворення спогадів 
та їхній вплив на поведінку людини; по-друге, акцентується увага на так званих 
«провалах пам’яті» і специфічному витісненому досвіді [10]. Іншими словами, вивчення 
психотравми (динамічний психотерапевтичний процес) відкриває психологу і клієнту 
прихований внутрішній світ і, в цьому трагічному сенсі, створює можливість побачити те, 
що в іншому випадку залишиться глибоко прихованим. 

Загалом визначення травми, як правило, означують або через саму подію, яка 
травматизує, або через переживання, яке спричиняє подія, або через наслідки, які 
можуть проявитися через деякий час. Тому без уваги не можна залишити і таке поняття 
як відстрочені переживання після травматичної події, власне, травму усвідомлення. 
Йдеться про так звану «після-дію» травматизації чи ретравматизацію. Є кілька варіантів-
наслідків такої «після-дії» травми: травма розуміння (з’являється завдяки отриманню 
нової інформації про подію чи втрату), травма оцінки (з’являється оцінка масштабу 
травматичної події чи втрати), травма уявлення (з’являється уявлення про можливі 
катастрофічні наслідки травматичної події чи втрати).  

А. Браун, наприклад, звертає увагу, що при означенні поняття травми втрачається 
звичайне усвідомлення того, що переживання будь-чого є процесом, який відбувається 
всередині травмованої людини протягом якогось часу [5].  

Ще один аспект, який виявляється при емоційній травматизації, – це питання смерті: 
йдеться про можливість бути вбитим чи вбивати когось. Йдеться про втрату свого 
ідеального образу, який містить «табу» на вбивство. Людина нарцисично уразлива, коли 
сприймає себе безсмертною і безстрашною, готовою на все заради себе «соціально-
ідеальної». Найбільш реальна втрата – це, звісно, смерть. Однак, її також можна 
розглядати і через інші втрати – розлучення, втрати мрії, ідеалу, дружби, Батьківщини, 
себе самого – такого як був колись [1]. 
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Формулювання мети і завдань статті. Викладене вище визначило мету 
дослідження: визначити психологічні особливості впливу життєвих втрат на зміну 
ціннісних смислів психотравмованої особистості. Для досягнення мети було поставлено 
такі завдання: провести теоретичний та емпіричний аналіз проблеми втрат та 
переживання психотравмуючих ситуацій особистістю; розглянути умови усвідомленого 
розпізнавання наслідків пережитих травмуючих обставин і того, що болючі переживання 
– це природній результат тяжких подій в минулому, що призводить до примирення з 
собою. 

Виклад методики і результатів дослідження. Нами було розроблено й 
запропоновано респондентам опитувальник щодо виявлення особливостей 
психотравматизації особистості дорослого віку. У процесі дослідження нами було 
використано метод спостереження (включене та стороннє), метод опитування, методи 
кількісного та якісного опрацювання отриманих даних, а також аналіз результатів 
проведеної психотерапевтичної роботи з групою досліджуваних. Дослідження було 
проведено впродовж 2014-2016 рр., у Центрі допомоги журналістам Незалежної медіа 
профспілки України та Національної спілки журналістів України. Такий вибір був 
зумовлений необхідністю надання психотерапевтичної роботи журналістам, які брали 
участь та й самі постраждали у процесі «революційних» подій (2014 р.) на «Майдані 
незалежності». Загальна вибірка дослідження склала 109 осіб. 

У ході проведеного емпіричного дослідження ми звернули увагу на цікаву деталь: 
практично всі опитувані говорили про емоційну травму як про певну втрату у їхньому 
житті. Так на запитання «Чи є у Вас попередні травми, які й досі емоційно нагадують про 
себе?» зі 100% (109) опитуваних 57% (31) відмітили смерть близької людини, а 42% (23) 
сказали про розлучення, втрату мрії, ідеалу, дружби, Батьківщини, втрати себе такого, 
яким був колись. Ми можемо попередньо відзначити, що емоційна травма несе в собі 
відчуття на різних рівнях сприйняття – від реальної втрати (смерті) і до уявної втрати.  

Кеті Карут використовує поняття «синдрому втрати», яке застосовується до ситуації 
чи явища різкої зміни способу життя внаслідок втрати чого-небудь із суб’єктивним 
відчуттям і переживанням такої втрати, наприклад, втрата професії, втрата місця 
проживання внаслідок стихійного лиха, непрацездатність внаслідок інвалідизації [7].  

Як показали зрізи нашого емпіричного дослідження на першому місці знаходяться 
втрати у яких йдеться про смертельну небезпеку та почуття безпорадності – (72%) 
досліджуваних. Людина, яка пережила безпорадність, знає, що вона щось втратила, хоча 
й не розуміє що саме. Отже, емоційна травма може виникати внаслідок не лише таких 
загальних випадків, як війни чи природні катастрофи, автокатастрофи – (51%) 
досліджуваних, а й унаслідок розриву стосунків (43%), глибокого розчарування – (30%), 
втрати свого ідеального образу (25%), знецінення чи осоромлення особистості (24%) 
виявлення небезпечної для життя хвороби (15%), або інших схожих ситуацій.  

Травматизація може спричинити серйозні емоційні наслідки не лише для тих, хто 
підпав під їх дію, а і тих, хто є свідком травматичних подій, навіть якщо подія не 
спричинила їм фізичної шкоди. Говорячи про втрати, потрібно сказати про сум і горе, яке 
може переживати людина [6, с. 307].  

Досліджуючи питання втрат і горя психоаналітик В. Волкан також звертає увагу на 
те, що переживання горя зумовлене нашими минулими історіями втрат і є 
індивідуальними для кожної людини. Акцент робиться на тому, що горе – це не лише 
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природній психологічний відгук на будь-яку втрату чи зміну, а що – це певне зусилля 
людини, аби пристосувати (адаптувати) свій внутрішній світ до зміненої реальності. «Хід 
життя людини залежить від її здатності адаптуватися до всіх втрат, долати зміни і 
використовувати їх як засіб для власного подальшого зростання. Не повністю пережиті 
втрати (зміни, до яких людина не зуміла адаптуватися) ослаблюють нашу енергію та 
погіршують здатність налагоджувати стосунки. Неможливість горювати робить нас 
заручниками старих цінностей, мрій і стосунків, залишає нас за межами теперішнього, бо 
ми все ще «танцюємо під дудку минулого» [1, с. 15].  

Отже, результати емпіричного дослідження та практична психологічна робота 
(проведення груп психологічної підтримки, індивідуальних консультацій та тренінгів), 
спрямована на психологічну допомогу журналістам показали, що більшість, з ким 
довелося працювати, говорили про такі поняття як страх, жах і відчуття смертельної 
небезпеки. Почуття безпорадності у ситуації небезпеки буквально приводило людей в 
ступор. Часто, вони у загрожуючій ситуації не могли, навіть, знайти слова для означення 
своїх станів та переживань. За термінологією З. Фрейда, тут йдеться про «емоційне 
поранення». 

З. Фрейд стверджував, що подія є травматичною, якщо є детермінуючі її обставини 
та необхідна травматична сила її впливу. Для наочного опису він наводить приклад 
симптому істеричної рвоти, яка трапилася у людини від сильного переляку під час аварії 
потягу. Яким чином переляк призвів саме до рвоти? З аналізу З. Фрейд дізнався, що саме 
ця аварія відтворила спогади про інший нещасний випадок, який відбувся раніше і, який 
сам пацієнт не переживав, але саме цей випадок став причиною пережитого ним жаху і 
відрази при виді трупу: «Одне переживання завдяки переляку додає травматичну силу, 
а інше завдяки своєму змісту – детермінуючий вплив» [4, с. 55-56].  

У нашій психотерапевтичній практиці також проявлялося те, про що писав З. Фрейд. 
Актуальні переживання клієнтів призводили до оживання і відтворення старих чи то 
інфантильних, чи то непережитих та не означених («не вписаних») в історію суб’єкта 
попередніх емоційних травм, які в мирний час перебували у витісненому стані. 
Травматичні переживання, як показав досвід психотерапевтичної роботи з 
досліджуваними, особливо ті, які пов’язані з об’єктом травматизації, активували, як 
правило, інші витіснені травми та втрати і піднімали «на гору» (актуалізували у 
свідомості) старі незбагненні та не осмислені психічні (емоційні) травми.  

Очевидним виявився той факт, що у психотерапевтичній роботі, важливо 
співвідносити наявні переживання і попередні, більш давні. Це пов’язано з тим, що 
реальна сила та важливість актуальної травми часто проявляють приховані й зовсім 
неконтрольовані попередні конфлікти. Було відслідковано, що як тільки виявлялася 
можливість звертатися до особистої історії людини та виявляти в ній зв’язок з минулою 
неопрацьованою та неозначеною травмою – опрацювання емоційних травм і втрат 
ставало можливим. Вдавалося історизувати, транслювати в «наративну пам’ять» 
актуальну для особистості травматичну ситуацію.  

Іноді, людина не може витримати травмуючу подію й продовжувати послідовність 
власного життя, тому вона створює наратив втрати. Йдеться не про можливість 
віднайдення сенсу, а скоріше людина намагається його приховати, або взагалі 
відмовитися від смислотворення. Власне, це призводить до втрати себе як особистості, 
відмови від власного попереднього досвіду існування. Такий наратив, іноді, називають 
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анти розповіддю, в якій не існує ніякої послідовності і, в якій людина не здатна виразити 
себе [9].  

У процесі психотерапії у свідомість клієнтів нами впроваджувалася думка про те, 
що немає потреби перекреслювати частину свого життя заради того, щоб відповідати 
чиїмось критеріям. Важливо знати і пам’ятати, що, навіть, після пережитих втрат, таких 
як втрата свого ідеального образу чи руйнація свого життєвого плану, пережитого страху 
і безпорадності, можна знову повернути собі життєву рівновагу. Це стає можливим тоді, 
коли клієнту вдається навчитися усвідомлено розпізнавати наслідки пережитих 
травмуючи обставин, усвідомити розуміння своєї нормальності і того, що болючі 
переживання – це природній результат тяжких подій в минулому. Таке розуміння 
призводить до внутрішнього прийняття того, що відбулося в житті, як об’єктивного факту 
і до примирення з самим собою [3]. 

Отже, емоційну травму, передусім, можна визначити й інтерпретувати як особливе 
індивідуальне переживання людиною травмуючої ситуації, а не опис самої ситуації. 
Кожна людина по-своєму відреагує на травмуючу ситуацію в силу свого життєвого 
досвіду, попередніх неусвідомлених історій, фізичного та психоемоційного стану, в якому 
перебувала в момент проживання психотравмуючої ситуації та у ситуації 
ретравматизації. Важливо зауважити, що жодна реакція не буде «неправильною» чи 
неприйнятною якраз у силу індивідуальних варіацій проживання втрат та травмуючих 
ситуацій.  

У нашій практиці ми виявили, що не всі травматичні події чи переживання легко 
розпізнавалися клієнтами, особливо якщо вони не були очевидними і не мали 
драматичного забарвлення. Для психотерапевтичної роботи виявлялося важливим, 
передусім, розуміти значущість попереднього травматичного досвіду людини. Тому ми 
пропонували опитувальник, який допомагав згадати деякі ситуації, які можливо 
переживалися людиною, однак не сприймалися нею як травматичні. Також, людина 
могла розширити список запропонованих ситуацій чи подій. Саме це допомагало їй 
зрозуміти, що деякі події могли спричинити травматизацію у її житті, навіть, якщо вона не 
думала про них так раніше. Обговорення таких ситуацій давало можливість клієнту 
усвідомити, наскільки його особиста історія може впливати на теперішнє життя. Таке 
розуміння допомагало повернути людині рівновагу, щоб її травматичне минуле чи певні 
втрати і травми у житті інших близьких або ж знайомих людей не визначали і не впливали 
на її теперішнє чи майбутнє життя. 

Б. Колодзін звертає увагу, що нагадування людини, яка пережила певні травматичні 
події, собі про те, що її реакція на ситуацію є природньою, допомагає їй кожного разу 
усвідомлювати такий емоційний прояв. І саме те, що людина навчається вчасно 
розпізнавати такі прояви, допомагає їй керувати своїм станом, усвідомлюючи і 
розуміючи, чи виправданий страх, гнів або ж будь-який інший емоційний прояв, 
пов’язаний з актуальною ситуацією чи це прояв минулого. У такій ситуації немає потреби 
для людини бути схожою на когось, вона може залишатися самою собою, зі своїми 
знаннями і навичками, тобто зі своїм досвідом, який неможливо у неї забрати [3]. 

Йдеться про активну позицію, яку займає особистість по відношенню до свого 
життя. Не реакції чи емоційні впливи керують людиною, а вона сама справляється зі 
своїм станом. Немає потреби викреслювати зі своєї пам’яті чи зі свого життя набутий 
досвід. Адже все, чого людина навчилася чи зуміла зробити (певним чином справитися) 
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в травматичній ситуації – це її здобуток і цей досвід може їй ще знадобитися, особливо, 
якщо він усвідомлений і пропрацьований на різних рівнях – психоемоційному, 
поведінковому, смисловому, а також і духовному.  

У процесі динаміки психотерапевтичної роботи зміщуються акценти в розумінні та 
набутті клієнтом нових форм і методів самоконтролю. Особистість не намагається весь 
час контролювати (утримувати) свої хворобливі емоції та пережиту історію, щоби вона 
не проявилися в сьогоденні, а навпаки – дозволивши пережитій історії з’явитися в 
осмисленій історії, отримує можливість контролювати процес власного життя і 
справлятися з його викликами.  

«Психотерапевтичне зцілення» і полягає в тому, щоб клієнт побачив та усвідомив 
зміни у власній особистості та скористався цими змінами з метою власного розвитку й 
позитивної спрямованості подальшої життєвої ситуації, а не намагався їх уникати чи 
витіснити із свідомості. Зцілення – це творче відкриття нових можливостей і перспектив, 
віднайдення нових сенсів і орієнтирів для життя «тут і тепер», в реальному сьогоденні, а 
не у вчорашньому минулому чи примарному майбутньому.  

Якщо незагоєні душевні рани не дають доступу до минулого, то зменшується 
діапазон і реальних можливостей сьогодення. Б. Колодзін порівнює таку ситуацію в 
психічній реальності людини з телевізором, який має 20 каналів, але з них працює лише 
три, а налаштування на інші неможливі через значну кількість шумів на екрані. Для 
цілісної особистості важливо сприймати інформацію про себе безперешкодно з усіх 
каналів. Такі ж перешкоди для сприйняття себе людині створює здебільшого страх. Та 
власне можливість долати страх сприйняття, усвідомлення і проживання травмуючої 
ситуації й, відповідно, відкривати нові канали для сприйняття різних проявів життя, 
дадуть можливості віднайти нові способи вирішення проблем, які виникають у сьогоденні 
травмованої особистості. Це надає більшої свободи дій, укріпляє внутрішній спокій і, не 
обов’язково пов’язано з соціальною адаптацією [3].  

Травмована людина багато емоційних, душевних сил і власного ресурсу витрачає 
на те, щоб виправити ситуацію, змінити її в минулому. Проте, це неможливо і 
усвідомлення такої неможливості, внаслідок психотерапевтичної роботи, дає шанс на 
інший розвиток самої ситуації в осмисленні клієнта. Відповідно, розуміння цього дає 
можливість пропрацювати цю травматичну історію і залишити її в минулому. Парадокс 
зцілення полягає саме в тому, що людина змінює своє минуле, але в сьогоденні: 
«історизує» і надає самій травмі місце в минулому житті; приймає себе вразливою і 
зміненою; розуміючи себе і те, що з нею відбулося, не намагається себе знову зробити 
колишньою, а має змогу зробити щось по-іншому з урахуванням свого нового досвіду.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отримані емпіричні результати 
і проведений аналіз дозволяють прийти до висновку, що людина на своєму життєвому 
шляху має різний досвід переживання емоційних травм та пов’язаних з ними втрат – 
фізичних, особистісних, психологічних, соціальних, духовних, а також – власний досвід їх 
подолання. При цьому, найбільша цінність для зцілення – це здатність по новому 
осмислити свої втрати і оцінити свої здобутки, завдяки цим втратам. Важливо не 
знецінити свій досвід і себе в цьому травматичному досвіді, а оцінити і цінувати те, що 
отримав завдяки такому досвіду. Завдяки цьому в особистості з’являється «після-
травматичне психологічне зростання», у процесі якого змінюється її ставлення до себе, 
до інших, переглядаються життєві цінності, знаходяться нові сенси для існування.  
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Тому наші подальші дослідження будуть стосуватися більш глибинного і 
ґрунтовного вивчення проблеми взаємозв’язку між втратами, їх емоційним проживанням 
та позитивним асимілюванням у контексті подальшого індивідуально-особистісного 
розвитку.  
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Ulko N. M. Influence of life losses, on change of value meanings of psycho-traumatic 
personality. The article is devoted to the analysis of the impact of the traumatic experience on the 
subsequent life of the person, in particular, its value and semantic sphere.There is conducteda 
theoretical and empirical analysis of the losses that a person suffers as a result of living an emotionally 
traumatic situation.As shown by sections of empirical research, the first place is the loss, which is 
about deadly danger and feelings of helplessness.Also, presented the position on positive assimilation 
of emotional trauma in the context of further individual-personal development. 

Traumatic experiences, as shown by the experience of psychotherapeutic work with displaced 
persons and participants of the Anti-Terrorist Operation, especially those related to the object of 
traumatization, activated, as a rule, other displaced traumas and losses and actualized 
inconsciousness old incomprehensible and not comprehended mental (emotional) trauma.It is obvious 
that in psychotherapeutic work, it is important to correlate existing experiences and previous, more 
ancient, connected with different life losses.We were able to track, that as soon as the opportunity to 
refer to the history of the person and to identify in it the connection with the past unprocessedand 
unspecified trauma- the processing of emotional traumas and losses became possible. 

The person in his life path has a different experience of emotional traumas and related losses - 
physical, personal, psychological, social, spiritual, as well as his own experience of overcoming 
them.As a result, the personality has an "after-traumatic psychological growth", in the process of 
changing her attitude to himself, to others, to revise vital values, to find new meanings for existence. 

Therefore, our further research will address a more in-depth and thorough examination of the 
problem of the relationship between losses, their emotional living, and positive assimilation in the 
context of a new meaning-building of further individual and personal development. 

Key words: loss, psycho-trauma, traumatic situation, emotional trauma, psycho-traumatic 
personality, "post-traumatic psychological growth". 
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Л.П. Федоренко  
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ ВИПУСКНИКІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ 

Федоренко Л.П. Психологічний супровід підвищення ефективності 
професійного самовизначення випускників сільських шкіл. У статті проаналізовано 
підходи до розуміння психологічної сутності та структури професійного самовизначення 
старшокласників, форм і методів його активізації. Розкрито специфіку та умови 
підвищення ефективності професійного самовизначення випускників сільських шкіл. 
Представлено теоретичну модель психологічного супроводу випускників сільських шкіл 
щодо підвищення ефективності їх професійного самовизначення, яка передбачає 
активізацію старшокласників до подолання труднощів у цьому процесі, роботу із 
батьками випускників з метою забезпечення їх конструктивної сімейної взаємодії, а також 
активізацію освітнього шкільного середовища у напрямку формування у випускників 
якостей, які сприятимуть їх успішному вибору професії та побудові професійної кар’єри 
після закінчення школи. 

Ключові слова: професійне самовизначення, психологічний супровід, професійна 
орієнтація, професійний вибір, просвітницька робота, активізація професійного 
самовизначення.  

Федоренко Л.П. Психологическое сопровождение повышения 
эффективности профессионального самоопределения выпускников сельских 
школ. В статье проанализированы подходы к пониманию психологической сущности и 
структуры профессионального самоопределения старшеклассников, форм и методов 
его активизации. Раскрыта специфика и условия повышения эффективности 
профессионального самоопределения выпускников сельских школ. Представлена 
теоретическая модель психологического сопровождения выпускников сельских школ по 
повышению эффективности их профессионального самоопределения, которая 
предусматривает активизацию старшеклассников к преодолению трудностей в этом 
процессе, работу с родителями выпускников с целью обеспечения их конструктивного 
семейного взаимодействия, а также активизацию образовательной школьной среды в 
направлении формирования у выпускников качеств, способствующие их успешному 
выбора профессии и построении профессиональной карьеры после окончания школы. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, психологическое 
сопровождение, профессиональная ориентация, профессиональный выбор, 
просветительская работа, активизация профессионального самоопределения. 

Постановка проблеми. Соціально-політичні зміни, що відбуваються впродовж 
останніх років в суспільстві, інтеграція в світовий економічний простір та реорганізація 
ринку праці в Україні зумовлюють актуальність проблеми шляхів підвищення 
ефективності професійного самовизначення старшокласників. Особливого значення 
набуває ця проблема у контексті сільської школи. Аналіз шкільної практики показав, що 
сьогодні у нашій країні немає цілісного підходу до здійснення психологічного супроводу 
підвищення ефективності професійного самовизначення випускників сільських шкіл, 
зазвичай у таких школах можна спостерігати окремі, не зведені в систему, види 
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профорієнтаційної роботи, які часто бувають мало ефективними. Саме тому розробка 
такої програми психологічного супроводу є надзвичайно актуальною проблемою 
сьогодення. 

Аналіз останніх публікацій. Аналіз наукових робіт, присвячених висвітленню 
сутності поняття «психологічний супровід», дозволяє нам стверджувати, що це система 
професійної діяльності психолога, спрямована на створення сприятливих умов 
психологічного комфорту, розуміння ситуації, допомоги у вирішенні серйозних протиріч і 
конфліктів, а також психологічне просвітництво. Це підтримка психічно здорових людей, 
у яких на певному етапі розвитку виникають особистісні труднощі, допомога у формуванні 
соціальних навичок, якостей, властивостей особистості, які забезпечать їй успішне 
вирішення проблеми. Філософською підставою системи психологічного супроводу 
людини є концепція вільного вибору, коли психолог надає людині допомогу і підтримку у 
виборі методів соціальної адаптації, не нав'язуючи їй свою думку, а допомагаючи 
намітити орієнтири (М. Бітянова, Є. Зеєр, Є. Клімов, Е. Крінчік, В. Романов, Є. Сапогова, 
Н. Шевкієва, Т. Янічева та інші).  

У контексті нашого дослідження, ми розглядаємо психологічний супровід 
підвищення ефективності професійного самовизначення випускників сільських шкіл як 
недирективну форму психологічної допомоги, спрямованої на психологічне зростання 
школярів, на активізацію їх власних ресурсів у напрямки професійного самовизначення 
та планування професійної кар’єри.  

Аналіз досліджень зарубіжних науковців, присвячених активізації професійного 
самовизначення школярів, дозволяє окреслити отримані ними практичні результати. 
Зокрема, розроблено систему професійної орієнтації молоді (Дж. Голланд); систему 
професійних проб для учнів (С. Фукуяма); систему професійної орієнтації у навчальних 
закладах різного типу (X. Арімонд, Л. Буссхофф, С. Декен, А. Лумпе, Б. Майєр, К. Шобер, 
Ф. Штрук та інш); систему методів організації навчального процесу з метою підготовки 
учня до професійного самовизначення (Д. Адаме, Р. Брунер, А. Дж. Воттс, Дж. Кіллен, 
Дж. Конанг, В. Никліс, М. Ритлук, Р. Сліппері, X. Фукс, В. Цифройнд та інші).  

Проблема активізації професійного самовизначення школярів є, також, предметом 
пильної уваги вітчизняних науковців. Зокрема, у вітчизняній науці досліджуються шляхи 
формування у старшокласників готовності до професійного самовизначення 
(В. Синявський, А. Федоришин, І. Чечель, П. Шавіра та інші), особливості психологічних 
детермінант професійного самовизначення старшокласників (Р. Кулаков); моделювання, 
психологічного супроводу професійного самовизначення учнівської молоді 
(Н. Побірченко), управління її професійним самовизначенням (В. Мадзігон, І. Бех, 
М. Тименко), вивчається професійна орієнтація та становленням професійних 
самосвідомості і самоідентичності (Ж. Вірна, І. Корнієнко).  

Значний вклад у вивчення цієї проблеми внесли представники педагогічної науки. 
Зокрема, ними досліджувалися такі її аспекти: формування готовності старшокласників 
до професійного самовизначення у позашкільних закладах (В. Мачуський), педагогічні 
умови забезпечення професійного самовизначення учнів на уроках трудового навчання 
(І. Жерноклєєв), умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення у 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатах (М. Піддячий), підготовка 
старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в процесі профільного 
трудового навчання (О. Мельник), педагогічні умови активізації професійного 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/319368/source:default
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самовизначення старшокласників у навчально-виховній діяльності школи 
(О. Капустіна,О. Кисла). 

Проблема форм і методів, що активізують професійне самовизначення 
старшокласників розглядалась в роботах таких науковців як: І. Бех, О. Мельник, Л. Гуцан, 
О. Морін, І. Ткачук, О. Скалько, С. Дятленко, М. Шабдінов. Ними розроблено програмно-
методичний профорієнтаційний комплекс, зокрема, програма «Побудова кар’єри», робочі 
зошити до навчальних програм профорієнтаційного спрямування, щоденник вибору 
профілю навчання тощо[5; 6 ]. 

Л Гуцан виділяє такі основні задачі процесу формування професійного 
самовизначення учнівської молоді: сформувати установку на власну активність та 
самопізнання, як основу професійного самовизначення; ознайомити зі світом професій, 
кон’юнктурою ринку праці, правилами вибору професії; забезпечити самопізнання та 
формування «образу-Я» як суб’єкта професійної діяльності; сформувати уміння аналізу 
різних видів професійної діяльності, враховуючи спорідненість їх за психологічними 
ознаками і подібність вимог людини; сформувати уміння співставляти «образ-Я» з 
вимогами професій до особистості та кон’юнктурою ринку праці й створювати на цій 
основі професійний план та його перевіряти; створити умови для перевірки можливостей 
самореалізації в різних видах професійної діяльності шляхом організації професійних 
проб; забезпечити розвиток професійно важливих якостей особистості; сформувати 
мотивацію і психологічну готовність до зміни професії і переорієнтації на нову діяльність; 
виховувати загальнолюдські та загальнопрофесійні якості і розумні потреби [2]. 

Д. Закатнов вважає, що активізація процесу професійного самовизначення – це, 
перш за все, удосконалення організаційних форм і методів профорієнтаційної роботи, 
яка забезпечує активну і самостійну, теоретичну та практичну діяльність учнів у всіх 
ланках навчально-виховного процесу, спрямованих на формування і розвиток свого 
професійного образу «Я», рефлексію власних професійних можливостей, порівняння їх 
з вимогами до особистості майбутньої сфери професійної діяльності. Д. Закатнов виділяє 
такі групи специфічних методів профорієнтаційної роботи: інформаційно-довідкові 
(просвітницькі); методи професійної психодіагностики; морально-емоційної підтримки 
оптантів, надання допомоги в конкретному виборі й ухваленні рішення [4]. У нашому 
дослідженні ми дотримуємося точки зору автора, відповідно до якої професійне 
самовизначення учнів розглядається не лише як результат, але і як певний процес, який 
характеризується своєю специфічною метою, структурою, алгоритмом дій та взаємодій 
учнів та інших суб’єктів учбової взаємодії. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета статті полягає у висвітленні 
психологічного змісту розробленої нами моделі програми підвищення ефективності 
професійного самовизначення випускників сільських шкіл. 

Мета конкретизується у таких завданнях: обґрунтуванні структури професійного 
самовизначення старшокласників, висвітленні специфіки та умов розвитку компонентів 
професійного самовизначення випускників сільських шкіл, представленні змістових 
аспектів програми психологічного супроводу підвищення ефективності професійного 
самовизначення цих школярів. 

Виклад методики і результатів дослідження. Наше дослідження складається з 
декількох етапів. Вибудовуючи модель психологічного супроводу підвищення 
ефективності професійного самовизначення сільських випускників, ми повинні були чітко 
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усвідомити психологічну сутність та структуру цього феномену, що і стало завдання 
першого етапу дослідження. Ми відштовхувалися від позиція З. Становських, яка вважає, 
що на стадії конкретно-професійного самовизначення (на стадії закінчення школи) учень 
рефлексує максимально широке коло внутрішніх та соціальних чинників, що впливають 
на вибір професії. Саме рівень рефлексивності зумовлює особливості професійного 
самовизначення школярів. Відповідно, сутність професійного самовизначення 
випускника полягає в самопізнанні: усвідомленні особистістю себе, своїх здібностей, рис 
характеру і передбачає зіставлення нею власних індивідуально-психологічних якостей та 
можливостей з психологічними вимогами до професії [7]. 

Відтак, окрім усвідомлення себе, випускник загальноосвітньої школи, повинен бути 
зорієнтованим у світі професій, усвідомлювати їх перспективність, враховувати при 
виборі професії рядзовнішніх чинників, які зумовлюватимуть його майбутню професійну 
успішність. Звідси, на нашу думку, обов’язковою структурною складовою професійного 
самовизначення випускника загальноосвітньої школи є когнітивний компонент, який 
передбачає інтеграцію таких суб’єктивних уявлень старшокласників: про себе (здібності, 
нахили, знання, уміння, навички, психо-фізіологічні особливості, особистісні 
характеристики тощо); про світ професій (орієнтація у світі професій, їх характеристик та 
вимог до претендентів тощо); про зовнішні чиники (мода, проестиж, оплата, увага до 
порад тощо). 

У своєму дослідженні ми, також, опиралися на підхід ряду науковців, які вважають, 
що особистісне самовизначення старшокласників є базою для їх професійного 
самовизначення (К. Абульханова-Славська, Т. Афанасьєва, І. Булах, М. Гінзбург, 
Є. Головаха, І. Дубровіна, Л. Долинська, І. Кон, Ю. Смірнова, Ф. Парсонс, Н. Пряжников, 
Е. Пряжнікова; Е. Еріксон, А. Маслоу, К. Ясперс, і ін.), що цей феномен зумовлюється 
певним набором їхніх ціннісних орієнтацій та особистісних смислів (М. Гінзбург, А. Реан, 
В. Лукіна, О. Разумнікова та інші).  

Принципове значення для побудови моделі професійного самовизначення 
випускників загальньоосвітніх шкіл має розуміння його психологічної сутності як 
усвідомлення особистістю себе як суб’єкта конкретної професійної діяльності, що 
передбачає прийняття випускником свідомого рішення щодо вибору майбутньої 
професії, розуміння її як цінності життя, яка забезпечить можливість самореалізації, 
прояву особистісних якостей та задоволення власних потреб, формування адекватних 
професійних намірів і планів. 

Саме формування особистості як суб’єкта професійного самовизначення, на думку 
Ю. Єремкіна, є одним з основних завдань сучасної загальноосвітньої школи. 
Суб’єктність, з позиції науковця, – це різноманіття психологічних механізмів і 
особливостей представлених в таких реаліях як мислення, спонукання, здібності, 
характер людини, її саморефлексія і вміння передбачати результати діяльності. 
Суб’єктна позиція розглядається автором як певна лінія поведінки в системі діяльності 
людини як суб’єкта, як прояв суб’єктності в конкретних умовах життя. Відповідно, 
суб’єктність старшокласника, з позиції автора, в професійному самовизначенні включає 
в себе усвідомлення праці як важливої цінності життя, усвідомлений вибір професії на 
базі виражених нахилів і намірів та передбачає наявність у старшокласника ставлення 
до самого себе як до суб’єкта вибору професійного шляху, задоволеність своїм 
професійним вибором, ставлення до дорослих і ровесників як до суб’єктів[3]. 



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

373 

 

Отже, ми включили у запропоновану нами модель професійного самовизначення 
емоційно-ціннісний компонент який включає такі аспекти:  

усвідомлення старшокласником праці і майбутньої професії як важливої цінності 
життя, усвідомлення взаємозв’язку професійних і життєвих цінностей, які мають 
загальнолюдський характер та спонукають до усвідомленого вмотивованого вибору 
професії на базі виражених нахилів і намірів; емоційне ставлення до самого себе як до 
суб’єкта вибору професійного шляху, задоволеність своїм професійним вибором, 
позитивний емоційний настрій в професійному самовизначенні.  

При побудові моделі професійного самовизначення випускників загальноосвітніх 
шкіл, ми дотримувалися підходу до розуміння цього феномену як центрального 
новоутворенням дітей старшого шкільного віку, що є наслідком їх особистісного 
самовизначення та виступає мотиваційним центром, який визначає наступні сходинки їх 
професійного становлення (Л. Божович, Є. Головаха, М. Гінзбург, Д. Ельконін, І. Кон, 
Д. Фельдштейн та інші). На думку представників гуманістичної психології, основною 
метою професійного самовизначення, є поступове формування у людини готовності 
розглядати себе такою, що розвивається в рамках певного часу, простору і сенсу, 
постійно розширювати свої можливості і максимально їх реалізовувати (Г. Олпорт, 
А. Маслоу, К. Роджерс).  

Вивчення особливостей професійного самовизначення старшокласників 
здійснювалося з врахуванням підходу М. Гінзбург до розуміння психологічного 
сьогодення старшокласника, яка вважає, що його вертикальною складовою є 
самопізнання, яке полягає в усвідомленні себе, своїх можливостей та орієнтації в 
ціннісно-смисловому змісті індивідуальної свідомості, а горизонтальна, просторово-
часова площина може бути охарактеризована як самореалізація (тобто реальна дія, 
втілення цінностей і смислів в різних видах діяльності) [1].  

Відтак, орієнтовно-поведінковий компонент у структурі професійного 
самовизначення випускника загальноосвітніх шкіл, включає в себе його певні професійні 
настанови, уміння приймати рішення, створювати обґрунтовані професійні плани. 

Наступний етап дослідження - це розробка програми психологічного супроводу 
підвищення ефективності професійного самовизначення випускників сільських шкіл, 
мета якої полягає у здійсненні психологічної допомоги школярам у подоланні труднощів 
професійного самовизначення та включає систему заходів спрямованих на розвиток його 
когнітивного, емоційно-ціннісного і орієнтовно-поведінкового компонентів. 

Розроблена нами модель програми психологічного супроводу підвищення 
ефективності професійного самовизначення випускників сільських шкіл представлена на 
рис. 1.  

Програма психологічного супроводу передбачає здійснення моніторингу труднощів 
професійного самовизначення старшокласників сільських шкіл та освітнього шкільного 
середовища щодо проблем, які виникають у процесі здійснення профорієнтаційної 
роботи. Такий моніторинг дозволить забезпечувати швидке реагування психолога у 
напрямку усунення проблем на ранніх етапах їх виникнення. На цьому етапі важливо 
розробити пакет діагностичного матеріалу.  

Суб’єктами психологічного супроводу виступають безпосередньо старшокласники, 
їхні батьки, вчителі і інші учасники освітньої взаємодії, хто створює в школі належні умови 
для здійснення профорієнтаційної роботи школярів. 
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Рис. 1. Модель програми психологічного супроводу підвищення ефективності 

професійного самовизначення випускників сільських шкіл 
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Відповідно, у нашій програмі виокремлюються такі напрями психологічного 
супроводу: 

1. Психологічний супровід старшокласників у подоланні труднощів розвитку 
когнітивного, емоційно-ціннісного, орієнтовно-поведінкового компонентів їх професійного 
самовизначення, які були виявлені нами в результаті здійснення емпіричного 
дослідження [8]. Психологічний супровід було зосереджено на забезпеченні умов 
активізації розвитку цих складових. (див. табл.1.). Основна мета супроводу школярів – 
підвищення ефективності професійного самовизначення випускників сільських шкіл 
шляхом розвитку у них навичок самопізнання та пізнання світу професій, узгодження 
професійної мотивації і власних життєвих цінностей, а також навичок прийняття рішення 
та планування професійного шляху. 

Таблиця 1. 
Особливості розвитку компонентів професійного самовизначення випускників 

сільських шкіл 

Компоненти 
професійного 

самовизначення 
випускників 

Критерії розвитку 

Труднощі 
професійного 

самовизначення 
сільських 

старшокласників 

Умови розвитку 

Когнітивний 
 

- повнота уявлень про 
світ професій;  
- усвідомлення впливу 
зовнішніх чинників на 
профсамовизначення; -
повнота уявлень про 
себе (знання, уміння, 
навички, особистісні х-
ки, здібності) 
- інтеграція уявлень про 
себе як про суб’єкта 
проф. діяльності 
 

- низька 
поінформованість про 
світ професій;  
- невміння співвіднести 
інформацію про 
професію зі своїми 
особливостями;  
- низький рівень 
розвитку 
ретроспективної 
рефлексії та рефлексії 
теперішньої діяльності; 
-низька самооцінка; 
 

Розвиток навичок 
пізнання та 
самопізнання 
-розширення кола знань 
про світ професій та 
сутність поняття 
«професійне 
самовизначення» 
регіональний ринок 
праці та освітні послуги; 
- формування 
адекватної самооцінки; 
- формування 
рефлективності та 
окремих видів рефлексії  
 

Емоційно-
ціннісний 
 

-усвідомлення праці і 
майбутньої професії як 
цінності життя; 
-сформованість 
професійної мотивації, - 
здатність співставити 
професійну мотивацію з 
власними життєвими 
цінностями,  
- задоволеність своїм 
професійним вибором;  

- мало виражена 
орієнтація на пізнання; 
- перебільшена 
значущість матеріальних 
цінностей;  
- низька зорієнтованість 
на розвиток моральних 
якостей у ставленні 
школярів до себе; 
- низька зорієнтованість 
на передбачення 
варіантів перебігу подій; 

Розвиток ціннісної 
сфери 
- розвинута система 
загальнолюдських 
ціннісних орієнтацій; 
- наявність свідомої 
внутрішньої позиції; 
- усвідомлення життєвих 
цінностей як основи 
проф. самовизначення; 
-наявність проф. 
інтересу; 



Актуальні проблеми психології .  Психологія  обдарованості  

376 

 

- позитивний емоційний 
настрій в професійному 
самовизначенні. 
 -емоційна 
врівноваженість у цьому 
процесі. 
 

- низький рівень 
задоволеності 
професійним вибором:. 

-позитивне ставлення до 
себе як до субєкта 
профдіяльності  
 

Орієнтовно-
поведінковий 
 

-уміння приймати 
рішення,  
його 
автономність, 
рішучість, 
раціоналізм,  
реалізм;  
-уміння планувати своє 
професійне майбутнє. 
 

 

- нав’язана та 
невизначена професійна 
ідентичність  
- мало виражений статус 
мораторію;  
-перебільшений 
оптимізм; 
-відсутні чітких 
професійних цілей; 
- нездатність планувати 
власну професійну 
кар’єру.  
 

Розвиток устремління 
до самореалізації  

- самостійність у 
прийнятті рішення;  
- наявність навичок 
професійного 
планування; 
- наявність уміння бачити 
психологіяну 
перспективу; 
- розуміння кар’єрних 
стратегій.  
 
 

 
2. Психологічний супровід батьків, який передбачає активізацію сімейної взаємодії 

через допомогу у формуванні її позитивної психологічної основи: ознайомлення батьків 
з психологічними особливостями старшокласників, методами емоційної підтримки дітей 
в складних ситуаціях життєвих виборів; особливостями створення належних умов 
навчання їхніх дітей; надання інформації батькам щодо правил формулювання порад 
своїм дітям; організація співбесід батьків з профконсультантами, представниками 
навчальних закладів; ознайомлення з спеціалізованою літературою, інформацією щодо 
затребуваних ринком сучасних професій, можливостей закордонного навчання тощо. 

3. Психологічний супровід суб’єктів шкільного освітнього середовища: вчителів-
предметників, класних керівників, адміністрації школи. Зокрема, шляхи активізації ми 
вбачаємо у встановленні зв’язку освітньої установи та різних підприємств, чого особливо 
не вистачає сільській школі.Окрім того, сільська школа потребує нових форм роботи 
психолога з вчителями, спрямованих на формування у них здатності до оволодіння 
активними психологічними методами підготовки старшокласників до професійної 
діяльності через наближення академічних знань, які вони викладають на своїх 
дисциплінах, до розуміння учнями можливостей їх використання в майбутній професійній 
діяльності, формування здатності у вчителів вибудовувати шкільне навчання 
старшокласників як початковий етап їх професійного та кар’єрного зростання, 
зосередженості вчителів на підготовці школярів до етапу трудової діяльності через 
формування у них здатності до презентації себе на ринку праці та формуваня у школярів 
рис, важливих для їх успішної адаптації до трудової діяльності та побудови професійної 
кар’єри після закінчення школи.  

Психологічний супровід підвищення ефективності професійного самовизначення 
випускників сільських шкілпередбачає використання з усіма суб’єктами взаємодії таких 
методів: діагностичних, просвітницьких, формуючих. 
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Діагностичні методи використовуються впродовж всього процесу психологічного 
супроводу: як на етапі моніторингу труднощів професійного самовизначення 
старшокласників сільських шкіл та проблем освітнього шкільного середовища щодо 
ефективного здійснення профорієнтаційної роботи, так і на етапі здійснення системи 
заходів з активізації професійного самовизначення старшокласників сільських шкіл з 
різними суб’єктами психологічного супроводу. На цьому етапі діагностика здійснюється з 
метою визначення ефективності впровадженої системи заходів. До основних 
діагностичних методів відносяться: бесіди, опитувальники, тести,спостереження, збір 
непрямої інформації про учня, професійні проби у спеціально організованому 
навчальному процесі, ігрові і тренінгові ситуації, ситуації вибору професії, тощо. 

Основна мета просвітницької роботи – спонукання всіх суб’єктів освітнього 
середовища до набуття та використання психологічних знань. Озброєння їх знаннями з 
основ професійної орієнтації, побудови професійного іміджу та кар’єри, психології 
взаємовідносин, самопізнання, саморозвитку та самовдосконалення; активізація процесу 
професійного самовизначення старшокласників сільських шкіл через підвищення рівня їх 
психологічної культури та розширення кола знань про світ професій та способи їх 
здобування. Просвітницька робота передбачає використання таких методів: лекцій, 
бесід, індивідуальних рекомендацій,написання статей у пресі, проведення круглих 
столів, виставок літератури, диспутів, екскурсій на підприємства й у навчальні заклади, 
зустрічей з представниками різних професій, демонстрацію навчальних фільмів, 
створення спеціалізованих профорієнтаційних сайтів, організацію участі у «ярмарках 
професій», тощо.  

Мета формуючих методів полягає у здійсненні психологічного впливу насуб’єктів 
освітнього середовищаз метою здобуття ними певних соціально-психологічних знань, 
корекції поведінки, формування навичок міжособистісного взаємодії, розвитку певних 
здібностей, зміни стереотипів, тощо задля підвищення ефективності професійного 
самовизначення старшокласників сільських шкіл. До формуючих методів належать: 
тренінги, індивідуальні консультації, творча та ділова ігри, кейс-технології, дидактичні 
ігри, ігри-змагання тощо. 

Програма включає такі форми психологічного супроводу: індивідуальна робота 
психолога, групова робота (переважно проведення соціально-психологічних тренінгів, 
круглих столів тощо), функціонування сайту в мережі Інтернет, спрямованого на 
допомогу вирішення школярами проблеми професійного самовизначення, форми 
співпраці з державними установами, закладам освіти та підприємствами (ярмарки 
професій, лекторії тощо). Школярі самостійно обирають найбільш ефективні для них 
форми, виходячи із власних можливостей, індивідуальних особливостей та побажань.  

Враховуючи те, що сучасні старшокласники особливо довіряють інтернет виданням 
у модель нашої програми психологічного супроводу включено сворення сайту в допомогу 
вирішення старшокласникам проблем професійного самовизначення, який включатиме 
онлайн-консультування, ознайомлення з психологічною літературою, документальними 
та художніми фільмами, форум, запис на тренінг та індивідуальну консультацію.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Психологічний супровід 
випускників сільських шкіл щодо підвищення ефективності їх професійного 
самовизначення є недирективною формою психологічної допомоги, спрямованої на 
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психологічне зростання старшокласників, на активізацію їх власних ресурсів у напрямки 
професійного самовизначення та планування професійної кар’єри.  

Відповідно до розробленої нами моделі, професійне самовизначення 
старшокласників - це складноорганізована система взаємопов’язаних між собою 
компонентів: когнітивного, емоційно-ціннісного та орієнтовно-поведінкового. Когнітивна 
складова передбачає процеси пізнання та самопізнання, в основі яких лежить рефлексія, 
що зумовлює інтеграцію суб’єктивних уявлень старшокласника про себе, про світ 
професій, про зовнішні чинники, які враховуються при виборі професії. Емоційно-ціннісна 
складова передбачаєусвідомлення випускником взаємозв’язку професійних і життєвих 
цінностей, задоволеність своїм професійним вибором та собою. Інтеграція цих складових 
призводить до формування уявлення випускника про себе як про суб’єкта професійної 
діяльності, що зумовлює його устремління до самореалізації, яке є змістом орієнтовно-
поведінкової складової, щовключає в себе, на цьому етапі розвиткушколяра, його 
професійні настанови, уміння приймати рішення, створювати обґрунтовані професійні 
плани. 

Розроблено нами програма психологічного супроводу, передбачає роботу із 
старшокласниками у напрямку ефективного подолання труднощів їх професійного 
самовизначення, роботу із батьками з метої забезпечення психологічної основи їх 
конструктивної взаємодії з дітьми в складний для них період професійного 
самовизначення, а також активізацію освітнього шкільного середовища з метою 
впровадження його суб’єктами освітніх технологій, що спонукатимуть школярів до 
формування якостей, які сприятимуть їх успішному вибору професії та побудові 
професійної кар’єри після закінчення школи. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці та апробації тренінгу 
підвищення ефективності професійного самовизначення випускників сільських шкіл. 
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Fedorenko L.P. Psychological support for improving the effectiveness of rural school 
graduates professional self-determination. The article analyzes the approaches to understanding 
the psychological essence and structure of high school students professional self-determination, forms 
and methods of its activation. The specifics and conditions for increasing the efficiency of rural school 
graduates professional self-determination are revealed. The theoretical model of psychological 
support of rural school graduates is presented in order to increase the effectiveness of their 
professional self-determination, which involves the activation of high school students to overcome 
difficulties in this process, work with parents of graduates to ensure their constructive family 
interaction, as well as to activate the educational form of educational institutions in the educational 
environment. that will help them to successfully choose their profession and build a professional career 
after graduation. 

Keywords: professional self-determination, psychological support, professional orientation, 
professional choice, educational work, activation of professional self-determination. 
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УДК 159.9.072.422 

А.М. Чорний 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ В 

СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Чорний А.М. Психологічні особливості використання проблемного навчання 
в системі професійної підготовки. У статті розглядаються особливості використання 
проблемного навчання в системі професійної підготовки.  

Проведено детальний аналіз умов організації навчально-виховного процесу. 
Окреслено вимоги, дотримання яких дає можливість досягти позитивних результатів при 
виконанні проблемних завдань. Сформульовано характерні риси проблемного 
навчання, головні принципи та компоненти проблемних ситуацій. 

Акцентовано на вимогах, якими викладач під час проведення занять з 
використанням проблемного навчання повинен керуватися при розборі проблемних 
ситуацій. Сформовано класифікацію проблемних ситуацій, структуру методу 
проблемного навчання. 

Сформульовано рівні проблемності, за допомогою яких викладач, під час 
моделювання майбутнього заняття, прогнозує ступінь участі слухачів у вирішенні 
навчальної проблеми. В залежності від рівнів проблемності, типу пізнавальної діяльності 
виділено рівні розумового розвитку слухачів. Окреслено низку навчальних ситуацій, які 
ставлять слухача в активну позицію на занятті. 

Обґрунтовано низку методів, за допомогою яких проводяться заняття в системі 
професійної підготовки. Виділено певні обмеження, які накладаються на проведення 
занять з використанням проблемного навчання. 

Ключові слова: професійна підготовка, проблемне навчання, проблемне 
завдання, проблемна ситуація, метод, рівень проблемності, заняття, методика. 

Черный А.Н. Психологические особенности использования проблемного 
обучения в системе профессиональной подготовки. В статье рассматриваются 
особенности применения проблемного обучения в системе профессиональной 
подготовки. 

Проведено подробный анализ условий организации учебно-воспитательного 
процесса. Обозначены требования, соблюдение которых представляет возможность 
достичь позитивных результатов при использовании проблемных заданий. 
Сформулированы характерные черты проблемного обучения, главные принципы и 
компоненты проблемных ситуаций. 

Акцентировано на условиях, которыми преподаватель, во время проведения 
занятий с использованием проблемного обучения, должен руководствоваться при 
разборе проблемных ситуаций. Сформировано классификацию проблемных ситуаций, 
структуру метода проблемного обучения. 

Сформулировано уровни проблемности, с помощью которых преподаватель, во 
время моделирования будущего занятия, прогнозирует степень участия слушателей в 
решении учебной проблемы. В зависимости от уровней проблемности, типа 
познавательной деятельности выделено уровни умственного развития слушателей. 
Обозначено ряд учебных ситуаций, которые ставят слушателя в активную позицию на 
занятии. 
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Обосновано ряд методов, с помощью которых проводятся занятия в системе 
профессиональной подготовки. Выделено некоторые ограничения, которые 
накладываются на проведение занятий с использованием проблемного обучения. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, проблемное обучение, 
проблемное задание, проблемная ситуация, метод, уровень проблемности. 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення висувають нові, більш високі вимоги до 
професійної компетентності фахівців. Професійна діяльність вимагає від сучасного 
фахівця бути компетентним в багатьох питаннях, добре розбиратися в характері та 
поведінці людини, вміти налагодити сприятливу робочу атмосферу в колективі, 
підтримувати тісну співпрацю з взаємодіючими структурами тощо. 

Серед професійно важливих якостей, наявність яких обумовлює успішність 
виконання поставлених завдань, здатність до професійної творчості займає дуже 
важливе місце. Розвиток та формування стійких навичок до прийняття творчих та 
нестандартних (нетипових) рішень є одним з найважливіших завдань професійної 
підготовки на сучаному етапі [27, с. 261]. 

Проблемне навчання має потужні резерви щодо формування професійної 
компетентності сучасних фахівців, оскільки воно (поряд з традиційним навчанням) краще 
розвиває у тих, хто навчається здатність творчо мислити. 

Однак, психолого-педагогічні умови використання проблемності у навчальному 
процесі з метою інтелектуального розвитку учнів є недостатньо дослідженими. Практика 
свідчить, що педагог не завжди використовує можливості навчальних занять для 
розвитку пізнавальної активності учнів, їх творчих здібностей, ініціативи, самостійності.  

З огляду на це виникає необхідність дослідження особливостей використання 
проблемного навчання під час підготовки сучасного фахівця. 

Аналіз останніх публікацій. Результати аналізу поглядів вітчизняних і зарубіжних 
вчених свідчать про те, що проблематику щодо проблемного навчання досліджували такі 
вчені: П. В. Алексюк, І. В. Біжан, Я. Братецький, А. Н. Брушлинський, Дж. Брунер, 
Ф. Дістерверг, Д. Дьюї, Я. А. Коменський, М. М. Левіна, І. Я. Лернер, А. М. Матюшкін, 
М. І. Махмутов, Ю. І. Машбиць, М. Монтень, В. Оконь, І. Г Песталоцці, С. Л. Рубінштейн, 
Ж.-Ж. Руссо, М. М. Скаткін, М. Л. Смульсон, В. О. Талалаєв, К. Д. Ушинський В. Г., 
В. Г. Фербер, Duch B. J., Groh S. E. & Allen D. E., Merrill M. D. та ін. У їхніх роботах розкрито 
особливості проведення занять з використанням проблемного навчання; відмічається, 
що в основі удосконалення процесу навчання є не стільки підвищення рівня знань 
суб’єктів навчання, скільки формування мислення, стимуляція їх активної пізнавальної 
діяльності. 

Проте, не дивлячись на цілу низку досліджень щодо специфіки проведення занять 
за вищезазначеною методикою, є необхідність розкрити психологічні особливості її 
використання, урахування яких надасть можливість викладачеві значно підвищити 
ефективність освітнього процесу.  

Формулювання мети і завдань статті. Викладене вище визначило мету цієї 
роботи: дослідити психологічні особливості використанням проблемного навчання в 
системі професійної підготовки. Для досягнення мети було поставлено такі завдання:  

1. дослідити психолого-педагогічні умови, принципи використання проблемного 
навчання у навчальному процесі; 
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2. розкрити навчальний вплив проблемних ситуацій на суб’єктів навчання в процесі 
учбової діяльності; 

3. провести психологічний аналіз методики проведення занять з використанням 
проблемного навчання. 

Виклад методики і результатів дослідження. Головним і найскладнішим явищем, 
що знаходиться в центрі уваги не тільки дидактики, але й філософії, психології, 
педагогіки, соціології, антропології та інших наук, є процес навчання. Саме в процесі 
навчання присутня та неперервна взаємодія об’єктивного і суб’єктивного, сутність якої 
полягає в тому, що соціальний досвід перетворюється в знання, уміння та навички, в 
якості людини, її розумовий розвиток, ідейність та культуру. 

В сучаному тлумачному психологічному словнику міститься таке визначення 
поняття «навчання»: 

Навчання – процес цілеспрямованої передачі суспільно-історичного досвіду; 
організація формування знань, умінь, навичок [28, с. 456]. 

Загалом, це процес надбання досвіду, знань, навичок і вмінь поведінки, спілкування 
і діяльності, їхніх адаптивних мотивацій, заміни ефективності і продуктивності. 

Навчання – це спільна діяльність тих, хто вчить (суб’єкти навчання) і тих, хто 
навчається (об’єкти навчання). Власне діяльність тих, хто вчить, доцільно назвати 
вченням, а тих, хто навчається учінням. Завдання суб’єктів навчання у процесі навчання 
– це навчати, а об’єктів навчання – навчатися [34, с. 3]. 

Діяльність сучасного фахівця вимагає нешаблонного мислення, вміння проявляти 
розумну ініціативу та діяти нестандартно. 

В результаті досліджень було встановлено, що процес навчання і виховання не 
повинен зводитися лише до повчань, засвоєння певної кількості готових кліше, штампів, 
моделей тощо. Освітній процес, перш за все, повинен бути націленим на розвиток 
інтелектуальних здібностей, активізацію пізнавальної діяльності суб’єктів навчання, 
розвиток творчих підходів до прийняття рішень у різноманітних ситаціях. 

У цьому контексті особлива роль належить проблемному навчанню, оскільки воно, 
порівняно з традиційним навчанням, краще розвиває здатність мислити. 

Проблемне навчання не є абсолютно новим психолого-педагогічним явищем. Його 
концепція має досить багату історію. Започаткування елементів проблемного навчання 
спостерігаємо ще в роботах Сократа (469-399 до Р. Х.) та Платона (427-347 до Р. Х.). 

З педагогів ХVIII століття можна виділити Ж.-Ж. Руссо (1712-1778), який писав про 
учнів так: «нехай він досягає знання не через вас, а через самого себе, хай він не завчає 
науку, а осягає її сам».  

Швейцарський педагог І. Песталоцці (1746-1827) ввів концепцію елементарної (або 
поелементної) освіти; основними її принципами були діяльнісний підхід до процесу 
навчання і активна самостійна робота учнів [29, с. 16-17].  

К. Д. Ушинський зазначав, що «завдання освіти не зводиться до передачі учням 
знань, умінь і навичок; у процесі навчання слід передати учневі не тільки ті чи інші 
пізнання, а й розвинути у ньому бажання і здатність самостійно, без учителя, набувати 
нові пізнання» [20, с. 48]. 

Історія власне проблемного навчання починається з діяльності американського 
психолога Джона Дьюї, який в 1894 році в Чикаго заснував дослідну школу, у якій замість 
навчального плану було введено ігрову та трудову діяльність. Дьюї вважав, що для 
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повноцінного інтелектуального розвитку й освіти цілком достатньо допитливості дитини 
та її пізнавальної активності. У процесі навчання викладач повинен допомогти дитині 
пізнати те, що вимагає вона сама [29, с. 17]. 

У 50-х роках XX століття дослідженням принципів проблемного навчання займалися 
радянські психологи А. М. Матюшкін, С. Л. Рубінштейн, М. І. Махмутов, М. М. Скаткін І. Я., 
І. Я. Лернер. 

Зокрема, І. Я. Лернер розглядає проблемне навчання, як один з методів навчальної 
діяльності, який ґрунтується на самостійній пізнавальній діяльності слухачів [11, с. 175]. 

М. І. Махмутов обґрунтовує особливості проблемного навчання як сукупність 
методичної системи, яка об’єднує різноманітні методи навчання. Він надав теоретичне 
пояснення проблемного навчання як розвиваючого, яке є початком основних шляхів 
практичного застосування цих ідей. [14, с. 79]. 

У свою чергу, В. Оконь зазначав, що: «проблемне викладання грунтується не на 
передаванні готової інформації, а на отриманні учнями певних знань та вмінь шляхом 
вирішення теоретичних та практичних проблем. [17, с. 101]. 

Т. Кудрявцев суть проблемного навчання вбачав у постановці перед учнями 
дидактичних проблем, у їх вирішенні та оволодінні учнями узагальненими знаннями та 
принципами проблемних завдань [10, с. 128]. 

Також суттєвий внесок в розробку концепції проблемного навчання зробив 
американський психолог Дж. Брунер. Він висунув ідеї структурування навчального 
матеріалу і домінуючої ролі інтуїтивного мислення в процесі засвоєння нових знань. [3, 
с. 296].  

Польська школа проблемного навчання зародилася наприкінці 50-х років і 
розвивалась під впливом навчань С. Л. Рубінштейна, Д. Дьюї, Дж. Брунера. Учений 
Я. Братецький експериментально довів ефективність проблемного навчання в 
сполученні з вправами при груповій роботі та необхідності активізації процесу навчання 
[18, с. 252]. 

Великого значення проблемному навчанню надавав Фербер В.Г., який дослідив 
логіку проблемного навчання. [31, с. 35]. 

Значний внесок у розвиток проблемного навчання зробив А.М. Матюшкін, який 
стверджував, що «використання окремих проблемних ситуацій у навчанні може деякою 
мірою активізувати процес засвоєння[12, с. 542; 13, с. 75]. 

Крім того, заслуговують на увагу погляди Антоненко Т. Л., яка досліджувала 
психологічні засади становлення ціннісно-смислової сфери особистості майбутніх 
фахівців; звертає нашу увагу на урахування результатів діагностики ціннісно-смислової 
сфери особистості майбутніх фахівців різного профілю [1, с. 9]. 

Отже, під проблемним навчанням розуміється така організація навчального 
процесу, яка передбачає створення викладачем проблемних ситуацій та організацію 
активної самостійної діяльності учнів щодо їх вирішення [33, с. 4]. 

Для проблемного навчання характерним є те, що знання і способи діяльності не 
надаються в готовому вигляді, не супроводжуються певними інструкціями чи правилами, 
які допомагали б виконанню поставленої задачі (завдання) [24, с.258]. 

Проблемне навчання стимулює навчальний процес і підвищує загальну активність 
слухачів, формує пізнавальну здатність особистості, допомагає долати пізнавальні 
труднощі [6, с. 32]. 
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Характерною особливістю проблемного навчання є присутність на занятті творчої 
атмосфери обговорення, свободи ведення дискусій. Як викладачі, так і слухачі повинні 
виявляти позитивне ставлення до участі в обговоренні та в аналізі проблеми, висуненні 
гіпотез тощо[19, с. 132]. І викладач, і слухачі повинні утримуватися від аргументів та 
несхвальних висловлювань – вони вбивають ідеї в зародку. Навіть несерйозні гіпотези 
повинні піддаватися аналізу та обговорюватись серйозно[7, с. 73]. 

Проте, проблемне навчання є багатофункціональним. Його функції не обмежуються 
розвитком творчого мислення, умінням та способами навчальної та пізнавальної 
діяльності. Воно сприяє вихованню слухачів, формуванню їхнього світогляду 

Упровадження проблемного навчання вимагає дотримання умов організації 
навчально-виховного процесу:  

1. Підготовка викладача: глибоке знання навчального предмету; високий рівень 
освіченості; володіння методикою проблемного навчання. 

2. Подготовленність аудиторії: наявність мотивації, інтересу до проблеми, що 
висувається; володіння прийомами аналітичної діяльності; попередня теоретична 
підготовка для пошуку невідомого результату або способу вирішення завдання.  

3. Науково-методичне забезпечення навчального процесу щодо створення 
проблемних ситуацій.  

4. Урахування специфіки навчальної дисципліни, теми, часу, відведеного на 
вивчення теми [2, с. 151; 21, с. 115]. 

Головне завдання викладача не вчити, а допомагати в процесі аналізу й 
осмислення ˗ інформації для того, щоб у кожного слухача сформувалася власна думка 
щодо вирішення досліджуваної проблеми. 

Проблемні завдання дають можливість досягти позитивних результатів при 
дотриманні таких вимог: 

- важливість тематики;  
- здатність завдань охоплювати весь основний зміст теми; 
- зв'язок кожного окремого завдання з попереднім;  
- достатня складність завдання і його посильність;  
- різноманітність завдань;  
- цікавість завдань для слухачів;  
- достатність завдань;  
- вдале формулювання завдань;  
- використання різноманітних джерел, знань і прийомів навчання;  
- правильний вибір часу постановки завдання [8, с. 46; 9, с. 71]. 

Отже, постановка проблеми розглядається як прийом, що допомагає зосередити 
увагу слухачів на головному. 

Характерними рисами проблемного навчання є: 
- активізація пізнавальної діяльності; 
- формування самостійності; 
- доведення та обґрунтовування особистих думок і підходів до діяльності; 
- діалог, як форма сумісної дослідницької роботи; 
- творчий підхід до інформації та діяльності; 
- розмірковування з боку викладача й слухачів [16, с. 55; 22, с. 239]. 
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Проблемне навчання обумовлює необхідність включення в навчальні програми 
нових даних науки, реалізації принципів наукового дослідження у навчанні, що підвищує 
науковий рівень освіти [15, с. 79]. 

Принципами проблемного навчання є: 
1. Інверсія етапів (перестановка етапів) – спочатку слухачам дається проблемна 

ситуація, а потім вони шукають матеріал для її розв’язання, наприклад через інформацію 
в підручнику, посібнику тощо. 

2. Принцип дослідження – слухачі під час вирішення проблемної задачі 
використовують такі мислительні операції як аналіз, синтез, абстрагування, порівняння 
тощо.  

3. Принцип вмотивованої активності слухачів – викладач повинен намагатися дати 
такі проблемні ситуації, які б враховували інтереси, бажання слухачів. 

4. Принцип самостійності, творчості, самоуправління – слухач сам шукає, відкриває 
нове для себе (але вже існуюче) знання, що допомагає вирішити проблемну задачу. 

5. Принцип проблемної наочності – використання під час розв’язання задач схем, 
таблиць, планів, малюнків тощо [32, с. 52, 33, с. 2]. 

Ядром проблемного навчання є проблемні ситуації. Проблемна ситуація – це 
пізнавальна ситуація, за якої учневі недостатньо наявних знань для виконання 
теоретичного та практичного завдання, що породжує суб’єктивну потребу в нових 
знаннях, стимулює пізнавальну активність слухача. 

Проблемна ситуація становить специфічний вид взаємодії суб’єкта та об’єкта. 
Умовою виникнення проблемної ситуації є необхідність з’ясування нового ставлення до 
предмета, який досліджують, його властивостей тощо [23, с. 250]. 

Головним елементом проблемної ситуації є невідоме, нове, те, що має бути 
відкритим для правильного виконання поставлених завдань. [25, с. 118]. 

Проблемні ситуації містять три головні компоненти: 
1) необхідність виконання такої дії, за якої виникає пізнавальна потреба в новому; 
2) невідоме, яке має бути розкритим в проблемній ситуації; 
3) поставлене завдання має бути ні занадно легким, ні занадто важким [37, с. 3]. 
При виділенні і формулюванні проблемних ситуацій викладач повинен керуватися 

такими вимогами:  
- не представляти істину в готовому вигляді, а виявляти й демонструвати 

протиріччя в розвитку того чи іншого явища;  
- орієнтуватись на максимальну самостійність пізнавальної діяльності слухача;  
4) враховувати основні дидактичні принципи (науковість, систематичність, 

наочність, доступність тощо) [35, с. 5]. 
Проблемна ситуація виникає найчастіше тоді, коли є кілька варіантів розв'язання 

проблеми, при обмеженій інформації, недостатності вихідних даних[29, с. 54]. 
За способом подачі інформації проблемні ситуації поділяють на: 
- текстові (виникають під час осмислення інформації, що міститься у тексті чи 

графічному матеріалі); 
- безтекстовими (створюються усно, шляхом демонстрації за допомогою пристрою 

або природного явища). 
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За часом вирішення бувають: короткочасними (використовуються для оперативної 
активізації діяльності слухачів) та тривалими (розв’язуються протягом двох-трьох 
навчальних занять) [20, с. 48]. 

Структура методу проблемного навчання включає наступні етапи: 
- створення проблемної ситації; 
- формулювання проблеми. Пізнавальні задачі й питання; 
- актуалізація знань (надання додаткової інформації); 
- висунення гіпотез; 
- виникнення ідеї, задуму, формування програми пошуку; 
- перевірка висунутих гіпотез; 
- аналіз результатів перевірки гіпотез; 
- обґрунтування рішення, висновки і узагальнення; 
-перевірка рішення та повернення до проблемної ситуації [29, с.40; 33, с. 2]. 

Моделюючи майбутнє заняття, викладач прогнозує ступінь участі слухачів у 
вирішенні навчальної проблеми. За цією ознакою розрізняють рівні проблемності: 

1) викладач визначає та вирішує навчальну проблему самостійно, слухачі лише 
стежать за його думкою; 

2) викладач залучає учнів до вирішення навчальної проблеми; 
3) самостійне вирішення тими, хто навчається визначених навчальних проблем. 
Рівень труднощі проблемного завдання визначається відношенням рівня 

складності до рівня проблемності. Він виникає, коли навчальний матеріал, викладений 
педагогом, не відповідає рівню підготовки слухача [31, с. 50]. 

В залежності від рівнів проблемності, типу пізнавальної діяльності виділяють такі 
рівні розумового розвитку слухачів: 

1) самостійний низькопродуктивний – рівень актуального; 
2) самостійний продуктивний – розвитку; 
3) спільний високопродуктивний – зона найближчого; 
4) спільний максимально продуктивни й – розвитку [ 26, с. 20, 36, с. 5]. 
Проблемне навчання можливо застосувати для вивчення будь-якого предмета. Для 

цього, викладачеві потрібно додатково попрацювати творчо [30, с. 126]. 
При проблемному навчанні особливу увагу необхідно звернути на суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію в системі «викладач-суб’єкт навчання». Результати аналізу взаємодії як 
діяльності свідчать про те, що суб’єктом процесу взаємодії є не лише один член 
навчальної групи, суб’єктом може бути вся навчальна група [5, с. 6]. 

В системі професійної підготовки заняття з використанням проблемного навчання 
можуть проводитися різноманітними методами, основними з них є такі: 

1. Показовий метод викладання. Це створення взаємодії між викладачем та 
слухачами шляхом інформаційно-пізнавальної суперечності між тими знаннями, якими 
володіли раніше й новими фактами, законами, положеннями тощо.  

2. Частково-пошуковий метод. Він передбачає виклад матеріалу заняття у формі 
евристичної бесіди.  

3. Діалогічний метод. Викладач і слухачі взаємодіють, шляхом створення 
інформаційно-пізнавальної суперечності між знаннями, які були отримані раніше та 
новими практичними умовами їх використання з метою спонукати слухачів до вирішення 
проблем та засвоєння нових понять. 
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4. Дослідницький метод. Використовується у випадку значної відповідності між 
раніше засвоєними знаннями слухачів і тими, що є необхідними для вирішення 
проблемної ситуації.  

5. Евристичний метод. Навчальний матеріал подається в тій же послідовності, що 
й при діалогічному методі, але розділяється на окремі елементи. 

6. Програмований метод. Сутність цього методу полягає у створенні суперечності 
між практично досягнутим результатом і нестачею в слухачів теоретичних знань для його 
обґрунтування [20, с. 49; 29, с. 54]. 

Основними труднощами в проблемному навчанні є підбір проблемних завдань, які 
повинні відповідати певним вимогам, а саме: 

- слухач повинен бути зацікавленим (викликати інтерес); 
- проблемні завдання повинні спиратися на знання, якими вже володіє слухач на 

цей час; 
- проблемні завдання мають бути і не занадто складними і не надто легкими; 
- проблемні завдання мають розвивати професійне мислення; 
- слухач має отримувати увесь необхідний об’єм знань у відповідності до 

навчальних програм та планів [4, с. 453,31, с. 44]. 
Якість проблемного навчання залежить не лише від того, на скільки якісно викладач 

обізнаний з інформацією, а й від його участі в розвитку науки. Результати наукових 
пошуків викладачів підвищують інтерес слухачів до занять, до предмета вцілому та 
активізують їх творчу діяльність. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, досвід впровадження 
проблемного навчання в систему професійної підготовки свідчить, що його застосування 
сприяє вдосконаленню методики викладання навчальних дисциплін та розуміння їх 
змісту, підвищення наукового рівня навчання вцілому. 

Встановлено, що окремі методи та прийоми проблемного навчання можливо 
успішно використовувати в межах наявної системи навчання слухачів без докорінної 
перебудови системи професійної підготовки. 

Шляхами подальшого дослідження питань особливостей використання 
проблемного навчання в системі професійної підготовки є вивчення психологічних 
аспектів використання професійно-спрямованих проблемних ситуацій для формування 
професійної компетентності сучасного фахівця. 
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Chornyi A.M. Psychological Peculiarities of Problem-Based Learning Usage In the 
Vocational Training System. The article deals with the peculiarities of using of problem-based 
learning in the vocational training system.  

A detailed analysis of the organization conditions of the educational process have been carried 
out. The requirements have been revealed which allow positive results’ achievement when performing 
problematic tasks. Characteristics of problem-based learning, main principles and components of 
problem situations have been formulated. 

Emphasis have been placed on the requirements that the tutor should take into account when 
dealing with problem situations during the problem-based learning. The classification of problem 
situations, the structure of the method of problem-based learning have been formed. 

Levels of problems have been formulated by which the tutor, in modeling the future lesson, 
predicts the degree of participation of the students in solving the educational problem. Depending on 
the levels of difficulty, the type of cognitive activity, the levels of students' mental development have 
been distinguished. A number of learning situations that put the student in an active position in the 
class have been revealed. 

A number of methods for vocational training conducting have been substantiated. Certain 
restrictions have been revealed which are imposed on problem-based learning conducting. 

Keywords: vocational training, problem-based learning, problem task, problem situation, 
method, level of difficulty, lesson, methodology. 
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О.Т. Шевченко 
ОСОБЛИВОСТІ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У РОБОТІ З 

ВАЖКИМИ СОМАТИЧНИМИ ХВОРИМИ: ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

Шевченко О.Т. Особливості резільєнтності майбутніх медичних сестер у 
роботі з важкими соматичними хворими: ціннісно-мотиваційний аспект. У статті 
висвітлено результати емпіричного дослідження ціннісно-мотиваційного компонента 
резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими. 
Схарактеризовано результати дослідження за ціннісно-мотиваційним компонентом 
резільєнтності, представлено факторний аналіз значущих для майбутніх медичних 
сестер потреб у роботі з важкими соматичними хворими; здійснено кластерний аналіз, за 
результатами якого виявлено розподіл респондентів за узагальненими показниками 
базових переконань; проаналізовано відсотковий розподіл за бажанням працювати з 
важкими соматичнохворими пацієнтами. Подані дані щодо узагальнення результатів 
дослідження і рівнів розвитку окресленого компонента в цілому. Визначено недостатній 
рівень розвитку ціннісно-мотиваційного компоненту резільєнтності майбутніх медичних 
сестер у роботі з важкими соматичними хворими.  

Ключові слова: майбутні медичні сестри, резільєнтність, важкі соматичні хворі, 
потреби професійної діяльності, базові переконання, ціннісно-мотиваційний компонент. 

Шевченко А.Т. Особенности резильентности будущих медицинских сестер в 
работе с трудными соматическими больными: ценностно-мотивационный аспект. 
В статье отражены результаты эмпирического исследования ценностно-мотивационного 
компонента резильентности будущих медицинских сестер в работе с тяжелыми 
соматическими больными. Охарактеризован результаты исследования по ценностно-
мотивационным компонентом резильентности, представлены факторный анализ 
значимых для будущих медицинских сестер потребностей в работе с тяжелыми 
соматическими больными; осуществлен кластерный анализ, по результатам которого 
выявлено распределение респондентов по обобщенным показателям базовых 
убеждений; проанализированы процентное распределение по желанию работать с 
тяжелыми соматичнохворимы пациентами. Представленные данные по обобщению 
результатов исследования и уровней развития выраженного компонента в целом. 
Определены недостаточный уровень развития ценностно-мотивационного компонента 
резильентности будущих медицинских сестер в работе с тяжелыми соматическими 
больными. 

Ключевые слова: будущие медицинские сестры, резильентность, тяжелые 
соматические больные, ценностно-мотивационный компонент, потребности 
профессиональной деятельности, базовые убеждения. 

Постановка проблеми. Ринок праці вимагає якісно нового змісту підготовки 
випускників навчальних закладів на всіх рівнях. Для фахівців сестринської справи, за 
Дж. Річардсоном, це – «резільєнтність». Йдеться про діяльність у ситуаціях з 
несприятливими умовами, де вміння зберігати стабільно високий рівень психологічного 
й фізичного функціонування, безболісно виходити з найскладніших життєвих ситуацій 
залежить від сформованості мотиваційного складника. Мотивація посідає одне з 
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провідних місць у структурі особистості майбутніх медичних сестер і є важливою умовою 
та чинником успішної їх адаптації до роботи з важкохворими пацієнтами. Від того, 
наскільки гармонійно буде протікати процес розвитку й формування актуальних мотивів, 
їх включення у соціальну діяльність медичних сестер, залежатиме здоров’я нації та 
суспільства в цілому. 

Аналіз останніх публікацій. Резільєнтність у найбільш широкому спектрі 
досліджень представлена в працях зарубіжних учених: Дж. Вальян, К. Едвард, 
М. Ерволіно-Рамірес, П. Сміт, М. Руттер, які роблять акцент на з’ясуванні сутнісних 
характеристик поняття, генези виникнення та психологічних особливостей, зумовлених 
позитивною адаптацією людини до труднощів. Питання професійної адаптації та 
мотивація до діяльності у різних ситуаціях, у тому числі медичного персоналу з 
важкохворими, представлена в психологічних дослідженнях дуже скупо, на рівні 
індивідуальних характеристик (А. Ананьєв, Е.Вернер, А. Лактіонова, Д. Леонтьєв, 
А. Махнач, О. Рильськай ін..), подолання життєвих труднощів (Л. Александрова), 
виявляти здатність до ефективної соціальної взаємодії та знаходити оптимальні шляхи 
саморозвитку у складних життєвих обставинах (Д. Сіг, Т. Титаренко й ін).  

В науковій літературі накопичено значний теоретико-методологічний матеріал щодо 
підготовки медичних сестер до професійної діяльності. Водночас теоретико-
експериментальний аналіз праць показав, що поза увагою залишаються дослідження, які 
розкривають особливості розвитку резільєнтності та їх структурних компонентів, зокрема, 
ціннісно-мотиваційного. Його значущість зумовлена тим, що в практиці надання такого 
виду допомоги, медичний персонал допускає чимало помилок та порушень як на рівні 
професійних технологій, так і нарікань щодо бажання працювати з таким контингентом 
та якістю роботи. Тому особливої актуальності набуває питання експериментального 
дослідження цієї здатності у майбутніх медичних сестер та визначення їх готовності за 
ціннісно-мотиваційною компонентою до роботи з соматичнохворими людьми. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження полягає у 
експериментальному вивченні ціннісно-мотиваційного компонента та його значущості у 
розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними 
хворими. 

Виклад методики і результатів дослідження. Резільєнтність – здатність точно 
сприймати і адекватно реагувати під час стресових ситуацій (Дж. Арзуман). За вченим, 
ступінь сформованості резільєнтності допомагає медсестрам справлятися зі стресовими 
умовами праці у сфері охорони здоров'я та мінімізує моральний стрес, який викликає 
емоційне виснаження та вигорання. Для запобігання зазначених негативних явищ 
необхідним є вивчення ступеня резільєнтності медичних сестер за ціннісно-
мотиваційною компонентою, яка відображає спосіб існування особистості професіонала 
[1]. У процесі фахової підготовки цінності утворюють систему мотиваційно-ціннісних 
орієнтацій як сукупності найважливіших якостей внутрішньої структури особистості, що є 
для неї особливо значущими в процесі формування резільєнтності у роботі з важкими 
соматичними хворими.  

Для дослідження окресленої якості нами використано комплекс таких методик, як: 
Мотиваційний профіль особистості (Ш. Річі, П. Мартін в авторській модифікації ) [3], 
Шкала базових переконань (Р. Янов-Бульман, адаптація О. Кравцової) [2], Анкета 
«Психологічна стійкість медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими» 
(авторська розробка). 
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Модифікована методика Ш. Річі, П. Мартіна «Мотиваційний профіль особистості» 
спрямована на визначення потреб медичних сестер в їх професійній діяльності. Сутність 
модифікації полягала у частковій зміні інструкції досліджуваним, в якій пропонувалося 
оцінити в балах значущість кожного твердження не для професійної діяльності загалом, 
а саме в контексті роботи з важкими соматичними хворими.  

Крім того, здійснено модифікацію формулювань окремих варіантів тверджень 
методики відповідно до теми дослідження, насамперед тих, в яких йдеться про 
особистісний розвиток та самовдосконалення загалом і конкретизацію їх змісту саме 
щодо резільєнтності та її розвитку. Так, наприклад, твердження 9, варіант б) – «Робота, 
що приносить задоволення дає можливість удосконалювати свої професійні якості і 
розвиватися як особистість» – було трансформовано наступним чином: «Важливо, щоб 
робота з важкими соматичними хворими давала можливості для персонального розвитку 
і вдосконалення психологічної стійкості, здатності швидко відновлюватися». Або 
твердження 12, варіант б): – «Ймовірно, я не буду добре працювати, якщо я не матиму 
можливості вдосконалювати свої особисті якості» – «Ймовірно, я не буду добре 
працювати з важкими соматичними хворими, якщо я не матиму можливості 
вдосконалювати свої особисті якості, розвивати психологічну стійкість, здатність швидко 
відновлюватися». 

Подібним чином відбувалася модифікація й інших тверджень, насамперед тих, що 
відповідно до ключа опитувальника стосувалися потреби самовдосконалення, зростання 
та розвитку як особистості та її можливості задоволення у роботі з важкими соматичними 
хворими. 

Залежно від того, яку значущість для досліджуваних серед 12 базових потреб 
набувала потреба розвитку психологічної стійкості, здатності швидко відновлюватися, 
визначався відповідний рівень значущості резільєнтності та її розвитку для медичних 
сестер: високий (1-3 рангове місце), середній (4-8 рангове місце), низький (10-12 рангове 
місце). 

За допомогою опитувальника «Шкала базових переконань» (World Assumption 
Scale, WAS, Р. Янов-Бульман, адаптація О. Кравцової) вивчалися ціннісні переконання 
щодо прихильності світу, його контрольованості й осмисленості, власної цінності й 
здатності управління подіями життя, у тому числі, у контексті розвитку резільєнтості. 
Аналізуючи результати, ми виходили з того, що забезпечення ефективності роботи з 
важкими соматичним хворими і відповідно психологічної «пружності» можливо у випадку 
наявності високих показників базових переконань щодо прихильності світу, його 
контрольованості й осмисленості, власної цінності й здатності управління подіями життя. 
Відповідно до визначених показників виокремлювалися високий, середній і низький рівні 
базових переконань досліджуваних.  

У вивченні даного компоненту використовувалася також авторська анкета 
«Психологічна стійкість медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими», 
насамперед, питання 5, в якому досліджуваним пропонувалося дати відповідь на 
запитання: «Чи є у вас бажання працювати з важкими соматичнохворими пацієнтами?». 
При аналізі відповідей враховувалося як наявність бажання, так і прагнення відповідно 
психологічно підготуватися до такої роботи. 

За узагальненням результатів трьох вищезазначених методик встановлено рівні 
ціннісно-мотиваційного компоненту резільєнтності: високий, середній, низький. Високий 
рівень ціннісно-мотиваційного компоненту констатувався за умови високих рівнів 
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значущості потреби розвитку резільєнтності для медичних сестер, наявності бажання 
працювати з важкими соматичними хворими, прагнення відповідно психологічно 
підготуватися до такої роботи, а також високого рівня їх базових переконань, низький – у 
разі їх низьких рівнів та відсутності бажання працювати з важкими соматичними хворими. 
Усі інші співвідношення зазначених показників було віднесено до середнього рівня 
ціннісно-мотиваційного компоненту резільєнтності. 

У дослідженні взяли участь 386 респондентів – майбутніх медичних сестер з таких 
регіонів України, як: Закарпаття, Черкаси, Чернігова, яких було розподілено на групи за 
курсом навчання: другий (27,5%), третій (43,5%), четвертий (29,0%). 

Опрацювання масиву емпіричних даних здійснювалася за допомогою 
комп’ютерного пакету статистичних програм SPSS (версія 17.0) з використанням 
процедур кореляційного, факторного, кластерного і дисперсійного аналізів.  

На першому етапі емпіричного дослідження за допомогою модифікованої методики 
Ш. Річі, П. Мартіна «Мотиваційний профіль особистості» виявлено особливості 
вираженості значущих для досліджуваних медичних сестер потреб їх професійної 
діяльності у контексті роботи з важкими хворими (табл. 1). 

Як видно з табл. 1, найбільш вираженими у респондентів є потреби у завоюванні 
визнання з боку інших людей (36,3 бали в середньому), у цікавій, суспільно корисній праці 
(34,3 бали в середньому),у різноманітності, змінах (33,2 бали в середньому). 

Менш вираженими потребами зафіксовано: формування й підтримання 
довгострокових, стабільних взаємин (26,7 бали в середньому), чіткість, структурованість 
роботи, зниження невизначеності (26,5 бали в середньому), впливовість та потреба у 
владі (24,2 бали в середньому). Примітно, що потреба у самовдосконаленні, зростанні та 
розвитку як особистості, розвитку психологічної стійкості, здатності швидко 
відновлюватись займає четверту позицію за значущістю потреб для медичних сестер, що 
свідчить про можливі резерви розвитку досліджуваної якості (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Особливості вираженості значущих для майбутніх медичних сестер потреб 

роботи з важкими соматичними хворими 

Потреби Бали, у середньому 

у завоюванні визнання з боку інших людей 36,3 

у цікавій, суспільно корисній праці 34,3 

у різноманітності, змінах 33,2 

у самовдосконаленні, зростанні та розвитку як 
особистості,розвитку психологічної стійкості, здатності 
швидко відновлюватися 

32,7 

ставити для себе сміливі, складні цілі й досягати їх 31,6 

у високій заробітній платі й матеріальній винагороді 29,7 

бути креативним 28,6 

у хороших умовах роботи і комфортному навколишньому 
оточенні 

28,5 

у соціальних контактах 27,3 

формувати й підтримувати довгострокові, стабільні 
взаємини 

26,7 

у чіткому структуруванні роботи, зниженні невизначеності 26,5 

у впливовості та владі 24,2 
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Більш детальний аналіз латентних зв’язків зазначених потреб за результатами 
факторного аналізу дозволив виявити їх 3 основні групи – фактори, що охоплюють 72,8% 
сумарної дисперсії (табл. 2.). 

Таблиця 2. 
Результати факторного аналізу значущих для майбутніх медичних сестер потреб 

їх роботи з важкими соматичними хворими 

Потреби 
Фактори 

1 2 3 

у високій заробітній платі й матеріальній винагороді -,721   

у хороших умовах роботи і комфортному навколишньому оточенні -,898   

у чіткому структуруванні роботи, зниженні невизначеності  ,750  

у соціальних контактах   ,825 

формувати й підтримувати довгострокові, стабільні взаємини   ,920 

у завоюванні визнання з боку інших людей ,842   

ставити для себе сміливі, складні цілі й досягати їх ,807   

у впливовості та владі  ,541  

у різноманітності, змінах  -,834  

бути креативним  -,874  

у самовдосконаленні, зростанні та розвитку як особистості ,769   

у цікавій, суспільно корисній праці ,689   

Фактор 1 «Загальні вимоги до роботи» (36,9% сумарної дисперсії) є двополюсним і 
містить такі потреби, як: завоювання визнання з боку інших людей (0,842); постановка 
перед собою сміливих, складних цілей та досягнення їх (0,807); розвиток і 
самовдосконалення як особистості (0,769); цікава, суспільно корисна праця (0,689). Їм 
роль протиставляють потреби другого полюсу: хороші умови роботи і комфортне 
навколишнє оточення (-0,898); висока заробітна оплата й матеріальна винагорода (-
0,721). 

Фактор 2 «Організація роботи» (23,9% сумарної дисперсії) є двополюсною і містить 
такі потреби, як: чітке структурування роботи, зниження невизначеності (0,750); 
впливовість та влада (0,541), яким протиставляються потреби: бути креативним (-0,874) 
і потреба в різноманітності, змінах (-0,834). 

Фактор 3 «Соціальний фон роботи» (16,9% сумарної дисперсії) є однополюсним і 
містить такі потреби: формувати й підтримувати довгострокові, стабільні взаємини 
(0,920), у соціальних контактах(0,825). 

Отже, привабливими для майбутніх медичних сестер в їх професійній діяльності є, 
з одного боку, потреби у цікавій, суспільно корисній праці, в якій можна розвиватися і 
вдосконалюватися, формувати й підтримувати довгострокові, стабільні взаємини, 
досягаючи суспільного визнання. З іншого боку, йдеться про чітке структурування роботи, 
зниження невизначеності, що задає, на наш погляд, доволі суперечливий характер 
потребової сфери досліджуваних. 

Крім того, вивчено ціннісний аспект досліджуваного компоненту за Шкалою базових 
переконань (Р. Янов-Бульман, в адаптації О. Кравцової). 

Рангування базових переконань у майбутніх медичних сестер показало, що з одного 
боку, доволі високими показники є цінності «Я» (19,1 балів у середньому із 24 
максимально важливих) і можливості самоконтролю свого життя (18,3 балів у 
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середньому); з іншого – такі переконання, як невипадковість подій і віра в себе 
(асертивність) представлені у досліджуваних значно менше (9,9 і 14,0 балів у середньому 
відповідно). 

Таблиця 3. 
Особливості базових переконань майбутніх медичних сестер 

Базові переконання Бали, у середньому 

прихильність світу 16,9 

доброта людей 13,5 

справедливість світу 16,2 

контрольованість світу 15,5 

не випадковість подій 9,9 

цінність «Я» 19,1 

самоконтроль 18,3 

віра в себе 14,0 

За результатами кластерного аналізу одержаних результатів виявлено розподіл 
досліджуваних медичних сестер за узагальненими показниками базових переконань 
(табл. 4). 

Таблиця 4. 
Розподіл досліджуваних медичних сестер за узагальненими показниками 

базових переконань 

Узагальнені показниками базових 
переконань 

Кластери 

1 2 3 

Загальне ставлення до прихильності 
навколишнього світу 

15,4 14,1 16,7 

Загальне ставлення до осмисленості світу, 
контрольованості та справедливості подій 

13,0 12,2 18,0 

Переконання щодо власної цінності, 
здатності управління подіями життя 

18,9 15,0 20,6 

З таблиці 4 видно, що найбільшими є показники базових переконань досліджуваних, 
які увійшли до третього кластеру (20,6 %), що дає підстави говорити про високий рівень 
їх сформованості щодо прихильності світу, його контрольованості й осмисленості, 
власної цінності й здатності управління подіями життя. 

До другого кластеру віднесено досліджуваних (49,2%), які характеризуються 
найнижчими показниками базових переконань і, отже, їх низьким рівнем. 

Перший кластер склали респонденти (33,6%) із середніми порівняно з іншими 
узагальненими показниками базових переконань і, відповідно, їх середнім рівнем 
вираженості. 

При визначенні рівнів розвитку ціннісно-мотиваційного компоненту резільєнтності 
майбутніх медичних сестер також було враховано їхні відповіді на запитання: «Чи є у вас 
бажання працювати з важкими соматично хворими пацієнтами?» (табл.5). 

З даних, наведених у таблиці, можна дійти висновку про те, що лише половина 
досліджуваних (50,7%) має чітко виражене бажання працювати з важкими 
соматичнохворими пацієнтами, розуміючи при цьому важливість відповідної 
психологічної підготовки.  
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Решта респондентів або вірять, що таке бажання може з’явитися за вимогами 
роботи (21,8%), або сумніваються в цьому через недостатню обізнаність з 
особливостями такої роботи і готовність до неї (20,9%), або взагалі не мають такого 
бажання (6,6%). 

Таблиця 5. 
Розподіл досліджуваних медичних сестер за бажанням працювати з важкими 

соматичнохворими пацієнтами 

Бажання працювати з важкими 
соматичнохворими пацієнтами 

Кількість досліджуваних у% 

ні, тому що страшно і боюся  
смерті 

6,6 

не впевнений, бо мало знаю і не готовий 20,9 

якщо буде потрібно в майбутньому, думаю, 
з’явиться  

21,8 

так, але треба психологічно підготуватися 50,7 

За узагальненням результатів зазначених методик визначено рівні розвитку 
ціннісно-мотиваційного компоненту резільєнтності медичних сестер (табл. 6.). 

Наведене вище дає можливість визначити рівні сформованості у ціннісно-
мотиваційного компонента у майбутніх медичних сестер до роботи із важкими 
соматичнохворими. Високий рівень (4,2 %) виявлено у досліджуваних, які 
продемонстрували бажання працювати з важкими соматичними хворими, психологічно 
підготуватися до такого виду роботи; розвивати стійкість (пружність, резільєнтність) та 
ціннісні переконання щодо прихильності світу, його контрольованості й осмисленості, 
власної цінності й здатності управління подіями життя, у тому числі, у контексті розвитку 
досліджуваної якості. 

Таблиця 6. 
Розподіл досліджуваних медичних сестер за рівнями розвитку ціннісно-

мотиваційного компоненту резільєнтності 
Рівні розвитку ціннісно-мотиваційного 

компоненту 
Кількість досліджуваних у% 

низький 27,7 

середній 68,1 

високий 4,2 

Середній рівень розвитку резільєнтності за ціннісно-мотиваційним компонентом 
виявлено у більшої частини респондентів (68,1%). Важливою цінністю є бажання 
працювати з важкими соматичними хворими, прагнення психологічно підготуватися до 
такого виду роботи, однак здатність до стійкості (пружність, резільєнтність) представлена 
частково.  

Низький рівень резільєнтності за означеним компонентом констатовано у 27,7% 
респондентів, які виявилися недостатньо мотивованими щодо роботи із важкими 
соматичними хворими, в них відсутнє прагнення психологічно готуватися до такого виду 
роботи; розвивати у собі таку здатність, як психологічна стійкість (пружність, 
резільєнтність); базові ціннісні переконання перебувають на низькому рівні, особливо 
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власної цінності й здатності управляти подіями життя, особливо в екстремальних 
ситуаціях.  

За результатами дисперсійного аналізу виявлено особливості розвитку ціннісно-
мотиваційного компонента резільєнтності майбутніх медичних сестер залежно від курсу 
навчання (рис. 1). 

 
Рис. 1. Особливості розвитку ціннісно-мотиваційного компоненту резільєнтності 

досліджуваних залежно від курсу навчання 

З рис. 1 видно, що студенти молодших курсів виявили вищий рівень розвитку 
ціннісно-мотиваційного компонента резільєнтності, ніж старшокурсники; більш 
вмотивовані до роботи з соматичними хворими, виявляли інтерес та бажання 
розвиватись у цьому напрямі, бути стресостійкими на відміну від студентів четвертого, і 
особливо третього курсів, які вперше стикаються на виробничій практиці із проблемами, 
які зумовлені складністю професії (будувати ефективну соціальну взаємодію та 
знаходити оптимальні шляхи у складних життєвих обставинах; бути стресостійким у 
ситуаціях ризику, виявляти захисні фактори; позитивно приймати професійні рішення у 
роботі з важкими соматичними хворими) на рівні тенденції, p = 0,1. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, одержані 
результати свідчать про недостатній рівень розвитку ціннісно-мотиваційного компонента 
резільєнтності у доволі великої кількості досліджуваних майбутніх медичних сестер, що 
зумовлено ризиками, викликаними роботою з важкими самотинними хворими. Тому 
доцільним уявляється сприяння розвитку ціннісно-мотиваційної складової резільєнтності 
майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими під час спеціально 
організованого психологічного навчання. 

Перспективами подальших досліджень убачаємо складання програми 
цілеспрямованого впливу на розвиток резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі 
з таким контингентом осіб.  
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Shevchenko О. Features of resilience of future nurses in working with severe somatic 
patients: value-motivational aspect. The article presents the results of an empirical study of the 
value-motivational component of future nurses' resilience in working with severe somatic patients. The 
criterion (value attitude to the development of resistance in work with severe somatic patients), 
indicators (the need to work with severe somatic patients; the desire to psychologically prepare for 
such work; to develop psychological stability, resilience; value assumptions about the meaningfulness, 
self-worth, and ability to manage life events, including in the context of developing resilience) and 
appropriate research methods. 

The results of the study of the value-motivational component of resilience are characterized. 
The results of factor analysis of the needs for future nurses in the context of work with severe somatic 
patients are analyzed. The results of the cluster analysis, which revealed the distribution of the 
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investigated nurses by the generalized indicators of world assumptions, are highlighted. In addition, 
the percentage distribution of the nurses surveyed who wish to work with severely ill patients was 
analyzed. Data on generalization of research results and levels of development of the studied 
component as a whole are presented. Insufficient level of development of value-motivational 
component of future nurses' resilience in work with severe somatic patients has been determined. 

The results of the analysis of variance reveal the peculiarities of the development of the value-
motivational component of nurses' resilience, depending on the course of study. 

The expediency of promoting the development of the value-motivational component of the 
resilience of future nurses in the work with severe somatic patients during specially organized 
psychological training was stated.  

Key words: nurses, resilience, severe somatic patients, needs of professional activity, world 
assumptions. 
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