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СЕКЦІЯ 1 
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

УДК 159.96

ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ІМІДЖУ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Білик Т.М., к. психол. н., старший викладач  
кафедри загальної та соціальної психології

Херсонський державний університет

У статті за допомогою екологічної теорії розкриваються основні компоненти мовленнєвого іміджу, 
які реалізуються у різних стилях. Визначені уявлення студентів стосовно різних аспектів мовленнєвого 
іміджу, що підтвердили доцільність розгляду мовленнєвого іміджу з точки зору екологічної теорії.

Ключові слова: мовленнєвий імідж, екологічна теорія, мікросистема, мезосистема, екзосистема, 
макросистема.

В статье с помощью экологической теории раскрываются основные компоненты речевого имиджа, 
которые реализуются в разных стилях. Выявлены взгляды студентов относительно разных аспектов ре-
чевого имиджа, которые подтвердили целесообразность рассмотрения речевого имиджа с точки зрения 
экологической теории, их структурную взаимосвязь.

Ключевые слова: речевой имидж, экологическая теория, микросистема, мезосистема, екзосисте-
ма, макросистема.

Bilyk T.N. RESEARCH SPEECH IMAGE BY USING ECOLOGICAL SYSTEMS THEORY
The article describes using ecological theory the main components of the speech image, which are realized in 

different styles. The work ascertains students’ views concerning different aspects of speech image which proved 
the expediency of considering the speech image in the context of ecological theory, their structural interrelation.

Key words: speech image, ecological theory, microsystem mezosystem, ekzosystem, macrosystem.

Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. Незважаючи на наявність 
значної кількості досліджень іміджу особи-
стості в працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених, зокрема Ж.П. Бодуана, Л. Браун, 
А.Ю. Панасюк, О.Б. Перелигіної, О.О. Петро-
вої, М. Спіллейна, І.О. Федорова, В.М. Че-
репанової, В.М. Шепеля, в них переважно 
розглядаються цілеспрямовані формувальні 
та розвивальні впливи на його становлення. 
Водночас практично не існує досліджень, 
які б розглядали імідж як мовленнєвий об-
раз особистості. Однак варто зазначити, що 
мовленнєвий імідж особистості визначає 
ефективність її діяльності, адаптацію до но-
вих соціально значущих ситуацій.

Постановка завдання. Відтак, розгляд 
мовленнєвого іміджу за допомогою теорії 
екологічних систем надасть можливість 
розкрити та дослідити мовленнєвий імідж, 
його складові компоненти. 

Виклад основного матеріалу. Мов-
леннєвий імідж – це мовленнєва поведінка 
індивіда у сукупності психологічного, со-
ціального і символічного компонентів, які 
реалізуються відповідно у мовленнєвому, 
інтерперсональному та мовному стилях, а 

також характеризуються віковими, соціаль-
ними та культурними виявами.

Аналіз наукової літератури дозволив 
припустити, що розкрити компоненти мов-
леннєвого іміджу доцільніше за допомо-
гою екологічної теорії розвитку людини  
У. Бронфенбреннера [1, с. 349], яка має  
4 рівні (контексти) впливу середовища: мі-
кросистема, мезосистема, екзосистема та 
макросистема.

Психологічний компонент мовленнє-
вого іміджу, що реалізується в мовленнє-
вому стилі, на наше переконання, можна 
розкрити за допомогою тлумачення мікро-
системи та мезосистеми екологічної теорії  
У. Бронфенбреннера [3, с. 58].

З його погляду, мікросистема являє 
собою комплекс стосунків між людиною 
(суб’єктом) та її найближчим безпосе-
реднім оточенням. Саме навколишнє сере-
довище здійснює безпосередній вплив на 
хід психічного розвитку суб’єкта, на його 
становлення. Тоді як мезосистема являє 
собою сукупність взаємовідносин між мі-
кросистемами. У цих двох системах суб’єкт 
є безпосереднім учасником тих подій, що 
відбуваються, а отже, здійснюється безпо-
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середній вплив на становлення особистості 
і, зокрема, на становлення її мовленнєвого 
стилю, як зазначалося у першому розділі.

Соціальний компонент мовленнєвого 
іміджу, який реалізується в інтерперсональ-
ному стилі, на нашу думку, можна розкрити 
за допомогою трьох систем екологічної те-
орії. У перших двох системах – мікросис-
темі та мезосистемі, як уже зазначалося 
вище, між суб’єктом та навколишнім се-
редовищем встановлюється безпосередній 
зв'язок, тобто між ними існує взаємодія, 
яка реалізується у спілкуванні, що і є влас-
не інтерперсональним стилем.

Третю систему, що відноситься до со-
ціального компонента, називають екзо-
системою. Вона являє собою розширену 
мезосистему, яка охоплює інші специфічні 
соціальні структури, як формальні, так і не-
формальні, котрі самі не включають в себе 
суб’єкта, але безпосередньо впливають на 
нього і його взаємодію з іншими людьми 
та можуть або обмежувати, або визначати 
характер даної взаємодії. 

Ми вважаємо, що символічний компо-
нент мовленнєвого іміджу розкривається 
через макросистему, яка, за визначенням 
У. Бронфенбреннера [2, с. 4], включає в 
себе ідеологію, установки, звичаї, тради-
ції, цінності навколишньої культури. Суть 
в тому, що кожному суспільству притаман-
ні певні культурні та субкультурні цінності, 
які стають настільки органічною частиною 
суспільства, що його члени можуть навіть 
не здогадуватися про ймовірність наявно-
сті інших цінностей. У нашому випадку в 
якості макросистеми представлено мовний 
стиль (у якому реалізується символічний 
компонент), а саме мовна грамотність (во-
лодіння правилами та нормами грамотного 
написання), яка притаманна кожній люди-
ни певної національності та передається з 
покоління у покоління як певне культурне 
надбання за допомогою символів та знаків. 
З погляду У. Бронфенбреннера, у макро-
системі розміщено всі інші системи, вона 
є джерелом найбільш широких, найбільш 
глобальних та найбільш опосередкованих 
впливів на розвиток особистості дитини. 
Так, символічний компонент є більш широ-
ким поняттям, оскільки, в загальному пла-
ні, він передається з покоління у покоління 
за допомогою символів та знаків. У даному 
випадку – це норми грамотності.

Для того, щоб виявити уявлення студен-
тів про взаємозв'язок мовленнєвого іміджу 
з теорією екологічних систем, було розро-
блено анкету під назвою «Зв'язок мовлен-
нєвого іміджу з екологічними системами», 
яка складається з 20 питань переважно за-
критого типу.

Для забезпечення підготовки респон-
дентів до опитування, формування у них 
мотивації правдиво відповідати на питан-
ня нами було підготовлено і проведено ін-
структаж щодо мети дослідження та пра-
вил заповнення анкети.

Отримані результати анкетування опра-
цьовувалися як дані, які представлені в по-
рядкових або номінативних шкалах. 

За змістом запитання анкети відобража-
ють 4 аспекти проблеми:

1. Мікросистема (суб'єкт і його най-
ближче оточення).

2. Мезосистема (взаємовідношення 
між мікросистемами).

3. Екзосистема (опосередкований 
вплив).

4. Макросистема (ідеологія, цінності, 
установки, звичаї).

До першого змістового блоку ввійш-
ли п’ять запитань, які відображали мікро-
систему та дозволяли з’ясувати уявлення 
досліджуваних про вплив мікросистеми на 
особистість. Відповіді на них дозволили 
оцінити наступні показники:

1. Визначення ступеня взаємозв'язку 
мовлення студента і його найближчого ото-
чення (друзі);

2. Визначення ступеня взаємозв'язку 
мовлення студента і його найближчого ото-
чення (сім'я);

3, 4. Визначення ступеня впливу темпу 
співрозмовника на характер спілкування та 
емоційний стан досліджуваного;

5. Визначення ступеня впливу співроз-
мовника на манеру мовлення студента.

За результатами відповідей на запитан-
ня, що розкриває взаємозв’язок мовлення 
студента з його найближчим оточенням, а 
саме друзями, було виявлено, що в біль-
шості випадків існують спеціальні слова 
або сленг, які зрозумілі тільки досліджу-
ваному та його друзям, про що свідчить 
обрана відповідь «так» у 87,3% досліджу-
ваних, тоді як заперечили наявність сленгу 
лише 12,7%.

Що стосується запитання про наявність 
у мовленні сленгу або певних спеціальних 
слів, які зрозумілі лише досліджуваному 
та його сімейному оточенню, то більшість 
досліджуваних, а саме 70%, обрали пози-
тивну відповідь «так» на це запитання, тоді 
як 30% заперечили існування таких слів та 
виразів.

На запитання, що стосувалося впливу 
темпу мовлення співрозмовника, а саме, 
чи викликає в досліджуваного роздратова-
ність швидкий або повільний темп мовлення 
співрозмовника, більшість досліджуваних 
(45,9%) відповіли, що впливає та, звіс-
но, зумовлює роздратованість. Приблиз-
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но така ж кількість досліджуваних (41,4%) 
відповіла, що темп мовлення співрозмов-
ника інколи спричиняє роздратованість, а 
інколи ні, тобто реакція на темп мовлення 
співрозмовника має ситуативний характер 
та залежить від багатьох факторів. І тіль-
ки 12,7% досліджуваних заперечили такий 
вплив та зміну свого емоційного стану.

На запитання, що стосувалося виявлен-
ня впливу монотонного мовлення на вияв 
втомлюваності досліджуваного, більшість, 
а саме 71,8% досліджуваних, підтвердили 
той факт, що вони втомлюються в процесі 
спілкування з співрозмовником, який має 
монотонне мовлення. Лише 9,5% дослі-
джуваних заперечили цей вплив. А 18,7% 
досліджуваних обрали варіант відповіді «ін-
коли», що свідчить про ситуативний харак-
тер впливу монотонного мовлення на до-
сліджуваного.

На останнє запитання першого блоку, що 
стосувалося манери спілкування досліджу-
ваного із співрозмовниками різного статусу, 
ми отримали результати, які свідчать про 
те, що в більшості випадків (79,4%) манера 
спілкування досліджуваного з друзями від-
різняється від манери спілкування з батька-
ми або викладачами. Таким чином, статус 
співрозмовника безпосередньо впливає на 
манеру спілкування з ним. Отримані відповіді 
підтверджують наявність сленгу між дослі-
джуваним і друзями та досліджуваним і його 
сімейним оточенням. Результати ще 12,7% 
досліджуваних свідчать про те, що зміна їх 
манери спілкування відбувається не завжди, 
вона має ситуативний характер і залежить 
від різних факторів. І лише 7,9% досліджува-
них стверджують про однакову манеру спіл-
кування з усіма незалежно від їх статусу.

Таким чином, підсумовуючи результати, 
отримані після першого блоку, які стосу-
валися мікросистеми та її впливу на осо-
бистість досліджуваного, зокрема на його 
мовленнєвий імідж, можна з упевненістю 
говорити про безпосередній вплив мікро-
системи на особистість досліджуваного, 
його мовленнєвий імідж, що характери-
зується наявністю певного сленгу під час 
спілкування з різними групами, відчуттям 
втоми або роздратованості залежно від 
темпу мовлення співрозмовника в ситуації 
спілкування та зміни манери спілкування 
досліджуваного під впливом статусу спів-
розмовника.

До другого змістового блоку увійшли 
п’ять запитань, які відображають вплив ме-
зосистеми на розвиток особистості. Відпо-
віді на них дозволили оцінити наступні по-
казники:

1. Ступінь обумовленості ситуації спілку-
вання.

2. Характер впливу оточення на мотив 
вивчення мов.

3. Характер впливу оточення на вибір 
виразів висловлювання.

4. Характер взаємозв'язку мікросистем 
між собою і зі студентом.

5. Ступінь впливу однієї мікросистеми на 
подальший взаємозв’язок з іншими.

Мезосистема відображає взаємовідно-
сини між мікросистемами. Вивчаючи існу-
вання або заперечення впливу мезосисте-
ми, ми з’ясували, наприклад, що більшості 
досліджуваних, а саме 89,5% від усієї вибір-
ки, залежно від ситуації доводиться послу-
говуватися одночасно двома мовами. І лише 
10,5% стверджують, що використовують 
тільки одну мову. Оскільки особливістю пів-
денного регіону, де проходило досліджен-
ня, є широке використання двох мов –  
російської та української, то отримані ре-
зультати підтверджують вплив мезосисте-
ми на особистість.

Вивчення мотивів, що спонукають до 
вивчення іноземних мов, засвідчило, що 
32,2% досліджуваних іноземна мова по-
трібна для подальшого їх розвитку, 29,3% 
стверджують, що іноземну мову потрібно 
вивчати для того, щоб виїхати за кордон 
і там залишитися, працювати в іншій дер-
жаві. Ще 23,7% досліджуваних головним 
мотивом оволодіння іноземною мовою вва-
жають можливість спілкування з представ-
никами інших країн, 11,8% переконані, що 
її вивчення потрібне для того, щоб подоро-
жувати. І тільки 2,7% від вибірки вивчали б 
іноземну мову «про всяк випадок».

Варто відзначити, що оскільки вибірку 
складали саме студенти, які навчаються у 
вищому навчальному закладі з метою здо-
буття професії та, зокрема, для розвитку 
особистості, здобуття професійних нави-
чок, умінь, знань, то і основний мотив ви-
вчення іноземної мови вони також вбача-
ють саме у розвитку особистості. Таким 
чином, можна припустити та підтвердити 
існування певного впливу однієї мікросис-
теми на іншу. Тоді можна припустити, що 
і для відсотка досліджуваних, які вважають 
головним мотивом вивчення виїзд за кор-
дон для подальшого життя та праці, такий 
вибір обумовлений економічною ситуацією 
у країні.

Також з’ясувалося, що більшості до-
сліджуваних (82,3%) інколи роблять за-
уваження стосовно їх мовлення, а саме 
використання ними певного сленгу або 
нецензурного мовлення, тоді як 17,7% до-
сліджуваних заперечили наявність заува-
жень. Можна припустити, що оскільки до-
сліджуваний використовує або сленг, або 
нецензурну лексику в мовленні, то це є 
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прийнятним для певної категорії оточуючих 
його людей, тоді як у інших людей викори-
стання таких висловів у мовленні викликає 
зауваження. Таким чином, яскраво демон-
струється приклад впливу взаємовідносин 
однієї мікросистеми (наприклад, студент та 
його друзі) на іншу (студент та батьки).

Було встановлено, що більшість дослі-
джуваних, а саме 90,5%, згодні з тим, що 
подекуди різні джерела по-різному тлума-
чать одну й ту ж саму інформацію. Ніхто із 
досліджуваних не заперечив цього факту, 
але 9,5% досліджуваних не змогли з упев-
неністю відповісти «так» чи «ні», а відтак 
обирали альтернативну відповідь «можли-
во». Отже, різні мікросистеми спромож-
ні нести різну інформацію та, відповідно, 
по-різному впливати на досліджуваного.

Що стосується ступеня впливу однієї мі-
кросистеми на подальший взаємозв’язок з 
іншими, то було з’ясовано, що 35% дослі-
джуваних вважають, що неприємна ситуа-
ція спілкування з одним співрозмовником 
обов’язково вплине та позначиться на взає-
модії з іншим співрозмовником, а 33,2% до-
сліджуваних заперечують таку можливість. 
Ще 31,8% стверджують, що інколи непри-
ємна ситуація позначається на подальшому 
спілкуванні з іншими, але це відбувається 
не завжди, а в окремих випадках.

Таким чином, підсумовуючи отрима-
ні дані за другим блоком, що стосувався 
вивчення впливу мезосистеми на особи-
стість, можна із впевненістю говорити про 
наявність цього впливу, з огляду на відпо-
віді досліджуваних. Так, залежно від того, 
з якими мікросистемами взаємодіє особи-
стість, вона буде обирати відповідну мову 
спілкування; залежно від того, з якими мі-
кросистемами взаємодіє особистість, її 
мовлення в одному випадку може заохо-
чуватися, а в іншому – викликати заува-
ження. Окрім того, власне інформація від 
мікросистем може носити різний характер. 
Залежно від загальної спрямованості осо-
бистості, наявних взаємовідносин із різ-
ними мікросистемами, вона буде обирати 
відповідні мотиви своєї діяльності.

До третього змістового блоку увійшли 
запитання, які характеризують екзосисте-
му, що здійснює опосередкований вплив. 
Відповіді на них дозволили оцінити наступ-
ні показники:

1. Ступінь обумовленості вибору на-
вчального предмета.

2. Ступінь обумовленості розвитку мов-
лення.

3. Ступінь обумовленості володіння ін-
формацією.

4. Характер впливу вищої освіти на куль-
туру мовлення досліджуваного.

5. Ступінь впливу засобів масової інфор-
мації на грамотність мовлення.

Було встановлено, що більшість дослі-
джуваних, а саме 87,2%, вважають, що 
грамотне, правильне, чітке мовлення ви-
кладача впливає на ступінь вияву інтересу 
до навчальної дисципліни, яку він викла-
дає, зокрема, сприяє підвищенню інтересу 
та зацікавленості. Тому в більшості випад-
ків, при можливості самостійного вибору 
вивчення дисциплін, перевага надається 
викладачу з грамотним, чітким мовленням. 
6,4% досліджуваних заперечили існування 
взаємозв’язку між мовленням викладача 
та інтересом до його дисципліни. Ще 6,4% 
досліджуваних не змогли чітко відповісти 
на поставлене запитання, обираючи аль-
тернативну відповідь, що свідчить про си-
туативний характер обумовленості ситуації 
та вплив багатьох інших факторів. Тому в 
цьому випадку можна із впевненістю ствер-
джувати наявність впливу екосистеми.

На запитання, чи обов’язкове відвідування 
дошкільного навчального закладу впливати-
ме саме на швидке оволодіння мовленням 
дитиною, досліджувані в більшості випадків 
(65,4%) дали позитивну відповідь, а 21,9% 
заперечили такий вплив. Ще у 12,7% дослі-
джуваних виникли ускладнення з чіткою від-
повіддю – вони не заперечували та не спро-
стовували можливість такого впливу.

Було також з’ясовано, що 42,7% до-
сліджуваних вважають, що для успішного 
користування комп’ютерною технікою по-
трібно володіти «комп’ютерним сленгом 
програмістів». Приблизно така ж частка 
досліджуваних (47,7%) заперечує цю не-
обхідність. Останні 9,6% досліджуваних 
не заперечують зв'язок між успішним ко-
ристуванням комп’ютером та володінням 
«сленгом програмістів», але не впевнені у 
такій необхідності.

Більшість досліджуваних (89,1%) вважа-
ють, що освіта впливає на культуру мов-
лення досліджуваного та його навколишніх, 
зокрема сприяє вдосконаленню. Тоді як 
лише 6,4% досліджуваних заперечили та-
кий вплив саме на мовлення та його куль-
туру, а 4,5% не заперечують вплив освіти 
на особистість, але не впевнені, що цей 
вплив стосується саме культури мовлення 
та позначається на навколишніх.

Щодо ступеня впливу засобів масової 
інформації на грамотність мовлення особи-
стості, то 61,8% досліджуваних переконані, 
що такий вплив існує, він позитивно по-
значається на мовленні особистості. 17,8% 
досліджуваних заперечують можливість 
впливу засобів масової інформації саме на 
мовлення, а досліджувані, які складають 
20,4% від вибірки, не виключають можли-
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вості такого впливу, але й не впевнені у 
ньому чітко.

Таким чином, підсумовуючи отримані ре-
зультати, можна стверджувати про наявність 
впливу екзосистеми на особистість досліджу-
ваних. Так, наприклад, для зацікавленості на-
вчальною дисципліною та її успішним засво-
єнням недостатньо бажання здобуття освіти, 
відвідування лекцій, підготовки до занять. 
Важливою складовою виступає не тільки 
особистість викладача, але й чітко, правиль-
но, грамотно організоване його мовлення. 
У свою чергу, обов’язкове відвідування до-
шкільного навчального закладу, на думку до-
сліджуваних, впливає на швидке оволодіння 
дитиною мовленням, хоча дитячий садок по-
винен сприяти розвитку особистості в цілому.

Засоби масової інформації, на думку до-
сліджуваних, опосередковано впливають на 
особистість і також сприяють удосконален-
ню культури її мовлення. Окрім цього, якщо 
в оточенні досліджуваного є особистості із 
вищою освітою, то спілкування з ними буде 
позитивно позначатися і на мовленні само-
го досліджуваного.

До четвертого блоку увійшли запитання, 
які характеризують макросистему. Відповіді 
на них дозволили оцінити наступні показники:

1. Ступінь впливу мовлення на успішність 
навчання.

2. Ступінь необхідності володіння інозем-
ною мовою як загальноосвітнього моменту.

3. Ступінь важливості володіння рідною 
мовою.

4. Ступінь важливості збереження первіс-
ної суті творів.

5. Характер збереження традиції переда-
чі мови.

Аналізуючи відповіді на запитання, які ві-
дображають вплив макросистеми на розви-
ток особистості, було встановлено, що біль-
шість студентів (70%) вважають, що грамотне 
мовлення впливає на успішність навчання та 
дозволяє досягати кращих результатів у нав-
чанні. Інші 30% досліджуваних заперечують 
той факт, що грамотне мовлення познача-
ється на успішності навчання.

На запитання, що стосувалося необхід-
ності вивчення іноземної мови як одного із 
загальноосвітніх моментів навчання, біль-
шість досліджуваних, а саме 79,6%, відпо-
віли, що іноземну мову необхідно вивчати. 
Одночасно, 18,6% досліджуваних вважають, 
що вивчення іноземної мови не є необхідні-
стю, яка б сприяла освітньому процесу. Ще 
1,8% досліджуваних не змогли із впевнені-
стю відповісти на поставлене питання.

Варто звернути увагу на отримані ре-
зультати, що стосувалися важливості воло-
діння українською мовою. Так, більшість до-
сліджуваних (83,7%) вважає, що необхідно 

досконало володіти мовою тієї країні, в якій 
живе людина. Лише 14,5% досліджуваних 
обстоюють позицію, що досконале володін-
ня рідною мовою країни, де проживаєш, не 
є необхідністю. А 1,8% не дали точної відпо-
віді на це запитання.

Цікавим є той факт, що більшість досліджу-
ваних розмовляють не українською мовою 
(31,8%), а переважно російською (68,2%), 
що певним чином зумовлено географічним 
розташуванням Херсонської області. Але, не-
зважаючи на це, ми відзначаємо вплив, таким 
чином, макросистеми на особистість та вжи-
ваність екологічних систем до мовленнєвого 
іміджу, оскільки макросистема включає уста-
новки, цінності, культуру, традиції. А володін-
ня рідною національною мовою є давньою 
традицією кожного народу. Домінування ж 
російської мови є обумовленим оточуючим 
середовищем особистості і також характери-
зує культурне надбання, зумовлене геогра-
фічним сусідством та давнім минулим.

Як уже зазначалося, макросистема – це 
ідеологія, установки, традиції та цінності на-
вколишньої культури. Саме макросистема 
створює певні еталони, впливає на освітні 
стандарти, а тому питання стосувалося кла-
сичних творів літератури, які є обов’язкови-
ми для вивчення в освітніх закладах, зокрема 
того, чи потрібно вивчати класичні твори рід-
ною мовою, якою вони написані. Ми дізнали-
ся, що більшість студентів (74,6%) вважають 
за потрібне вивчати твори оригінальною мо-
вою, 12,7% заперечили цей факт, а ще 12,7% 
вагалися з відповіддю на це запитання. 

Останнє запитання стосувалося не стіль-
ки впливу макросистеми на особистість, 
скільки протилежного впливу, а саме внеску 
поколінь в традиції, еталони. Нами було з’я-
совано, що майже всі досліджувані (98,4%) 
переконані, що мовлення змінюється за-
лежно від епохи, століття, і лише 1,6% до-
сліджуваних заперечили це. Таким чином, 
це демонструє той факт, що в суспільстві 
відбувається взаємовплив.

Таким чином, підводячи підсумки анке-
тування четвертого блоку анкети, доходимо 
висновку, що, дійсно, макросистема впли-
ває на особистість. Досліджувані зазначають 
важливість традицій, що виражається у до-
сконалому володінні рідною мовою, вивченні 
класичних творів мовою оригіналу, широкий 
вплив грамотного мовлення на успішність 
навчання та необхідність вивчення іноземних 
мов як загальноосвітнього аспекту.

Висновки. Результати, отримані шляхом 
анкетування, дозволили з’ясувати погля-
ди досліджуваних стосовно різних аспектів 
мовленнєвого іміджу. Вони також виявили та 
підтвердили наявний зв'язок мовленнєвого 
іміджу з екологічними системами та доціль-
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ність розгляду мовленнєвого іміджу з точки 
зору екологічної теорії У. Бронфенбреннера.
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СУБ’ЄКТИВНА ВИЧЕРПАНІСТЬ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ТА ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Большакова А.М., д. психол. н., професор,
завідувач кафедри соціальної психології
Харківська державна академія культури

Предметом дослідження є взаємозв’язок показників суб’єктивної вичерпаності особистісного потен-
ціалу з життєстійкістю особистості. Встановлено, що низький рівень особистісної реалізованості пов’я-
заний із високим рівнем життєстійкості. Показано, що низький рівень життєстійкості притаманний осо-
бам із суб’єктивною вичерпаністю особистісного потенціалу в суб’єктивній картині життєвого шляху. 

Ключові слова: особистісний потенціал, суб’єктивна вичерпаність, особистісна реалізованість, 
життєстійкість.

Предмет исследования – взаимосвязь показателей субъективной исчерпанности личностного потенци-
ала с жизнестойкостью личности. Установлено, что низкий уровень личностной реализованности связан 
с высоким уровнем жизнестойкости. Показано, что низкий уровень жизнестойкости свойственен людям с 
субъективной исчерпанностью личностного потенциала в субъективной картине жизненного пути.

Ключевые слова: личностный потенциал, субъективная исчерпанность, личностная реализован-
ность, жизнестойкость.

Bolshakova A.N. THE SUBJECTIVE OUTSPENT OF PERSONALITY POTENTIAL AND HARDI-
NESS OF PERSONALITY

The article of research is intercommunication between subjective outspent of personality potential indexes 
and hardiness of personality. It is set that the low level of personality realized is related to the high level of 
hardiness. It is shown that low level of hardiness can to people with subjective outspent of personality potential 
in the subjective picture of life course.

Key words: personality potential, subjective outspent, personality realized, hardiness.

Постановка проблеми. Обов’язковим 
атрибутом існування сучасної людини є 
наявність значної кількості потенційних та 
актуальних соціально-економічних, полі-
тичних, екологічних та інших загроз, по-
стійне перебування у напружених та важ-
ких життєвих ситуаціях. Не менш значною 
проблемою є постійне збільшення темпу 
повсякденного, зокрема, професійного 
життя, інтенсифікація інформаційних пото-
ків, втрата відчуття стабільності світогляд-
них орієнтирів, загострення екзистенційних 
проблем (самотності, втрати сенсу життя, 
недовіри та ін.). За цих умов найактуаль-
нішою проблемою психологічної науки є 
пошук детермінант, умов, механізмів та 
факторів розвитку особистісних ресурсів 

подолання складних життєвих ситуацій, 
формування здібностей людини протидіяти 
впливу оточуючої реальності, зберігаючи 
власне психічне й фізичне благополуччя та 
здатність до цілеспрямованої успішної ді-
яльності.

Аналіз досліджень та публікацій. Про-
блема вивчення особистісних ресурсів по-
долання складних життєвих ситуацій досить 
давно та плідно вивчається як зарубіжними 
так і вітчизняними вченими, в першу чергу, в 
напрямку пошуку засобів профілактики пси-
хічних та фізичних порушень, що виникають 
внаслідок впливу на людину різних за зміс-
том та етіологією екстремальних факторів.

На сьогодні найбільш перспективним 
напрямком досліджень психічних факторів 
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протистояння людини складним життєвим 
ситуаціям є вивчення конструкту життєстій-
кості, введення якого в науковий психоло-
гічний обіг дозволило досягнути значних 
успіхів у створенні цілісної концепції осо-
бистісного потенціалу протидії стресам у 
різних сферах життя.

Термін «життєстійкість» запропонував  
Д. Леонтьєв [4] як переклад введеного та 
розробленого С. Мадді та Д. Кошабою по-
няття «hardiness», яке визначалося як пси-
хологічна живучість та розширена ефек-
тивність [5; 6]. У структурі життєстійкості як 
системи установок людини на залучення до 
життя, контроль за подіями, прийняття ви-
клику і ризику, яка характеризує здатність 
особистості витримувати стресові ситуації, 
виділяють три компоненти [4 – 6]:

– залученість (commitment) – як віра в те, 
що активна участь у тому, що відбувається, 
надає максимальних шансів на отримання 
позитивних результатів для особистості;

– контроль (control) – упевненість у 
тому, що боротьба зі складними обстави-
нами хоча й не гарантує успіху, але дозво-
ляє впливати на кінцевий результат того, 
що відбувається;

– прийняття ризику (challenge) – пере-
конання людини в тому, що все, що з нею 
відбувається, сприяє її розвитку завдяки 
набуттю як позитивного, так і негативного 
досвіду.

Дослідження життєстійкості першими 
активно розпочали зарубіжні дослідники, 
які, зокрема, виявили її зв'язок із фізичним 
здоров’ям та зменшенням несприятливих 
фізіологічних наслідків складних життєвих 
ситуацій (M. Scheier); збереженням пси-
хічного здоров’я у напружених ситуаціях  
(V. Florian, M. Mikulincer, O. Taubman); по-
доланням повсякденного стресу (I. Solcаva, 
P. Tomanek); самоефективністю та диспо-
зиційним оптимізмом (M. Scheier); суб’єк-
тивною якістю життя (D. Evan); ефективним 
подоланням напруги у стресових ситуаціях 
(D. Clarke, C. Huang, I. Solcava); активністю 
у побудові важливих міжособистісних сто-
сунків та соціальним інтересом (G. Leak), 
готовністю до змін (M. Rush, W. Schoael,  
S. Barnard).

В українській та російській психології 
останніми десятиріччями також розпочато 
дослідження феномену життєстійкості. На-
приклад, вона вивчалася у зв’язку з фак-
торами підвищення ефективності служ-
бової діяльності в екстремальних умовах  
(Л. Балабанова); умовами подолання різних 
стресів, підтримки високого рівня фізично-
го та психічного здоров’я, розвитку опти-
мізму, само-ефективності та задоволеності 
життям (С. Богомаз); ефективністю поста-

новки життєвих завдань та формування 
життєвих домагань (Т. Ларіна); механізма-
ми подолання тривоги, пов’язаної з наслід-
ками здійснення життєво важливого вибо-
ру (О. Мандрікова); чинниками збереження 
внутрішньої збалансованості та успішності 
діяльності у стресових ситуаціях (О. Мед-
ведєва); сенсожиттєвими орієнтаціями, 
індивідуально-типологічними особливос-
тями особистості, самовідношенням, сти-
льовими характеристиками саморегуляції 
поведінки (Т. Наливайко), із комплексом 
переживань в психотравмуючій ситуації та 
успішністю процесу реабілітації (О. Расска-
зова); ресурсами профілактики розвитку 
психосоматичних та невротичних розладів 
у кризових ситуаціях (Т. Титаренко).

Останнім часом найбільш активно про-
блема життєстійкості розробляється у ме-
жах дослідження особистісного потенціалу 
як інтегральної характеристики особистіс-
ної зрілості та основи самодетермінації 
людини [3]. Методологічною основою цих 
уявлень є твердження, що саме особистіс-
ний потенціал як «системна характеристика 
індивідуально-психологічних особливостей 
особистості, що полягають в основі здат-
ності особистості… зберігати стабільність 
смислових орієнтацій та ефективність ді-
яльності на тлі тиску та змін зовнішніх умов» 
є «стрижнем особистості», відображає міру 
подолання людиною заданих обставин та 
самого себе, свободи від зовнішніх та вну-
трішніх умов діяльності. Отже, категорія 
«життєстійкість» найкраще позначає фено-
менологію, яка відображає ефекти прояву 
особистісного потенціалу або результати 
його недостатності [3].

До структури особистісного потенціа-
лу належать [3]: сенсожиттєві орієнтації, 
каузальні орієнтації, життєстійкість, толе-
рантність до невизначеності, особливості 
контролю за дією, особистісний динамізм, 
самоорганізація діяльності, часові перспек-
тиви, оптимістичність мислення.

Слід зазначити, що проблема потенцій-
них можливостей особистості та їх реалі-
зації в діяльності, розвитку і самовдоскона-
ленні особистості вивчалася ще в роботах 
Б. Ананьєва, Т. Артем’євої, Л. Божович, 
Л. Виготського, О. Леонтьєва, Б. Ломова, 
В. М’ясищева, С. Рубінштейна. Поняття по-
тенцій стосовно психіки в цілому викорис-
товувалося при дослідженні можливості не-
використаних психічних резервів, здатних 
актуалізуватися під впливом певних умов. 

Ґрунтовну розробку загальних зако-
номірностей функціонування потенційної 
сфери в сучасних дослідженнях здійсне-
но не тільки в дослідженнях особистісного 
потенціалу, але й при вивченні людського 
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потенціалу (Є. Вахромов), адаптаційно-
го потенціалу (А. Маклаков), творчого по-
тенціалу (Я. Пономарьов, О. Яковлєва,  
Д. Богоявленська), інтелектуального потен-
ціалу (В. Дружинін), комунікативного по-
тенціалу (О. Бодалєв, Ю. Ємельянов, В. Ла-
бунська, Л. Петровська), професіоналізму  
(А. Деркач, Е. Зеєр, Є. Клімов, Н. Кузьміна, 
В. Шадриков) та ін.

Аналіз цих та багатьох інших досліджень 
дозволяє дійти висновку, що у напрямку ви-
вчення особистісного потенціалу й спорід-
нених з ним феноменів досягнуто значних 
наукових результатів, які складають досить 
чітке уявлення про особистісні механізми 
протистояння людини життєвим трудно-
щам (її життєстійкість). Проте не всі аспек-
ти цієї важливої проблеми знайшли своє 
відображення у здійснених психологічних 
дослідженнях. Зокрема, заслуговує пере-
вірки припущення, що рівень життєстійко-
сті як здатності людини пристосовуватися 
та протидіяти складним життєвим обстави-
нам може визначатися не тільки об’єктивно 
наявними у людини потенціями (психічни-
ми якостями, знаннями, переконаннями, 
досвідом, навичками, психофізіологічними 
особливостями, іншими можливостями), 
але й її суб’єктивними уявленнями про їх 
наявність або вичерпаність.

Метою цього дослідження було вивчен-
ня взаємозв’язку між суб’єктивною карти-
ною наявності/вичерпаності особистісного 
потенціалу та здатністю особистості проти-
стояти складним життєвим обставинам, її 
витривалістю щодо дії несприятливих зов-
нішніх та внутрішніх умов (життєстійкістю).

Виклад основного матеріалу до-
слідження. У дослідженні взяли участь  
87 осіб віком від 19 до 22 років (48 дівчат 
та 39 юнаків).

Діагностика життєстійкості як особистіс-
ного ресурсу подолання складних життє-
вих ситуацій здійснювалася за допомогою 
Тесту життєстійкості («Hardiness Survey»  
С. Мадді в адаптації Д. Леонтьєва та  
О. Рассказової).

У наших дослідженнях [1] було пока-
зано, що феноменом, який відображає 

суб’єктивну вичерпаність особистісного 
потенціалу, є особистісна реалізованість –  
образ, в якому виявляється суб’єктивно 
незадовільна оцінка результатів, перебі-
гу та перспектив реалізації особистісного 
потенціалу людини, образ, пов’язаний із 
переживанням стагнації процесу самоз-
дійснення, фрустрації потреби в самореа-
лізації на трьох етапах життя: у минулому, 
теперішньому та майбутньому. Отже, для 
діагностики суб’єктивної вичерпаності осо-
бистісного потенціалу було використано 
Опитувальник особистісної реалізованості 
(власна розробка [1]).

У наших попередніх дослідженнях також 
було визначено, що особистісна реалізова-
ність має певні ознаки в суб’єктивній кар-
тині життєвого шляху: спрямованість у ми-
нуле, бідність психологічного майбутнього, 
низька продуктивність життєвого плану-
вання, песимістичні прогнози, «психоло-
гічна старість» досліджуваних. Протилеж-
ними характеристиками є спрямованість у 
майбутнє, активність життєвого плануван-
ня, розвинуті життєві перспективи, оптимі-
стичні прогнози, «психологічна молодість», 
віра досліджуваних у наявність ще нереа-
лізованого творчого потенціалу [1]. Для ді-
агностики цих характеристик використано 
методики вивчення психобіографічних по-
казників особистості: «Оцінювання п’яти-
річних інтервалів» (О. Кронік, Є. Головаха, 
Р. Ахмеров та ін.), «Психологічна автобіо-
графія» (О. Коржова), «Семантичний дифе-
ренціал часу» (Л. Вассерман та ін.), Опиту-
вальник часових перспектив ZTPI (Zimbardo 
Time Perspective Inventory). 

На першому етапі статистичної обробки 
отриманих результатів здійснено аналіз ко-
реляцій між показниками суб’єктивної ви-
черпаності особистісного потенціалу, ви-
значених за Опитувальником особистісної 
реалізованості, та особистісними ресурса-
ми подолання складних життєвих ситуацій, 
визначених за Тестом життєстійкості. Ре-
зультати кореляційного аналізу (статистич-
но значущі коефіцієнти) наведено в табл. 1.

Результати статистичної обробки даних, 
отриманих за Опитувальником особистісної 

Таблиця 1
Взаємозв’язок суб’єктивної вичерпаності особистісного потенціалу

(особистісної реалізованості) з оцінками життєстійкості

Показники Тесту 
життєстійкості

Показники Опитувальника особистісної реалізованості
Ретроспектива Поточний момент Перспектива* Загальна оцінка

Залученість -0,699* -0,764* -0,786* -0,853*
Контроль -0,663* -0,638* -0,730* -0,771*
Прийняття ризику -0,576* -0,458* -0,564* -0,609*
Життєстійкість -0,751* -0,747* -0,818* -0,879*

Примітка: * статистична значущість при р < 0,001
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реалізованості та Тестом життєстійкості, 
показали наявність тісного зв’язку між усі-
ма показниками суб’єктивної вичерпаності 
особистісного потенціалу та рівнем розвит-
ку витривалості щодо складних життєвих 
обставин (табл. 1). Такі результати дозво-
ляють дійти висновку, що досліджуваним із 
суб’єктивно незадовільними оцінками ре-
зультатів, перебігу та перспектив реалізації 
свого особистісного потенціалу властивий 
низький загальний рівень життєстійкості. 
До того ж пасивність, песимістичні про-
гнози щодо майбутнього, незадоволеність 
досягнутими життєвими успіхами призво-
дять до виникнення відчуття відчуженості, 
відстороненості від життя (пряма кореляція 
показників особистісної реалізованості зі 
шкалою «залученість» Тесту життєстійко-
сті), переживання безпорадності та немож-
ливості впливати на результати діяльності 
(зворотна кореляція зі шкалою «контроль»), 
небажання діяти за умов невизначеності та 
відсутності гарантій успіху (зворотна коре-
ляція зі шкалою «прийняття ризику»).

Низький рівень особистісної реалізова-
ності, задоволення досягнутими результа-
тами, розвинуті життєві перспективи, від-
чуття наявності особистісного потенціалу, 
навпаки, пов’язані з високим рівнем житт-
єстійкості як особистісного ресурсу проти-
стояння складним, стресовим ситуаціям в 
усіх сферах життя. Такі досліджувані досить 

упевнено й комфортно почувають себе в 
невизначених, непрогнозованих ситуаціях, 
можуть приймати рішення за умов неви-
значеності гарантій позитивного результа-
ту, власні успіхи та невдачі сприймають як 
джерело корисного досвіду.

Для оцінки взаємозв’язку показників 
суб’єктивної вичерпаності особистісного 
потенціалу (особистісної реалізованості) 
в суб’єктивній картині життєвого шляху з 
результатами Тесту життєстійкості як осо-
бистісного ресурсу подолання складних 
життєвих ситуацій здійснено кореляційний 
аналіз даних, отриманих за Тестом життє-
стійкості та психобіографічними методика-
ми. Статистично значущі коефіцієнти коре-
ляції наведені в табл. 2

Дані, наведені в табл. 2, показують на-
явність статистично значущого зв’язку між 
значною кількістю психобіографічних по-
казників суб’єктивної вичерпаності особи-
стісного потенціалу та оцінками життєстій-
кості.

Досить очікуваним є виявлення статис-
тично значущого оберненого зв'язку усіх 
показників Тесту життєстійкості з оцінками 
досліджуваних за шкалою «негативне ми-
нуле» Опитувальника часових перспектив 
ZTPI (див. табл. 2). Такі результати свідчать 
про те, що досліджуваним із загальним 
песимістичним, негативним, відразливим 
ставленням до минулого властивий низь-

Таблиця 2
Зв’язок психобіографічних характеристик суб’єктивної вичерпаності 

особистісного потенціалу (особистісної реалізованості)  
з показниками життєстійкості 

Психобіографічні 
характеристики особистісної 

реалізованості

Показники Тесту життєстійкості

Залученість Контроль Прийняття 
ризику

Життєстій-
кість

Z
T
P
I Негативне минуле -0,423** -0,471** -0,511** -0,517**

Позитивне минуле 0,301** 0,211*

С
Д

Ч

Загальна оцінка часу 0,387** 0,346** 0,389** 0,421**
Оцінка за факторами:
активність 0,342** 0,252* 0,294**
емоційне забарвлення 0,264* 0,387** 0,392** 0,382**
розмір 0,404** 0,269* 0,334** 0,384**
структура 0,254* 0,29** 0,263* 0,304**
відчуваємість 0,309** 0,281** 0,326** 0,343**

О
П

І

Оцінка насиченості 0,234* 0,503** 0,248*
Обчислювана реалізова-
ність 0,251* 0,339** 0,218*

Суб’єктивна реалізова-
ність -0,272** -0,449** -0,273*

Різниця психологічного 
та хронологічного віку -0,223* 0,287** -0,357** -0,25*

Коефіцієнт дорослості -0,228* 0,24* 0,243*
Примітки: * статистична значущість при р < 0,05; ** статистична значущість при р < 0,01



18 Серія Психологічні науки

Випуск 1. Том 1. 2014

кий загальний рівень витривалості щодо 
складних життєвих обставин. До того ж 
об’єктивно негативний життєвий досвід 
або його неприємна реконструкція призво-
дять до переживання відчуженості, відсто-
роненості від життя (обернена кореляція 
зі шкалою «залученість» Тесту життєстій-
кості), виникнення відчуття безпорадності 
та неможливості впливати на результати 
власної діяльності (обернена кореляція зі 
шкалою «контроль»), небажання діяти за 
умов невизначеності (обернена кореляція 
зі шкалою «прийняття ризику»).

Встановлено, що показники за шкалою 
«позитивне минуле» Опитувальника ZTPI 
пов’язані із загальним показником жит-
тєстійкості та оцінками досліджуваних за 
шкалою «прийняття ризику» (див. табл. 2).  
Отже, позитивна реконструкція минулого, 
приязне, сентиментальне ставлення до ньо-
го є психобіографічним корелятом розвит-
ку життєстійкості як особистісної риси, яка 
забезпечує успішність протистояння осо-
бистості складним, стресовим обставинам 
у всіх сферах життя. Крім того, позитивна 
оцінка минулого є для досліджуваних ре-
сурсом, що сприяє упевненості та комфор-
ту в ситуаціях невизначеності, допомагає 
приймати рішення за умов відсутності чіт-
ких прогнозів, дозволяє приймати як пози-
тивні, так і негативні результати власних дій 
як джерело особистісного та професійного 
розвитку (значуща кореляція шкали «пози-
тивне минуле» Опитувальника ZTPI зі шка-
лою «прийняття ризику» Тесту життєстій-
кості). Напевно, успішний життєвий досвід 
або принаймні його суб’єктивно позитивна 
реконструкція дозволяють досліджуваним 
сподіватися на подальші досягнення щодо 
реалізації власного особистісного потенці-
алу, надають відчуття впевненості навіть у 
ризикованих ситуаціях.

Статистичний аналіз результатів, отри-
маних за Тестом життєстійкості та «Семан-
тичним диференціалом часу (СДЧ)», виявив 
наявність зв’язку між усіма корельованими 
показниками (див. табл. 2). Винятком є 
статистично незначущий зв’язок між оцін-
кою досліджуваними свого часу життя за 
фактором «активність» СДЧ та шкалою 
«контроль» Тесту життєстійкості. Такі ре-
зультати дозволяють дійти висновку, що 
високий рівень особистісної здатності про-
тистояти стресовим ситуаціям, готовність 
до прийняття ризику, відчуття контролю за 
власним життям та інтенсивна залученість 
до перебігу подій зумовлені в досліджува-
них сприйняттям часу життя як такого, що 
характеризується насиченістю подіями та 
враженнями, активністю, енергійністю, ви-
соким рівнем мотивації, цілеспрямованості, 

наявністю перспектив, планів та діяльності 
з їх реалізації. До того ж їм притаманні по-
зитивні емоційні переживання щодо мину-
лого, пов’язані з відчуттям спокою, радості, 
задоволення, впевненості та ін. 

Дані, наведені в табл. 2, також засвідчу-
ють наявність статистично значущих взає-
мозв’язків між результатами, отриманими 
досліджуваними за Тестом життєстійкості 
та методикою «Оцінювання п’ятирічних ін-
тервалів». Отже, високий рівень загаль-
ної життєстійкості, залученості до життя, 
контролю та прийняття ризику зумовлюєть-
ся оцінками минулого як етапу, насиченого 
важливими подіями та ситуаціями (показ-
ники «оцінка насиченості» та «обчислювана 
реалізованість» методики ОПІ). 

Психологічний вік та суб’єктивна реа-
лізованість утворили статистично значущі 
обернені зв’язки із загальним рівнем житт-
єстійкості, а також такими її складовими, як 
залученість та прийняття ризику. Коефіці-
єнт дорослості виявився обернено взаємо-
пов’язаним із загальною життєстійкістю та 
залученістю (див. табл. 2). З урахуванням 
особливостей інтерпретацій показників 
методики ОПІ [2] такі результати вказують 
на те, що особистостям, які є психологіч-
но молодшими за свій хронологічний вік та 
мають значущі життєві очікування (мають 
суб’єктивну картину невичерпаного осо-
бистісного потенціалу), властиві високий 
рівень особистісної витривалості щодо 
стресогенних факторів; активна участь у 
перебігу подій власного життя та вміння от-
римувати від цього задоволення; здатність 
до прийняття невизначеності.

Окремо слід зазначити, що оцінки за 
Тестом життєстійкості утворили прямі вза-
ємозв’язки з рівнем реалізованості, який 
визначається кількістю значущих подій у 
житті людини, що вже відбулися, та обер-
нено – із суб’єктивною реалізованістю 
(суб’єктивною вичерпаністю, що визнача-
ється особисто досліджуваними). Такі ре-
зультати можна пояснити тим, що, життє-
стійким особистостям притаманна досить 
висока об’єктивна насиченість минулого 
життя при суб’єктивному переживанні на-
явності ще не вичерпаного потенціалу, уяв-
ленні про те, що в майбутньому відбудуть-
ся значущі події.

Висновки. В результаті дослідження 
виявлені особливості взаємозв’язку між 
суб’єктивною картиною наявності/вичер-
паності особистісного потенціалу та життє-
стійкістю особистості. Якісний аналіз отри-
маних статистичних даних дозволяє дійти 
таких висновків:

– психобіографічні показники вичер-
паності особистісного потенціалу – осо-
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бистісна реалізованість – в суб’єктивній 
картині минулого пов’язані з низьким за-
гальним рівнем життєстійкості; неприємний 
життєвий досвід з реалізації особистісного 
потенціалу або його негативна реконструк-
ція призводять до виникнення відчуття від-
чуженості, відстороненості від життя, пе-
реживання безпорадності та неможливості 
впливати на результати власної діяльності, 
небажання діяти за умов невизначеності та 
гарантованого успіху;

– низька особистісна реалізованість, 
пов’язана з приємною реконструкцією ми-
нулого й теплим, сентиментальним став-
ленням до нього, є психобіографічним 
корелятом життєстійкості особистості, ре-
сурсом упевненості в ситуаціях невизначе-
ності, здатності приймати рішення за умов 
забезпеченого успіху, можливості прийма-
ти позитивні й негативні результати діяль-
ності як джерело корисного досвіду;

– сприйняття часу життя як такого, що 
характеризується насиченістю подіями та 
враженнями, активністю, енергійністю, ви-
соким рівнем мотивації, цілеспрямовано-
сті, наявністю перспектив, планів та діяль-
ності з реалізації особистісного потенціалу 
пов’язане з високим рівнем здатності про-
тистояти стресовим ситуаціям, готовністю 
до прийняття ризику, відчуттям контролю 
за власним життям та інтенсивною залуче-
ністю до перебігу подій;

– особистості з високим рівнем життє-
стійкості характеризуються низькими по-
казниками особистісної реалізованості 
(суб’єктивної вичерпаності особистісного 

потенціалу), є психологічно молодшими за 
свій хронологічний вік, мають значущі жит-
тєві очікування і впевненість у наявності ще 
невичерпаного творчого потенціалу, уяв-
лення про те, що в майбутньому відбудуть-
ся значні події, реалізуються наявні психіч-
ні, фізичні та інші ресурси особистості.

Перспективи подальших досліджень 
мають полягати в розробці теоретико-ме-
тодологічних та практичних підходів до 
корекції суб’єктивної вичерпаності особи-
стісного потенціалу як механізму розвитку 
життєстійкості людини як її здатності про-
тистояти складним життєвим обставинам.
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EКЗИСТЕНЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ  
ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ОСОБИСТОСТІ 

Гріньова О.М., к. психол. н., доцент, 
доцент кафедри психології Педагогічного інституту

Київський університет імені Бориса Грінченка

У статті представлено результати теоретичного аналізу проектування життєвого шляху особистості 
у екзистенційній психології. Висвітлено основні підходи до вивчення проблем сенсожиттєвого пошуку, 
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В статье представлены результаты теоретического анализа проектирования жизненного пути лич-
ности в экзистенциальной психологии. Рассмотрены основные подходы к изучению проблем смыс-
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Grynova O.M. THE EXISTENTIAL APPROACHES OF PERSONAL WAY OF LIVING DESIGNING’S 
RESEARCH 

The results of the personal way of living designing’s theoretical analysis at existential psychology are 
represented. The main approaches to the problems of sense-of-life search, evolution of creative life activity, 
personal freedom and responsibility as devices of the personal way of living designing’s of individual at 
researches of existentialism’s representatives are considered.

Key words: designing, life, way of life, existential psychology, existentialism, personality, sense of life.

На сучасному етапі розбудови Україн-
ської держави в умовах стрімких суспіль-
них трансформацій проблеми формування 
духовності людини набувають високої ак-
туальності. Значні соціальні зміни відкри-
вають нові можливості для особистісного 
зростання, самовизначення, активізації 
світогляду й громадянської самосвідомості 
сучасних українців. Однак фактори еконо-
мічної та політичної нестабільності зумов-
люють становлення у свідомості значної 
кількості громадян негативних феноменів 
особистісного розвитку (тривожності, стре-
су, невпевненості у власному майбутньому, 
фрустрації тощо). За таких умов відбува-
ється ускладнення планування власного 
життєвого шляху й подальшої творчої жит-
тєвої самореалізації індивідуума. Усе це 
обумовлює високу актуальність і соціальну 
значущість дослідження феномена проек-
тування життєвого шляху особистості.

Проблема життєвого шляху особистості, 
його проектування та самоздійснення є од-
нією з центральних у різних підходах пси-
хологічної науки. Так, у психодинамічному 
підході значна увага приділяється пробле-
мі обумовленості життєвої спрямовано-
сті підсвідомими чинниками (З. Фрейд,  

К. Юнг), а також побудові людиною унікаль-
ної траєкторії життєвого шляху в умовах 
протиріччя між інтересами суспільства й 
окремої особистості (А. Адлер, Е. Фромм). 
У гештальтпсихології (К. Нарахно, Ф. Пер-
лз) підкреслюється інтенційність життєвого 
шляху особистості. Дослідники надавали 
високу значущість осмисленню людиною 
власного буття засобами самопізнання й 
самоаналізу, а також відзначали її необме-
жені можливості з формування і реалізації 
унікальної життєвої стратегії й життєвого 
стилю. У роботах представників гуманіс-
тичної психології (А. Маслоу, К. Роджерс) 
підкреслюється виключне значення у жит-
ті індивідуума самоактуалізації, тенденції 
до саморуху й саморозвитку. Саме само-
актуалізація дає особистості можливість 
досягти гармонійного поєднання власного 
унікального шляху самоздійснення і соці-
альних вимог. У дослідженнях радянських 
і сучасних українських і російських вчених 
з проблеми проектування життєвого шля-
ху значна увага приділяється вивченню пи-
тань сенсожиттєвого пошуку особистості 
(О.Г. Асмолов, С.Л. Рубінштейн, В.І. Сло-
бодчиков, В.Е. Чудновський), планування 
й побудови індивідуальної стратегії жит-
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тєвого шляху (К.О. Абульханова-Славська, 
С.С. Бабенко, Ю.М. Резнік, А.І. Ярема), 
становлення суб’єктності як здатності усві-
домленого й осмисленого управління влас-
ним буттям (К.В. Карпинський, З.С. Кар-
пенко, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко) тощо.

Найбільша увага вивченню проблеми 
побудови особистістю унікального шля-
ху власного існування приділяється у ек-
зистенційній психології. Тому метою даної 
статті є теоретичний аналіз основних підхо-
дів і стану розробки проблеми проектуван-
ня життєвого шляху особистості у дослі-
дженнях представників екзистенціалізму.

Теоретичні основи дослідження проек-
тування життєвого шляху особистості в ек-
зистенційній психології закладено у дослі-
дженнях Л. Бінсвангера [1], Ж.-П. Сартра 
[10] і К. Ясперса [14]. Так, у дослідженнях 
С. К’єркегора підкреслюється відмінність 
категорій «буття» та «існування». Специфі-
кою людського існування є здатність осо-
бистості до екзистенції. В основі екзистен-
ції лежить пристрасть, тобто виключний 
інтерес особистості до власного буття. 
Саме пристрасть обумовлює потребу лю-
дини у творчому проектуванні й конструю-
ванні власного життєвого шляху. У процесі 
особистісного зростання індивідуум набу-
ває все більших можливостей для проявів 
власної життєтворчості. Згідно з С. К’єр-
кегором, процес особистісного зростан-
ня включає три стадії: естетичну, етичну й 
релігійну. Перша, естетична, стадія харак-
теризується життєвою спрямованістю осо-
бистості на переживання нового життєвого 
досвіду, зокрема, на задоволення власних 
гедонічних потреб. Перенасичення цієї ста-
дії зумовлює перехід індивідуума на нову 
стадію особистісного зростання – етичну, 
яка характеризується активізацією сен-
сожиттєвих орієнтацій, формування стій-
кого почуття обов’язку й відповідальності 
за процес і результати власного життя.  
А це, в свою чергу, обумовлює активіза-
цію процесів життєвого цілепокладання й 
планування. Найвищого рівня зростання 
духовності особистість набуває на релігій-
ній стадії розвитку, а саме – через пережи-
вання власної єдності з Всесвітом. Це зу-
мовлює переосмислення свого життєвого 
шляху, зростання особистісної значущості 
внеску власного існування у процес загаль-
ного прогресу людства [5].

Високу значущість здатності особистості 
до екзистенції як основного механізму ста-
новлення її самоідентичності й суб’єктності 
підкреслив і К. Ясперс. Саме екзистенція, 
згідно з дослідником, дає можливість осо-
бистості засобами самоаналізу досягнути 
самоідентичності й відкрити своє справжнє 

буття. Необхідною передумовою здійснен-
ня екзистенції є активізація особистісної 
свободи людини, яка дає можливість ви-
будовувати індивідуальну стратегію жит-
тєвого шляху всупереч соціальному тиску. 
Екзистенційне зростання особистості зу-
мовлює досягнення нею рівня самобуття, 
тобто формування цілісних уявлень про 
актуальний стан і перспективи життєвого 
шляху, можливості й обмеження самоз-
дійснення. Особистість, яка досягає рівня 
самобуття, набуває здатності до цілеспря-
мованої побудови системи міжособистіс-
них стосунків і конструювання найбільш 
значущих видів діяльності, які складають 
загальний образ реалізації її сенсожиттє-
вого задуму [14]. Таким чином відбуваєть-
ся втілення особистості, її сенсу життя у 
найбільш значущих аспектах її існування. 
Так, згідно з К. Ясперсом, «людина стає 
тим, що вона є, через справу, яку вона ро-
бить своєю» [11, с. 59].

Ж.-П. Сартр підкреслив, що особистість 
повністю керує процесом проектування 
власного буття, а отже і несе повну відпо-
відальність за своє існування та його ре-
зультати [10]. Так, дослідник підкреслив, 
що «… людина – істота, яка спрямована в 
майбутнє і усвідомлює, що вона проектує 
себе в майбутнє. Людина – це перш за все 
проект, який переживається суб’єктивно…» 
[10, с. 323]. Ж.-П. Сартр відзначив виключ-
не значення відповідальності особистості в 
умовах самопроектування життєвого шля-
ху. Будь-який життєвий вибір особистості –  
це водночас і вибір цінностей того, що осо-
бистість обирає. Таким чином, кожен жит-
тєвий вибір окремого індивідуума створює 
частину загального образу існування люд-
ства відповідної конкретно-історичної епо-
хи, частину його духовності. Тому кожна 
особистість відповідає за всіх людей [10].

У дослідженнях М. Хайдеггера закла-
дено передумови розробок dasein-ана-
лізу у подальших роботах представників 
екзистенційної психології. У дослідженнях 
екзистенції людського існування дослідник 
підкреслив провідне значення відкритості 
особистості власному буттю. М. Хайдеггер 
визначив особистісний досвід глибинно-
го психоаналізу як шлях пізнання власно-
го буття, пошуку власних життєвих сенсів 
і цілей на противагу соціально навіюваним 
стереотипам.

Результатом відкриття особистістю 
власної самості є активізація основних ек-
зистенціалів її буття. Важливим екзистенці-
алом проектування життєвого шляху особи-
стості є «буття-в-часі», тобто інтегральний 
образ самосвідомості, який включає систе-
му уявлень індивідуума про своє існування 



22 Серія Психологічні науки

Випуск 1. Том 1. 2014

в умовах діяльності й міжособистісних сто-
сунків. Активізація основних екзистенціалів 
особистості, в тому числі «буття-в-часі», 
зумовлює становлення у неї здатності до 
здійснення життєвих виборів у різних мо-
дусах власного існування. Так, згідно з до-
слідником, незалежно від того, чому саме 
особистість присвячує своє життя, люди-
ною вона стає, тільки обираючи одну мож-
ливість з ряду інших [12].

Л. Бінсвангер також підкреслює значу-
щість життєвого вибору як одиниці про-
ектування особистістю свого життєвого 
шляху. Згідно з дослідником, необхідною 
умовою побудови продуктивного буття і 
є вибір людиною щирих, позбавлених від 
маніпуляцій міжособистісних стосунків. Це 
зумовлює досягнення нею єдності з со-
ціумом, дійсного співбуття і, як наслідок, 
можливостей самотрансцендування влас-
ної сутності у життя інших людей, оскільки 
особистість, як і світ у цілому, будує себе в 
акті самотрансценденції [1].

Проблема відкритості особистості влас-
ному буттю як необхідна передумова 
успішності проектування нею життєвого 
шляху висвітлена і в дослідженнях Г. Мар-
селя. Особистість має бути «проникною» 
для оточуючого світу, відкритою для сприй-
няття нового досвіду. Необхідною умовою 
продуктивного самоздійснення особисто-
сті, згідно з Г. Марселем, є не лише про-
никність, але і її власна життєтворча актив-
ність, оскільки особистість як суб’єкт буття 
здійснює не лише пасивне сприймання 
зовнішніх стимулів, але і включена як дійова 
особа у контекст міжособистісних взаємин. 
Механізмами реалізації діяльності індиві-
дуума з проектування власного життєвого 
шляху, згідно з Г. Марселем, є особистіс-
на свобода й відповідальність. Дослідник 
підкреслив нерозривну єдність становлен-
ня цих психічних утворень, оскільки кожен 
дозвіл, який дає собі людина, водночас яв-
ляє собою і самообмеження її свободи [7].

На відміну від Г. Марселя, М. Босс ви-
значив чотири визначальні для успішності 
самопроектування й самоздійснення осо-
бистості екзистенції: присутність, відкри-
тість, можливість і свобода. Успішність вза-
ємодії особистості зі світом обумовлюється 
її здатністю до відкритості. Так, дослідник 
підкреслив, що «простір… між мною і моїм 
другом – є відкритість» [15, c. 87]. Станов-
лення відкритості відбувається у двох на-
прямках: по відношенню до інших людей 
і власного життєвого досвіду. Відкритість 
новому досвіду зумовлює активізацію осо-
бистісного простору людини: збагачення її 
життєвого досвіду, попередження соціаль-
них стереотипів. А це, в свою чергу, обу-

мовлює становлення здатності до прийнят-
тя інших людей і розширення можливостей 
у соціальній взаємодії з ними. Таким чи-
ном, вихідні дефініції побудови особистістю 
життєвого шляху, за М. Боссом, поєднують 
всі часові модуси життєвої перспективи: 
минуле (присутність), теперішнє (прийнят-
тя) і майбутнє (можливість). Так, дослідник 
зазначив, що «завжди, коли я маю, я зна-
ходжусь в очікуванні того, що має прийти, 
усвідомлюю те, що є зараз (присутнє), і 
зберігаю те, що відбулось» [15, c. 99].

Р. Мей розглядав буття особистості як 
модель потенційних можливостей, яка пе-
редбачає безліч варіантів життєвого шля-
ху людини. Тому результатом осмислен-
ня особистістю власного буття, згідно з  
Р. Меєм, є проекція наявних можливостей 
у дії. Основним життєвим завданням осо-
бистості є усвідомлене й цілеспрямоване 
управління людиною власним життям [8].

Р. Мей підкреслив нерозривну єдність 
становлення соціального й особистісного 
світу особистості. Проектування життєвого 
шляху людини відображає процес постій-
ного взаємопереходу інтровертної (самопі-
знання, відкриття власної самості) й екс-
травертної (самотрансценденцію власного 
«Я» у діяльності й міжособистісних сто-
сунках) установок. Дослідник підкреслив 
полівершинність проектування життєво-
го шляху особистості у різних напрямках: 
професійному, особистісному, соціальному 
та ін. Важливими умовами успішності про-
ектування життєвого шляху особистості є 
узгодженість сенсожиттєвих когніцій у різ-
них аспектах життя і рівномірність розпо-
ділу «духовної енергії» особистості між ос-
новними вітальними модусами. Натомість 
надмірна концентрація енергії людини в 
одному модусі може зумовити фрустрацію 
її екзистенційних потреб у іншому [9].

Подальший розвиток ідей Р. Мея пред-
ставлений у дослідженнях Д. Б’юдженталя. 
Дослідник підкреслив прагнення особисто-
сті до переживання якомога більшої повно-
ти буття, становлення у неї «почуття буття». 
А це, в свою чергу, зумовлює визначення 
людиною певного життєвого напряму, у яко-
му необхідно рухатись. Механізмом визна-
чення цього напряму, за Д. Б’юдженталем, 
є потреби. При цьому джерелом пізнання 
нового досвіду має бути власна індивіду-
альність людини, а не соціально навіювані 
зразки ефективних життєвих моделей. Так, 
згідно з дослідником, «я переживаю своє 
Я, коли точно знаю, що хочу чого-небудь, 
тому що Я цього хочу, а не тому, що хтось 
чи щось говорить мені, що я маю це хоті-
ти, або що більшість людей хочуть цього…»  
[2, c. 24]. Д. Б’юдженталь визначив наступ-
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ні ознаки успішного проектування людиною 
власного життя: 

– переживання процесу свого буття в ці-
лому, а не окремих видів діяльності, досяг-
нень, матеріальних речей тощо;

– усвідомлення процесу власного буття; 
в центрі такого усвідомлення лежить пере-
живання «внутрішнього почуття»;

– цінності набувають ті явища, які рані-
ше здавались особистості малозначущими 
або неприємними;

– особистість та її життєвий шлях не де-
терміновані зовнішніми обставинами або 
випадковостями [2, c. 74].

У дослідженнях В. Франкла проблеми 
проектування людиною життєвого шля-
ху значна увага приділяється проблемам 
життєвої енергії («внутрішньої напруги») й 
сенсожиттєвого пошуку особистості. Так, 
дослідник підкреслив, що на сучасному 
культурно-історичному етапі розвитку люд-
ства індивідуум не має докладати значних 
зусиль для задоволення базових вітальних 
потреб. Недостатність життєвих труднощів, 
відсутність необхідності боротьби з трудно-
щами для задоволення власних потреб зу-
мовлюють у сучасної людини втрату інтер-
есу до життя в цілому, стійке переживання 
нудьги. За таких умов, за В. Франклом, іс-
нування особистості відбувається на низь-
кому рівні життєвої енергії, що зумовлює 
недостатність внутрішніх ресурсів для про-
ектування власного життя. Становлення у 
індивідуума чітких уявлень про сенс влас-
ного життя є необхідною основою пережи-
вання необхідності самореалізації як носія 
цього сенсу й особистісної відповідальності 
за процес і результати свого життя. А це, в 
свою чергу, зумовлює зростання життєвої 
енергії особистості й становлення необхід-
них передумов для продуктивної реалізації 
власного життєвого проекту [11].

На відміну від В. Франкла, І. Ялом зазна-
чив, що у процесі побудови особистістю 
життєвого шляху рівнозначно проявляються 
потреби і в напрузі, і в уникненні напруги. 
Ці потреби характеризують різні стадії жит-
тєвого шляху. Слідом за Р. Меєм І. Ялом 
підкреслив, що процес проектування осо-
бистістю власного буття відбувається шля-
хом постійного взаємопереходу двох ета-
пів. Життєві етапи активної самореалізації 
сенсожиттєвих когніцій характеризуються 
чітким усвідомленням життєвих цілей й за-
вдань, які необхідно здійснити у найближ-
чому майбутньому. Під час таких етапів у 
особистості переважає тенденція прагнен-
ня до напруги, за І. Яломом, і екстраверто-
вана життєва установка, за Р. Меєм. Вод-
ночас на етапах, коли попередні життєві 
цілі вже реалізовані, а нові ще не визначе-

ні, людина переживає потребу в уникнен-
ні напруги, нагромадженні й концентрації 
життєвої енергії, перегляді власних ціннос-
тей, постановки чи корекції життєвих цілей, 
планів і стратегій. Такі етапи життєвого 
шляху особистості характеризуються пере-
важно інтровертованою життєвою установ-
кою, поглибленням самопізнання й само-
аналізу, переоцінкою цінностей і смислів, 
переосмисленням життєвого досвіду в ці-
лому [13].

Подальший розвиток ідей про нерозрив-
ну єдність самопізнання й пізнання особи-
стістю соціуму як основи становлення ек-
зистенцій і проектування життєвого шляху 
людини представлений у дослідженнях  
Е. Дорцен і А. Ленгле. Так, згідно з Е. До-
рцен, становлення особистісного й соці-
ального світу людини відбувається шляхом 
її зустрічі зі світом, а крізь світ – з самою 
собою. Основними вимірами проектування 
життєвого шляху особистості, згідно з до-
слідницею, є фізичний, соціальний, психо-
логічний (особистісний) і духовний (надо-
собистісний) [3].

Основною метою проектування й реалі-
зації основних екзистенцій особистості у 
різних модусах її життєдіяльності, згідно з 
А. Ленгле, є життя людини у світі соціаль-
них взаємин, яке вона будує сама. Базо-
вими екзистенціалами такого життя, згідно 
з дослідником, є сенс життя, особистісна 
свобода і відповідальність. Становлення 
цих екзистенціалів відбувається в нероз-
ривній єдності: розкриття свободи й від-
повідальності особистості відбувається в 
осмислено прийнятих нею життєвих рішен-
нях [6].

На думку А. Ленгле, основними чинни-
ками ускладнення формування екзистенцій 
як основи проектування життєвого шляху 
особистості є надмірна концентрація осо-
бистості на своєму минулому, недостат-
ність самопізнання і пізнання власних мож-
ливостей і недостатність сенсожиттєвого 
пошуку. Подолання цих блоків зумовлює 
активізацію самоздійснення й самореалі-
зації особистості [6].

Згідно з А. Хікліном, продуктивність жит-
тєвого шляху особистості залежить від її 
здатності брати на себе відповідальність за 
процес і результати власного життя, однак 
при цьому необхідно уникати крайнощів. 
Абсолютизація індивідуумом своєї безвід-
повідальності (соціальна позиція «я – жер-
тва долі») або відповідальності (соціальна 
позиція «я відповідальний за все на світі») 
є малопродуктивною [16].

Здійснений аналіз літературних джерел 
дає можливість констатувати, що у працях 
представників екзистенційного підходу з 
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проблеми проектування життєвого шля-
ху особистості значна увага приділяється 
дослідженню проблеми сенсожиттєвого 
пошуку особистості, психологічних особли-
востей, механізмів і труднощів проектуван-
ня нею власної унікальної стратегії життє-
вого шляху в умовах співбуття у соціумі, 
особистісної свободи й відповідальності як 
основних механізмів творчого конструю-
вання людиною власного життя, життєвого 
вибору як одиниці побудови індивідуумом 
власного існування та ін.

В умовах сучасної української реально-
сті дослідження зазначених аспектів осо-
бистісно-духовного зростання людини 
має високу актуальність. Проте здійсне-
ний аналіз фахової літератури не виявив 
сучасних досліджень з використання роз-
робок екзистенційної психології для опти-
мізації особистісного зростання сучасних 
українців, зокрема, молоді. Адже саме в 
юнацькому віці та віці дорослості пробле-
ми осмисленого, вільного й відповідально-
го проектування власного життєвого шля-
ху набувають виключної значущості. Тому 
перспективами подальших досліджень 
даної проблеми виступають теоретичні й 
особливо практичні аспекти впровадження 
наявних розробок зі становлення основних 
екзистенцій особистості у процесі творчого 
проектування нею власного життя у роботу 
сучасних практичних психологів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ  
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У статті висвітлено проблему дослідження явища самоактуалізації. Розглядаються основні категорії 
розуміння самоактуалізації: процес, стан, риса особистості, мотиваційний компонент. Розглянуті взає-
мозв’язок і розбіжності процесів самоактуалізації, самореалізації, самоствердження та саморозвитку. 
Проаналізовані зарубіжні та вітчизняні дослідження самоактуалізації та запропоноване власне розу-
міння поняття «самоактуалізація».

Ключові слова: екзистенція, пікові переживання, самоактуалізація, саморозвиток, самоствер-
дження, самореалізація.

В статье отражена проблема исследования явления самоактуализации. Рассматриваются основные 
категории понимания самоактуализации: процесс, состояние, черта личности, мотивационный компо-
нент. Рассмотрены взаимосвязь и различия процессов самоактуализации, самореализации, самоутвер-
ждения и саморазвития. Проанализированы зарубежные и отечественные исследования самоактуали-
зации и предложено собственное понимание понятия «самоактуализация».

Ключевые слова: экзистенция, пиковые переживания, самоактуализация, саморазвитие, са-
моутверждение, самореализация.

Huseynova N.O. INVESTIGATION OF THE PHENOMENON OF SELF-ACTUALIZATION IN PSY-
CHOLOGICAL DISCOURSE

The article concerns the problem of studying the phenomena of self-actualization. Examines the main 
categories of the understanding of self-actualization: the process, the state trait of personality, motivational 
component. Look at the relationship and differences processes of self-actualization, self-realization, self-
affirmation and self-development. Analyzed foreign and local studies of self-actualization and suggested own 
understanding of the concept of «self-actualization».

Key words: existence, peak experience, self-actualization, self-development, the assertion, self-actualization.

Постановка проблеми. Швидкоплин-
ність соціального прогресу, динамічні змі-
ни суспільства викликають необхідність 
постійної роботи молодого покоління над 
собою, життєвого та професійного само-
визначення, посилення відповідальності за 
своє майбутнє, за можливість досягнення 
успіху, за повнішу реалізацію свого вну-
трішнього потенціалу. На думку К. Роджер-
са, «важливий мотив життя людини – це 
актуалізація, тобто збереження і розвиток 
себе, максимальне виявлення кращих яко-
стей власної особистості, закладених у неї 
від природи» [7, с. 3]. Потреба у самоакту-
алізації є природною потребою, яка надає 
індивідуальному життю людини яскравої 
спрямованості та глибокого сенсу, зміцнює 
віру в себе та допомагає встояти серед 
життєвих негараздів.

Дослідженню проблем саморозвит-
ку, самоактуалізації і самореалізації 
особистості присвячені праці таких за-
рубіжних психологів, як А. Адлер, А. Мас-
лоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл, 
З. Фрейд, Е. Фромм, Е. Еріксон, К. Ясперс 
та ін. У їхніх працях при розгляданні сут-

ності поняття самоактуалізації акцентуєть-
ся увага на реалізації всіх латентних мож-
ливостей людини, адекватному сприйнятті 
оточуючих, ролі несвідомих інстинктів у 
процесі самоактуалізації.

У радянській та українській психоло-
гії проблема розвитку та формування 
особистості представлена концепціями 
Б. Ананьєва, К. Абульханової-Славської, 
Л. Анциферової, Л. Божович, О. Бондарен-
ка, М. Боришевського, Б. Братуся, І. Булах, 
Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Максименка, 
О. Орлова, В. Роменця, С. Рубінштейна, 
В. Татенка, Т. Титаренко та ін. [6].

Аналіз численних досліджень, присвя-
чених аспектам самоактуалізації, показує, 
що, з одного боку, це явище піддається 
всебічному розгляду, а, з іншого боку, явно 
простежується суперечливість уявлень, 
особливо щодо складу та структури са-
моактуалізації (К. Абульханова-Славська, 
Б. Ананьєв, О. Городілова, Є. Вахрамов, 
О. Леонтьєв, А. Маслоу, К. Роджерс, С. Ру-
бінштейн).

Мета статті полягає у дослідженні та 
уточненні сутності явища самоактуалізації.
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Виклад основного матеріалу. Філо-
софське усвідомлення людини і психоло-
гічні пошуки стали ґрунтом для розвитку 
екзистенціалізму (М. Хайдеггер, К. Ясперс, 
Ж.-П. Сартр, А. Камю). Представники дано-
го напряму вважали, що справжнє буття –  
це переживання суб’єкта свого «буття у 
світі». Буття як безпосередня даність люд-
ського існування і є екзистенція, для якої 
характерні відкритість, направленість на 
інше, що стає центром її тяжіння.

М. Хайдеггер у своїх працях робив акцент 
на індивідуальному початку в бутті людини –  
на особистісному виборі, відповідальності, 
пошуках власного «Я», визначаючи при цьо-
му екзистенцію у зв’язку зі світом в цілому. 
За К. Ясперсом, людина досягає екзистен-
ції у моменти глибоких потрясінь, у «прикор-
донній ситуації», на грані життя та смерті. 
Свобода забезпечує можливість самоакту-
алізації людини і здійснюється лише «у су-
спільстві вільних людей». Ж.-П. Сартр також 
вважав, що людина набуває своєї людської 
сутності через свободу [2, с. 28].

Поняття «самоактуалізація» за психоло-
гічним наповненням близьке до поняття 
«особистісне зростання». У науковому світі 
його трактують як активний процес станов-
лення, в якому людина бере на себе від-
повідальність за свій майбутній життєвий 
шлях. І хоча традиційно теорію самоактуа-
лізації асоціюють з іменем А. Маслоу, цей 
термін був запозичений ним у К. Гольд-
штейна, який трактував його з нейрофізі-
ологічних позицій. На його думку, організм 
на певний час може відкласти сон, спо-
живання їжі, інші біологічні потреби, якщо 
виникають важливіші для життєдіяльнос-
ті мотиви. За К. Гольдштейном, функціо-
нування організму має три вияви: процес 
вирівнювання (організм прагне розподіли-
ти енергію рівномірно); самоактуалізація 
(основний мотив організму); узгодження із 
середовищем (адекватним для процесу са-
моактуалізації) [13].

А. Маслоу розуміє прагнення до само-
актуалізації як «безперервне здійснення 
потенційних можливостей, здібностей і та-
лантів, як звершення своєї місії або покли-
кання, долі тощо, як більш повне пізнання і 
прийняття своєї власної споконвічної при-
роди, як невпинне прагнення до єдності, 
інтеграції чи внутрішньої синергії особи-
стості» [10, с. 26].

Виходячи з даного визначення, автор 
вважає, що розвиток та функціонування 
організму відбувається за допомогою та-
ких фундаментальних потреб, як потреба у 
ліквідації дефіциту та потреба у розвитку. 
Остання з потреб і відображає особистість, 
яка прагне до самоактуалізації.

Ієрархічна модель системи базових по-
треб дозволяє А. Маслоу пояснити, чому 
самоактуалізація, яка виражає сутність 
людини, далеко не завжди виступає ре-
альним мотивом. Справа в тому, що у пе-
реважної більшості людей незадоволені 
потреби нижчих рівнів виявляються більш 
нагальними, ніж самоактуалізація, і тому 
активність людини протягом усього життя 
спрямовується на задоволення саме цих 
потреб. Втім, А. Маслоу описує і ряд пору-
шень збудованого ним ієрархічного поряд-
ку, а також визнає можливість детермінації 
поведінки вищими потребами при незадо-
волених нижчих. Проте такі випадки є ско-
ріше винятками, ніж правилом. Правилом 
є те, що «абсолютно здорова, нормальна, 
щаслива людина не має сексуальних по-
треб чи потреб у їжі або у безпеці, або у 
любові, або в престижі, або в самоповазі, 
за винятком рідкісних епізодів небезпеки» 
[8, с. 57]. Їх місце у такої людини повністю 
займає прагнення до самоактуалізації.

А. Маслоу у своїх працях, які присвяче-
ні проблемі переживання, також розглядав 
самоактуалізацію і як короткі переживання 
у житті людини. Поняття пікового пережи-
вання А. Маслоу пропонував своїм респон-
дентам в інструкції у вигляді прохання опи-
сати «… найпрекрасніше переживання або 
переживання життя; найщасливіші миті; 
миті захоплення, екстазу, може, в любові, 
або при слуханні музики, або при раптово-
му потрясінні від книги або картини, або у 
великі миті творчого натхнення» [14, с. 71].

Спочатку він розглядав пікові переживан-
ня як одну із загальних характеристик особи-
стостей, які самоактуалізуються. Пізніше він 
переконався у тому, що пікові переживання 
зустрічаються практично у всіх людей. Єди-
на відмінність полягає у тому, що одні люди 
приймають і цінують такі переживання, інші 
ж намагаються їх витіснити або раціоналізу-
вати. Виходячи з цього, А. Маслоу визначає 
самоактуалізацію як епізод, у якому природ-
ні здатності індивіда виявляються особливо 
ефективно, в якому він більш ефективно ак-
туалізує свої потенції, стає самим собою і 
разом з тим людиною в більш повному сенсі 
слова [9, с. 171].

У рамках дослідження А. Маслоу вивчав 
життя та особливості життєдіяльності вісім-
надцяти особистостей, яких, на його думку, 
можна розглядати як самоактуалізованих, –  
А. Лінкольна, Т. Джефферсона, А. Ейнштей-
на, Е. Рузвельта, Д. Адамса, У. Джеймса, 
А. Швейцера, О. Хакслі, Б. Спінози та ін. 
А. Маслоу визначив особливості людей, 
які самоактуалізуються: ефективне сприй-
няття реальності; спонтанність; простота, 
природність; зосередженість на завданнях 
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(на відміну від зосередженості на собі); 
потреба у періодичному перебуванні на 
самоті; самостійність; незалежність; гнуч-
кість в оцінці подій; причетність, єднання з 
іншими; глибокі міжособистісні відносини; 
демократичність у характері; розрізнення 
засобів і цілей добра й зла; філософське 
почуття гумору; творчий підхід до справи; 
трансцендування культури [10].

Розглядаючи особливості самоактуаліза-
ції, Маслоу вказує і на ті засоби поведінки, 
які сприяють її реалізації. У момент само-
актуалізації «Я» реалізує себе самостійно, 
здійснює безперервний процес вибору, 
який означає для особистості її просування 
або відступ (брехати або говорити правду, 
красти або не красти і т. ін.). Самоактуалі-
зуватися – це означає, за А. Маслоу, з мож-
ливостей, які є, зробити вибір, реалізувати 
потенції внутрішнього росту [5, с. 218].

За оцінкою Д. Леонтьєва, поняття самоак-
туалізації у теорії А. Маслоу включає в себе 
самостійні процеси самовираження, само-
ствердження, саморозвитку, які ігнорують 
суттєві розбіжності між ними, а теоретична 
аморфність поняття самоактуалізації є од-
ним із найбільш суттєвих недоліків даної тео-
рії і ускладнює операціоналізацію [9, с. 171].

Д. Леонтьєв визначає самоактуалізацію 
як «процес розгортання і дозрівання закла-
дених в організмі і особистості задатків, 
потенцій, можливостей» [8, с. 18].

Є. Ісаєв та В. Слободчиков визначають 
самоактуалізацію як «процес становлення 
людини суб’єктом власної життєдіяльності, 
який потребує засвоєння ним норм і засо-
бів діяльності, основних змістів і цінностей, 
які регулюють сумісне життя людей у су-
спільстві» [2, с. 29].

О. Городілова визначає самоактуаліза-
цію як потребу, результат і процес реаліза-
ції індивідуальності людини [4].

Т. Дубовицька розглядає самоактуалі-
зацію як рису особистості, і як психічний 
стан, і як процес, який характеризує дина-
міку розвитку особистості [2, с. 30].

В. Русова, досліджуючи старшоклас-
ників, розглядає самоактуалізацію особи-
стості як складну структуровану систему 
взаємопов’язаних дій, через які актуалізу-
ється потенціал особистісних властивостей 
і здібностей учня, що формується у процесі 
навчання і виховання [11].

Такі тлумачення категорії самоактуалі-
зації доводять неоднозначність її вивчен-
ня, оскільки її розглядають і як процес, і як 
стан, і як рису особистості, і як мотивацій-
ний компонент. Та це ще не всі труднощі 
вивчення даного терміну.

Для таких авторів, як Ш. Бюлер, К. Ро-
джерс, Г. Олпорт, Е. Фромм, К. Хорні, 

К. Юнг, поняття росту, індивідуалізації, са-
мостійності, самопізнання, саморозвитку, 
продуктивності є в більшій або меншій мірі 
синонімами [10].

Такі вчені, як Н. Борисова, Л. Коган, 
Л. Коростильова, В. Муляр та ін. вважають 
поняття самоактуалізації і самореалізації 
дуже близькими за змістом. Як відзначає 
Л. Кобильнік, «самоактуалізація виступає 
показником повноти самореалізації особи-
стості. Вона свідчить про ступінь розвит-
ку самосвідомості, рівень орієнтованості у 
життєвих і соціальних ситуаціях, наявність 
потенційних та реальних можливостей осо-
бистості для її самоздійснення, рівень ор-
ганізаційно-вольової зрілості в управлінні 
життєвими обставинами та подоланні жит-
тєвих труднощів» [7, с. 17]. Ми вважаємо, 
що самоактуалізація є більш широким по-
няттям, яке включає в себе особливості са-
мореалізації.

Є. Вахрамов вважає, що поняття «са-
мореалізація» означає розумовий, когні-
тивний аспект діяльності, теоретичну ді-
яльність, роботу на внутрішньому плані. 
Самореалізація проявляється у побудові і 
корекції, перебудові «концепції Я», включа-
ючи «ідеальне Я», картину світу і життєвого 
плану, усвідомлення результатів діяльності, 
що передувала (формування концепції ми-
нулого) [3, с. 163].

У сучасній психології К. Роджерса вва-
жають автором ще однієї теорії самоактуа-
лізації. К. Роджерс, як і А. Маслоу, пов’язує 
з самоактуалізацією психологічне здоров’я, 
ідеальний образ людини. К. Роджерс роз-
різняє дві тенденції – актуалізації і самоак-
туалізації. Тенденція актуалізації – єдиний 
основний універсальний вроджений мотив, 
який стоїть за всіма останніми потребами 
і мотивами. Навіть мета у всіх людей од-
накова – актуалізувати себе. Актуалізація – 
мотиваційна сила або прагнення дії не тіль-
ки в житті людини, але і у Всесвіті. Якщо 
узагальнити, то можна виділити наступні 
аспекти актуалізації: прагнення до розши-
рення своїх меж, більшого упорядкування, 
цільності, взаємопов’язаного ускладнен-
ня; вроджена тенденція до розвитку своїх 
здібностей; прагнення до повної реалізації 
власного потенціалу, можливостей, зді-
бностей; рух до автономності [4, с. 14].

Що стосується тенденції самоактуаліза-
ції, то це прагнення актуалізувати Его, уяв-
лення про себе на основі інтеріоризованих 
оцінок інших людей. Актуалізація організму 
і самоактуалізація можуть співпадати (пов-
ноцінне функціонування), а можуть вступати 
у конфлікт один з одним, тобто прагнення 
до актуалізації стосується самоактуалізації 
тільки в ідеалі, коли «Я» і Я-концепція кон-
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груентні. Якщо такого немає, то самоакту-
алізація може перешкоджати задоволенню 
більш глибокої потреби актуалізувати орга-
нізмічне «Я» [6].

Ш. Бюлер, відштовхуючись від теорії  
А. Маслоу, розвиває уявлення про праг-
нення до самоздійснення як про корінну, 
вроджену характеристику людської приро-
ди. І плин життя особистості підкорений за-
кону розвитку даної характеристики. Кож-
на людина має свій життєвий шлях і своє 
призначення, яке проявляється у прагненні 
до самоздійснення. Самоздійснення слугує 
підсумком самоактуалізації людини у різ-
них сферах діяльності [4, с. 16]. Таким чи-
ном, діяльність розглядається автором як 
засіб виявлення індивідуальності.

Е. Фромм вважає, що «людському життю 
притаманна внутрішня тенденція до роз-
витку, виявлення здібностей». Але у даному 
випадку автор використовує термін «пси-
хологічне здоров’я». Здоров’я Е. Фромм 
пов’язує із позитивною свободою, яка оз-
начає повну реалізацію здібностей індиві-
да, реалізацію своєї вільної волі, індивіду-
альної сутності. І така самоактуалізація є 
найвищою радістю індивіда [12].

Що стосується вітчизняних досліджень 
самоактуалізації, то слід зазначити, що в 
нашій країні більш прийнятним є термін 
«самореалізація», а за кордоном – «само-
актуалізація». Як зазначено у праці О. Го-
роділової, деякі розбіжності даних термінів 
пов’язують із різними акцентами аналізу: 
обидва терміни відображають один і той 
самий процес, але самоактуалізація – в 
більшій мірі у внутрішньому, суб’єктивному 
плані здійснення особистості, а самореалі-
зація – у зовнішньому, об’єктивному плані 
особистості [4].

Існують протиріччя у визначенні явища 
самоактуалізації у зв’язку з плутаниною у 
визначенні схожих понять. Так, наприклад, 
необхідно розглянути співвідношення са-
мореалізації з самовираженням та само-
ствердженням.

К. Абульханова-Славська вважає, що 
самореалізація можлива лише тоді, коли 
самопізнання своїх можливостей вже за-
кінчене, повністю сформований «образ Я» 
і є готовність особистості забезпечити всю 
сукупність зовнішніх умов самореалізації – 
будувати свої зовнішні взаємовідносини зі 
світом, які й називаються самореалізацією. 
Самовираження – це активність суб’єкта, 
яка направлена на самореалізацію, але яка 
не досягла ефекту особистісного внеску, 
не вилилася у діяння [1].

Що стосується самореалізації та само-
ствердження, то саме самоствердження 
розглядають як необхідний наслідок само-

реалізації, аспект або результат процесу 
самореалізації, аспект процесу розвитку  
[4, с. 27]. На думку Д. Леонтьєва, само-
реалізація і самоствердження можуть зов-
нішньо не розрізнятися. Різняться їх мо-
тиваційні основи: при самоствердженні 
має місце прагнення отримати суспільне 
визнання з боку інших «тут-і-зараз». Поз-
бавлення можливості соціального визнан-
ня викликає припинення активності, але не 
впливає на справжню самореалізацію [9].

Про самоактуалізацію можна говорити 
на кожному етапі вікового розвитку осо-
бистості. Акт самоактуалізації можна по-
бачити, наприклад, в оволодінні дитиною 
певною навичкою (їздою на велосипеді), в 
оволодінні підлітком технікою гри на гіта-
рі, в оволодінні школярами певною сумою 
знань, достатньою для успішного вступу до 
вищого навчального закладу [3, с. 148].

Цінними для визначення сутнісних ас-
пектів самоактуалізації є положення  
О. Асмолова про те, що «самоактуалізація 
особистості – це самоздійснення і творен-
ня нових форм поведінки особистості», а 
також характеристика Е. Шострома таких 
сторін самоактуалізації, як орієнтація у 
часі, підтримка, самоповага, самоприйнят-
тя, спонтанність, сенситивність, синергія, 
прийняття агресії, уявлення про природу 
людини, пізнавальні потреби, контактність, 
креативність тощо. Важливим також є ви-
знання В. Рибалкою одним з психологічних 
механізмів самоактуалізації процесу ексте-
ріоризації з такими її етапами, як стимулю-
ючий, орієнтуючий, програмуючий, проду-
куючий, стверджуючий, які відповідають 
компонентам загальної структури діяль-
ності – потребово-мотиваційному, інфор-
маційно-пізнавальному, цілеутворюючому, 
операційно-результативному та емоцій-
но-почуттєвому [11, с. 7].

Висновки. Аналіз літератури в узагаль-
неному вигляді дозволяє нам стверджува-
ти, що самоактуалізація є більш широким 
явищем, на відміну від явищ саморозвит-
ку, самореалізації, самовираження та са-
моствердження. Так, саморозвиток відо-
бражає розумовий або фізичний розвиток 
людини, якого вона досягає самостійними 
заняттями, вправами. Самовираження по-
лягає у активності суб’єкта, яка направлена 
на самореалізацію. Самоствердження – це 
аспект або результат самореалізації. Спів-
відношення понять «самореалізація» та «са-
моактуалізація» полягає в тому, що обидва 
терміни відображають один і той же про-
цес, але самоактуалізація відбувається в 
більшій мірі у внутрішньому, суб’єктивному 
плані здійснення особистості, а самореалі-
зація – у зовнішньому, об’єктивному плані 
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особистості Ми вважаємо, що саморозви-
ток, самовираження, самоствердження та 
самореалізація – це активність особисто-
сті, яка прагне до самоактуалізації (само-
актуалізація: саморозвиток, самовиражен-
ня, самоствердження, самореалізація).

Таким чином, ми вважаємо, що само-
актуалізація – це процес реалізації індиві-
дуальності людини, який відбувається че-
рез різні види активності (саморозвиток, 
самовираження, самоствердження, само-
реалізація) та має на меті удосконалення 
і розвиток можливостей, які відображають 
динамічні процеси особистості.
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Розглянемо теоретичні підстави взаємо-
зв’язку управлінської свідомості і особисто-
сті керівника, які коріняться для нас, перш 
за все, у діяльнісній теорії. За концептуаль-
ною канвою даної теорії, ми приймаємо те 
положення, згідно з яким психологічне до-
слідження особистості не може зводитися 
до суми її окремих функціонально-психоло-
гічних даних: в іншому випадку особистість 
виявляється мінімізованою до біологічних, 
соціологічних або культурологічних уявлень 
про людину. Слідуючи цій логіці, свідомість 
особистості професіонала ризикує бути 
зредукованою до свідомості відповідної со-
ціальної (професійної) групи.

У розумінні взаємозв’язку управлінської 
свідомості й особистості керівника істот-
не значення мають структура діяльності (у 
тому числі її інструментальне, знакове опо-
середкування) і включеність особистості 
в систему управлінських відносин з інши-
ми суб’єктами діяльності. У зв’язку з цим  
О.М. Леонтьєв прямо визначає: особи-
стість – це особлива якість, якої природ-
ний індивід набуває у системі суспільних 
відносин. «Особистість не є цілісність, зу-
мовлена генотипно: особистістю не на-
роджуються, особистістю стають. Як і сві-
домість людини, особистість людини теж 
«виробляється» – створюється суспільними 
відносинами, в які індивід вступає у своїй 
діяльності. При всьому різноманітті її (пред-
метної діяльності – О.Д.) видів і форм, всі 

вони характеризуються спільністю своєї 
внутрішньої будови і припускають свідоме 
їх регулювання, тобто наявність свідомості, 
а на відомих етапах розвитку також і само-
свідомості суб’єкта» [8, c. 178-179]. Тому 
завдання вивчення процесу формування 
особистості професіонала вимагає аналізу 
предметної діяльності суб’єкта, опосеред-
кованої процесами свідомості [1].

У той же час в управлінській діяльності 
відбувається перехід діяльності в її об’єк-
тивний результат – у продукт діяльності. 
Продуктами діяльності управлінців є не 
тільки управлінські рішення (наприклад, 
нормативні документи), але й ідеї, інновації 
(аналітичні записки, програми). Управлінці 
зайняті виробництвом суспільних відносин 
(«суб’єкт-суб’єкт», «суб’єкт-об’єкт»), роз-
робкою нормативної бази елементів корпо-
ративної культури організації. Осмислена 
в такому контексті управлінська діяльність 
виступає як процес, в якому здійснюються 
взаємопереходи між полюсами управлін-
ня «суб’єкт-об’єкт». Таким чином, аналіз 
управлінської діяльності і породжуваних 
нею форм психічного відображення (обра-
зів) дозволяє судити про особистість ке-
рівника як про внутрішній момент управлін-
ської діяльності.

Вихідну постановку проблеми особисто-
сті, згідно з якою зовнішні впливи пов’язані 
зі своїм психічним ефектом опосередкова-
но через особистість [11], О.М. Леонтьєв 
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доповнює оберненою тезою: «внутрішнє 
(суб’єкт) діє через зовнішнє і цим саме себе 
змінює» [8, с. 181]. У процесі інтеріоризації 
професійних значень і сенсів, а також ал-
горитмів поведінки зі змістом професійної 
діяльності формуються власні управлінські 
диспозиції керівника. Управлінська диспо-
зиція передбачає певний план поведінки, 
спосіб дій щодо тих чи інших професійно 
значущих чинників. Ця якість особистості 
виробляється у процесі професіогенезу і 
визначає відповідну спрямованість особи-
стості керівника.

Управлінські диспозиції формуються по-
ступово, у процесі професіоналізації, на 
основі механізму, який забезпечує тран-
сформацію компетенцій з області «знаних» 
в область звичок діяти, оцінювати, певним 
чином вибудовувати ставлення до предме-
тів та об’єктів праці. У разі вираженої управ-
лінської диспозиції йдеться про схильності, 
установки, ціннісну орієнтацію, схильність 
особистості до конкретного змісту діяльно-
сті в її потенційній формі. Формуючи по-
трібні управлінські диспозиції, можна заз-
далегідь передбачити причини, наслідки і 
ймовірнісні форми поведінки керівника.

Оскільки будь-яка діяльність як про-
цес ініціюється і спрямовується мотива-
ми, які опредмечують ту чи іншу потребу 
[8, с. 188–189], то і управлінська діяль-
ність спонукається мотивами двох типів (за  
О.М. Леонтьєвим): сенсотвірними (надають 
діяльності керівника особистісного сенсу) і 
мотивами-стимулами (виконують роль спо-
нукальних позитивних чи негативних фак-
торів).

Слідом за актуалізацією мотиву і перед 
раціональною оцінкою суб’єктом своєї ді-
яльності виникають емоції, пов’язані з про-
цесом діяльності [8, с. 198]. Особливість 
емоцій, безпосередньо чуттєвих пережи-
вань, пов’язаних з управлінською діяльніс-
тю, полягає у тому, що вони у рівній мірі 
відображають відносини як між мотивами 
управління і успіхом організації, так і мож-
ливістю успішної самореалізації керівника. 
При цьому, коли важливий за своїм особи-
стісним сенсом акт управлінської діяльності 
стикається в ході свого здійснення з нега-
тивною стимуляцією, що викликає сильне 
емоційне переживання, то особистісний 
смисл її від цього не змінюється; частіше 
відбувається психологічна дискредитація 
виниклої емоції. «Це добре відоме явище 
змушує ще раз замислитися над питанням 
щодо ставлення емоційного переживання 
до особистісного змістом [8, с. 202]». На 
ролі емоцій акцентує і Ф.Ю. Василюк, до-
сліджуючи образ світу з точки зору типології 
життєвих світів особистості: автор характе-

ризує принципову властивість образу –  
його суб’єктивність, таким чином виводячи 
на перший план емоційній компонент обра-
зу світу [4].

Якщо прийняти другу тезу діяльнісної те-
орії, яка проголошує особистість системою 
діяльностей, що змінюють одна одну, то 
стає очевидним наступне. В управлінській 
діяльності керівника відбувається перехід 
об’єкта праці в його суб’єктивну форму – в 
образ світу професії.

Особливе місце у розумінні феномену 
образу світу для нас посідає концепція роз-
витку й буття особистості В.С. Мухіної [10]. 
Проблема образу світу розглядається тут, 
з одного боку, під час обговорення роз-
витку внутрішньої позиції особистості та її 
самосвідомості, з іншого боку – при роз-
гляді етнічних особливостей образу світу. 
Кожного разу ця проблема обговорюється 
у контексті співвідношення внутрішнього 
простору й самосвідомості особистості з 
особливостями реалій буття. У світлі ана-
лізованої концепції, керівник будує свій 
світогляд, свою управлінську ідеологію на 
підставі внутрішньої позиції, через станов-
лення системи особистісних сенсів та в 
контексті особливостей реалій своєї про-
фесійної діяльності.

Теоретично реалії професійного буття 
людини можуть розглядатися у площинах: 
реальності предметного світу; реальності 
образно-знакових систем; реальності со-
ціального простору; природної реальності. 
Найбільш актуальними для аналізу профе-
сійного буття управлінця є реальність соці-
ального простору, реальність образно-зна-
кових систем та реальність предметного 
світу професії.

В.С. Мухіна визначає світогляд як ро-
зуміння людиною змісту своєї поведінки, 
діяльності, позиції, а також історії й пер-
спективи розвитку людського роду [10]. 
Стосовно цих категорій світогляд керівника 
є узагальненою системою поглядів на світ 
професії у цілому, на своє індивідуальне 
місце у ньому. Таким чином, розглядати 
особливості образу світу професії управ-
лінця необхідно у взаємозв’язку з реаліями 
розвитку й буття його власної особистості.

Особливе розуміння змістової сторони 
образу світу представлено у праці Ю.А. Ак-
сьонової. Автор вводить тут поняття «кар-
тина світобудови», яка панує в індивіду-
альній свідомості і розуміється як один із 
вимірів образу світу суб’єкта.

Картина світобудови (індивідуальна або 
універсальна) представлена як спосіб опи-
су світу, спосіб, за допомогою якого лю-
дина розуміє світ і себе. Обираючи той чи 
інший спосіб опису світу, людина виявляє 
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себе, структуруючи світ у своїй свідомості, 
стверджує своє місце у світі. Таким чином, 
від вибору способу опису світу залежить 
повнота засвоєння і уміння проявити свою 
глибинну сутність [14].

О.Є. Сапогова розглядає будову образу 
світу в індивідуальній свідомості як здат-
ність людини свідомо керувати процесами 
відображення, а відображення, в свою чер-
гу, опосередковується знаковими система-
ми, які дозволяють людині засвоювати сус-
пільно-культурний досвід цивілізації [12].

На думку автора, образ світу має діяль-
нісну і соціальну природу. Сформувавшись 
в онтогенезі, образ світу стає «породжу-
вальною моделлю» дійсності. Дослідниця 
вважає, що саме глобальна локалізація ві-
дображуваних явищ в образі світу, яка за-
безпечує автоматизовану рефлексію люди-
ною того, що, де і коли вона відображає 
і робить, складає конкретно-психологічну 
основу усвідомленого характеру психічного 
відображення у людини. «Усвідомлювати – 
означає відображати явище «прописаним» 
в головних системотвірних параметрах об-
разу світу і мати можливість за необхідно-
сті уточнити його більш детальні властиво-
сті і зв’язки» [7]. 

Осмислення управлінської діяльності як 
основи для формування особистості ке-
рівника ґрунтується нами на тезі О.М. Ле-
онтьєва про те, що в основі формування 
особистості лежить категорія предметної 
людської діяльності, аналіз її внутрішньої 
будови і породжуваних нею форм психіч-
ного відображення: «(...) реальним базисом 
особистості людини є сукупність її суспіль-
них за своєю природою відношень зі світом, 
але відношень, які реалізуються, а вони ре-
алізуються її діяльністю, точніше, сукупністю 
її різноманітних діяльностей»; «діяльності 
суб’єкта (...) є вихідними «одиницями» пси-
хологічного аналізу особистості» [8, с. 183].

Аналізуючи феномен особистості керів-
ника в якості характеристик притаманної 
йому психологічної структури, розглядають 
цілий комплекс рис: організаторські здіб-
ності, вольову сферу, комунікативні якості, 
особистісні характерологічні риси, мораль-
но-етичні характеристики, ставлення до 
інших людей, мотиваційні чинники, стате-
ві характеристики, практичний інтелект, 
психодинамічні характеристики, емоційну 
сферу [3; 5; 13; 16]. Ці психічні якості і вла-
стивості фігурують серед вирішальних чин-
ників успішності управлінської діяльності 
керівника [16, с. 247].

Зокрема, у науковій школі Л.І. Умансько-
го [17] у психологічній структурі особи-
стості виділяють три основні підструктури, 
описані нижче (рис.1).

Прийнявши загальну схему аналізу даної 
школи, ми суттєво розсунули рамки змісту 
кожного структурного елемента запропоно-
ваної схеми. Найважливішим компонентом 
психологічної структури особистості управ-
лінця є його організаційна проникливість.

 

 

  

Організаційна 
проникливість 

Емоційно-
вольова 
активність 

Організаторські 
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• психологічна 
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• практичний 
інтелект 
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• вимогливість 
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організаторської 
діяльності 
• самопочуття 

Рис.1. Психологічна структура 
особистості управлінця

У буденній свідомості вона фігурує як 
поняття «організаторське чуття» і включає в 
себе три компоненти: психологічну вибір-
ковість, практичну спрямованість інтелекту 
і психологічний такт.

Організаторське чуття як здатність швид-
ко і глибоко проникати в психологію люди-
ни називають специфічною управлінською 
властивістю. Управлінець, який володіє ор-
ганізаторським чуттям, вміло змінюючи тон 
і форму звернення, засоби та мотиви дії, 
здатний уловлювати зміни взаємовідносин 
у колективі [13]. Така увага до тонкощів 
взаємовідносин, синхронність емоційних 
станів керівника і підлеглих є проявом пси-
хологічної вибірковості керівника. Одним із 
показників психологізованості особистості 
також є емпатія. Емпатію керівника тракту-
ють як здатність до співпереживання, вмін-
ня поставити себе на місце іншого і пере-
жити його стан [9, с. 41].

Під практичною спрямованістю інтелекту 
розуміється прагматична орієнтація управ-
лінця використовувати дані про психоло-
гічний стан колективу для вирішення прак-
тичних завдань, здатність застосовувати 
знання, досвід у життєвій практиці в тій чи 
іншій ситуації, вміння урівняти реальні мож-
ливості з поставленими завданнями.

Психологічний такт керівника полягає у 
здатності дотримуватися почуття міри і ба-
лансу психологічної вибірковості та праг-
матичної орієнтованості [16, с. 247]. Дане 
почуття міри визначає загальну культуру 
управління, моральність керівника. В управ-
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лінській діяльності психологічний такт ви-
ражається у здатності знайти підхід до лю-
дей, в уважному, чуйному ставленні до них, 
умінні обрати єдино вірний спосіб відносин 
з підлеглими, в тонкощах сприйняття їх ін-
дивідуальних особливостей [13, с. 163].

Емоційно-вольова активність управлін-
ця забезпечує його впливовість, здатність 
впливати на інших своєю волею та емоція-
ми. Вона складається з таких факторів, як 
енергійність, вимогливість і критичність.

Енергійний керівник здатний індукува-
ти підлеглим свої бажання, спрямованість, 
віру, оптимізм у просуванні до мети; здат-
ний впливати на людей, об’єднуючи їх сво-
єю волею, думками, почуттями, мобілізу-
ючи і скеровуючи їхню енергію. Енергійна 
активність управлінця – це вміння діяти на-
пористо при вирішенні практичних завдань.

До сфери емоційно-вольової активнос-
ті управлінця належать також ініціативність 
(особливий творчий прояв активності, що 
полягає в здатності до висунення нових 
ідей, пропозицій); самоконтроль (здатність 
контролювати свої почуття, поведінку в 
складних управлінських ситуаціях); працез-
датність (фізична й інтелектуальна витри-
валість, здатність довго вести напружену 
роботу без втоми); організованість (здат-
ність підпорядкувати себе режиму праці, 
планувати свою діяльність, виявляти послі-
довність і зібраність) [9, с. 232].

Особистісна якість вимогливості вира-
жається у здатності домагатися свого при 
психологічно грамотній постановці та реа-
лізації вимог до підлеглих, виявляти напо-
легливість як форму реалізації сили волі, 
завзятість, уміння доводити справу до кінця.

Критичність управлінця являє собою 
здатність виявити й адекватно оцінити від-
хилення від наміченої програми в діяльності 
підлеглих, прояв незалежності в рішеннях, 
уміння самостійно знаходити шляхи вико-
нання завдання, брати на себе відповідаль-
ність [9, с. 232].

Організаторські схильності керівника 
включають в себе готовність до організа-
торської діяльності та самопочуття керівни-
ка у процесі управлінської діяльності. При 
цьому готовність до організаторської діяль-
ності являє собою цілий комплекс якостей, 
починаючи від мотиваційних факторів і за-
кінчуючи професійною підготовленістю. За 
різними джерелами, готовність до управ-
лінської діяльності охоплює: особистісні 
якості (лідерство, підприємливість); профе-
сійну компетентність (готовність до органі-
заторської діяльності); управлінські знання 
(розподіл робіт, призначення відповідаль-
них виконавців, вказівки щодо реалізації 
ідеї, точне визначення стимулів інтересу 

до роботи); комунікативну спрямованість 
особистості (товариськість як відкритість 
для інших, готовність спілкуватися, потре-
ба мати контакти з людьми, вміння впли-
вати словом, переконанням, розкриваючи 
причинний зв’язок явищ, доводячи їх ло-
гічну послідовність, пояснюючи і роз’ясню-
ючи, що і як треба робити); креативність 
(здатність засвоювати і творчо застосову-
вати передовий досвід діяльності, легко і 
вільно переносити минулий досвід на нові 
види діяльності, у нові організаційні умови); 
розвинені інтелектуальні здібності (ясне 
усвідомлення кінцевої мети, вміння бачити 
шляхи до цієї мети, засоби її досягнення); 
глибина розуму (здатність доходити до суті 
явищ, бачити їх причини і наслідки, визна-
чати головне); спостережливість (уміння 
бачити, мимоволі відзначати важливе, збе-
рігати деталі в пам’яті); стратегічність мис-
лення (уміння бачити розгорнуту структуру 
своєї організаторської діяльності з виді-
ленням самостійних видів підлеглих робіт); 
розуміння статусу керівника (керівник по-
винен розуміти свій статус і як керуючого, 
і як кваліфікованого спеціаліста); ефектив-
не виконання функціональних обов’язків 
(приймаючи надані йому права і покладені 
обов’язки, керівник приймає разом з ними 
відповідальність за свої дії та дії підлеглих).

Позитивне самопочуття в процесі орга-
нізаційної діяльності передбачає високий 
тонус (стенічність почуттів), задоволеність 
від роботи і професійного спілкування, по-
зитивне мислення.

Якостями, які протипоказані керівникові, 
вважаються: підвищена чутливість (сенси-
тивність), яка погано коригується, висока 
неврівноваженість і тривожність [16, с. 247].

Від ступеня розвиненості перерахованих 
психологічних підструктур залежить індиві-
дуальний стиль керівництва, який, як пра-
вило, визначають поєднанням таких ком-
понентів, як директивність, колегіальність 
і потурання. [16, c. 243]. При домінуванні 
одного з них складається виражений стиль; 
у разі, коли два компоненти домінують над 
третім, виникає змішаний тип; якщо всі три 
компоненти виражені приблизно рівною мі-
рою, то стиль характеризується як комбіно-
ваний. В ідеалі на різних етапах виконання 
завдання, залежно від рівня розвитку ко-
лективу, на перший план повинні виходити 
то взаємовідносини організатора і органі-
зованих, то єдиноначальність, то колегіаль-
ність – іншими словами, стиль управління 
повинен бути гнучким.

Жорсткий директивний стиль за раху-
нок сильної централізації влади часто дає 
високі показники ефективності, хоча за-
звичай він викликає конфлікт із професіо-
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налами-виконавцями, особливо при твор-
чому характері роботи. Колегіальний стиль 
ефективний за рахунок зацікавленого під-
ключення великої кількості виконавців до 
вирішення завдання. Комбінований стиль 
має переваги за рахунок гнучкості керів-
ництва (і в цьому сенсі оволодіння новими 
підходами до керівництва стає для кожного 
менеджера важливим внутрішнім резер-
вом) [16, c. 244].

Характерно, що стиль управління за-
лежить від типових для керівника пси-
хологічних захистів. Так, Н.В. Шрейдер і  
А.В. Карпову вдалося виявити відмінності 
між керівниками з різним стилем управ-
ління за цілим комплексом параметрів: за 
рівнем вираженості окремих захисних ме-
ханізмів; за характером і кількістю зв’язків 
між ними; за рівнем і якістю зв’язків між 
окремими захисними механізмами. Автори 
емпірично підтвердили гіпотезу про вплив 
особливостей психологічного захисту ке-
рівника на схильність до використання ним 
певного стилю управління [18].

В залежності від вищеназваних психо-
логічних підструктур особистості керівника, 
У.Б. Косар [6] в якості критерію успішності 
управлінської діяльності виділяє культуру 
управління як сукупність досягнень в орга-
нізації і здійсненні процесу управління, ор-
ганізації управлінської праці, використанні 
техніки управління, а також як сукупність 
вимог до систем управління і працівників, 
зумовлених нормами і принципами суспіль-
ної моралі, етики, естетики. У свою чергу, 
культура управління визначається рівнем 
розвитку професійної самосвідомості ке-
рівника, мірою його самоусвідомлення і 
самоконтролю, актуалізацією ролі самосві-
домості у розв’язанні проблем оптимізації 
взаємодії. Результати аналізу дозволили 
автору встановити, що ефективна управ-
лінська діяльність керівників визначаєть-
ся трьома основними факторами: фактор 
«професійна самосвідомість та професійно 
важливі якості керівника», фактор «управ-
лінська компетентність керівника» та фак-
тор «морально-духовний розвиток особи-
стості керівника» [6].

Протягом останнього десятиліття у на-
уковому дискурсі активно обговорюється 
тема управлінського мислення, і найакту-
альнішим аспектом цього обговорення є 
рефлексивність мислення керівника [2]. Ак-
туальність рефлексії у мисленні керівника 
підкреслюється тим положенням, що управ-
ління за своєю суттю є насамперед керу-
вання самим собою, а потім вже іншими.

Сутність рефлексивного управління ор-
ганізацією вбачають у мисленнєвій рефлек-
сії керівника, яка, незважаючи на практичну 

спрямованість його мислення, перебігає в 
абстрактних поняттях. О.С. Анісімов зазна-
чає, що «сама практика управління спира-
ється на поняття «думка-почуття-дія», яке 
підкреслює спрямованість думки і почуття 
суб’єкта на власну дію, тобто підкреслює 
єдність елементів даної тріади» [2, с. 49].

Типовий цикл рефлексивної управлін-
ської миследіяльності на рівні операцій по-
чинається із розуміння змісту «замовлення 
на діяльність» мовою замовника. Для цього 
потрібно замовлення звичайною мовою, яка 
не містить систематичного управлінського 
світогляду, перекласти на управлінську су-
бмову, яка має такий світогляд. На наступ-
ному етапі враховуються ресурси і здійсню-
ється прогностичне планування діяльності, 
яка передбачає подальший контроль, ви-
роблення корекційних мікропроектів та їх 
реалізацію. На рівні розумових дій здійсню-
ється завданнєвий підхід до управлінської 
діяльності: трансформація діяльності у ро-
зумові моделі. Мозок керівника займається 
членуванням матеріалу, відбором значущих 
компонентів, побудовою заступників набо-
рів цих компонентів, синтезуванням заступ-
ників в конструкцію, ототожнення конструк-
ції з вихідним матеріалом.

Природно, що сама тонкість розумової 
роботи передбачає формування рефлексив-
но-мисленнєвої культури керівника. Існують 
такі методи і психотехнології, як інтуїтивні 
тренінги, рефлексивно-розумові тренінги, 
що дозволяють удосконалювати емоцій-
но-чуттєву організованість керівника, його 
чутливість до власних станів, відстеження їх 
у самосвідомості, вироблення автоматизму 
роботи мислення керівника [2].

Отже, методологічним підґрунтям для 
аналізу взаємозв'язку управлінського сві-
домості і особистості керівника виступила 
діяльнісна теорія. Аналіз цього взаємо-
зв'язку базується на знаковому опосеред-
куванні діяльності та включеності особи-
стості керівника в систему управлінських 
відносин. Означено такі компоненти діяль-
нісного опосередкування особистості ке-
рівника: управлінська диспозиція, сенсо-
твірні мотиви та мотиви-стимули, перехід 
об'єкта праці в образ світу професії, про-
дукт управлінської діяльності. На підставі 
проведеного аналізу описано психологіч-
ну структуру особистості управлінця, що 
складається з організаційної проникливо-
сті (психологічна вибірковість, практична 
спрямованість інтелекту, психологічний 
такт), емоційно-вольової активності (енер-
гійність, критичність, вимогливість) та ор-
ганізаторських схильностей (готовність до 
організаторської діяльності, самопочуття 
керівника).
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Таким чином, доведено (через виявлен-
ня компонентів опосередкування управ-
лінської діяльності та на підставі цього 
представленої психологічної структури 
особистості керівника) існування взаємо-
зв’язку особистості керівника і його управ-
лінської свідомості.
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В тексте предлагается эмпирическая верификация нормативной модели самоидентификации, 
выстроенной в концептуальной перспективе культурно-исторической психологии. Исследуется функ-
циональная структура самоидентификации как высшей психической функции в юношеском возрас-
те. Определяется характер взаимосвязи и взаимовлияния между самоидентификацией и ценностными 
ориентациями.

Ключевые слова: самоидентификация, нормативная модель самоидентификации, функциональная 
структура самоидентификации, высшая психическая функция, ценностные ориентации.

В тексті пропонується емпірична верифікація нормативної моделі самоідентифікації, вибудуваної в 
концептуальній перспективі культурно-історичної психології. Досліджується функціональна структура 
самоідентифікації як вищої психічної функції в юнацькому віці. Визначається характер взаємозв'язку і 
взаємовпливу між самоідентифікацією і ціннісними орієнтаціями.

Ключові слова: самоідентифікація, нормативна модель самоідентифікації, функціональна струк-
тура самоідентифікації, вища психічна функція, ціннісні орієнтації.

Dyakov D.G. VALUE ORIENTATIONS AND SELF-IDENTIFICATION: THE PHENOMENON  
OF CIRCULAR DETERMINATION IN PSYCHOLOGY

The empirical verification of normative self-identification model constructing in conceptual prospect of 
cultural-historical psychology is proposed in the text. Functional structure of self-identification as a higher 
mental function in juvenility is investigated in this article. The nature of the relationship and interaction 
between self-identification and value orientations is determined in the article.

Key words: self-identification, normative model of self-identification, functional structure of self-
identification, higher mental function, value orientations.

Постановка проблемы. Проблема 
самоидентификации человека является 
одним из наиболее острых вопросов со-
временной психологии [10]. В XX веке 
этой проблемой занимались как психо-
логи (Э. Эриксон, Х. Тэджфел, Дж. Тер-
нер, Г. Брейкуэлл, Дж. Марсиа, Ж. Лакан 
и др.), так и представители непсихоло-
гической социогуманитаристики (Ю. Ха-
бермас, П. Бергер, Т. Лукман, Р. Бурдье, 
А. Гидденс, Дж. Ури, П. Рикер и др.). В то 
же время ни один из подходов, в рамках 
которых предпринимались попытки раз-
работки проблемы идентичности, не пре-
доставил возможности организации мето-
дологически корректного и, вместе с тем, 
обладающего объемными эвристическими 
возможностями исследования самоиден-
тификации субъекта как процесса форми-
рования его интегральной идентичности. 
Так, большинство исследователей фо-
кусируют свое внимание на количестве, 

1 См., например, М. Кун, Т. Макпартленд, Е. Трандина [7;13].
2 См., например, H. Tajfel, В.В. Агеев [1;2]

реже – на характере идентификационных 
категорий, которые предъявляет испыту-
емый (рассматриваемых в таких случаях, 
как правило, в качестве элементов соци-
альной идентичности или самосознания)1. 
В отдельных случаях отмечается смещение 
акцента с собственно явлений самоиден-
тификации к исследованиям самоотноше-
ния, образа «Я» и т. д., результаты которых 
авторы выдают за результаты изучения 
идентичности2. 

Выход из «методологических тупиков», в 
которые «упирается» изучение идентично-
сти в русле классических в этом отноше-
нии психодинамического и когнитивного 
подходов (к таковым можно отнести про-
тивопоставление социальной и личностной 
идентичностей, вопрос о том, интегрирует 
или сегрегирует идентификация человека 
и общество, проблему доступности экс-
периментальной фиксации эмпирических 
коррелятов идентичности), представляет-
ся возможным в ходе обращения к куль-
турно-историческому подходу. Следует 
сказать, что в поле культурно-историче-
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ской психологии практически отсутству-
ют попытки концептуализации понятий 
«идентичность» и «самоидентификация». 
Так же, как и попытки понятийной фик-
сации стоящей за ними психологической 
реальности (за исключением концептуа-
лизации отдельных понятий, тесно свя-
занных с проблемой самоидентификации, 
например, разработки понятия «автобио-
графическая память» В.В. Нурковой [11]). 
При этом в русскоязычной психологии 
проблема идентичности обсуждается, но 
преимущественно в русле когнитивно-
го подхода (А.Р. Аклаев, Н.Л. Иванова, 
Н.Н. Корж, Е.В. Федорова и др.), где, как 
правило, речь идет о социальной иден-
тичности; психодинамического подхода с 
элементами интегративно-эклектического 
(А.В. Визигина, И.С. Кон, Ц.П. Короленко, 
И.А. Толпина и др.), а также с позиций, 
близких социальному конструкционизму 
(А.Г. Асмолов, Е.П. Белинская, Т.Г. Сте-
фаненко и др.). Исключением, возможно, 
следует назвать теорию В.С. Агеева, объ-
ясняющую отдельные явления социальной 
идентичности в контексте феноменов со-
вместной деятельности групп [2]. В поле 
же собственно культурно-исторического 
подхода (в отличие от узко-деятельностно-
го) данная проблема не получила до сих 
пор существенного развития [5].

В рамках культурно-исторической пси-
хологии, с опорой, прежде всего, на идее 
Л.С. Выготского о знаковом и символиче-
ском способах опосредствования высшей 
психической активности человека, на идее 
о переживании как единице анализа пси-
хического, а также на идеях М.М. Бахтина 
о полилогичности сознания и роли социо-
культурного зеркала в формировании са-
мосознания, нами была выстроена модель 
самоидентификации [3; 4]. В рамках этой 
модели самоидентификация определяется 
как высшая психическая функция внутрен-
него личностного знаково и символически 
опосредствованного отношения челове-
ка к событиям индивидуальной истории 
как к явлениям, конституированным еди-
ной субъектностью и составляющим еди-
ное индивидуально-историческое целое. 
Определяя самоидентификацию как пере-
живание себя в социокультурном Другом, 

3 Разрабатывая структуру самоидентификации, мы опираемся 
на имплицитно присутствующую в трудах Л.С. Выготского идею 
о необходимости совмещения структурного и функционального 
принципов анализа психологической реальности [9].
4 Термин «аксиоматизация» выводится в рабочем порядке из 
идей И.М. Розета, который рассматривал анаксиоматизацию и 
гипераксиоматизацию в качестве механизмов изменения субъ-
ективной значимости, лежащих в основе ряда относительно ди-
намичных явлений сознания, таких как переживание комическо-
го, эмоциональный катарсис и т. д. [12].

мы рассматриваем ее в единстве интел-
лектуального и аффективного, личностного 
и средового, характеризующем, согласно 
Л.С. Выготскому, переживание [3; 4].

Исходя из сформулированного выше по-
нятия, процесс самоидентификации обе-
спечивается тремя основными функциями3: 

1. Становление знака в качестве орудия, 
обеспечивающего представление себя со-
знанию как целостного субъекта опреде-
ленной (реальной или до-воображенной) 
социальной практики. 

2. Аксиоматизационно4-детерминиро-
ванный отбор и интегрирование разроз-
ненной феноменологии индивидуальной 
истории, а также событий планируемо-
го будущего субъекта при помощи знака 
(формирование самоидентификационных 
конструктов). Последнее обеспечивается 
двумя подфункциями самоидентификации: 

2.1. Формированием ассоциации меж-
ду избранной категорией и разрозненной 
феноменологией, характеризующей опыт 
бытия субъекта в мире (связь по линии на-
стоящее-прошлое). 

2.2. Формированием ассоциации между 
идентификационной категорией и содержа-
нием мотивационно-целевой сферы субъ-
екта (связь по линии настоящее-будущее). 

3. Обеспечение символически опосред-
ствованного единства самоидентифика-
ционных конструктов, а вместе с ними и 
социокультурных контекстов, в которых 
реализуется каждый из таких конструктов 
в сознании субъекта, и, как следствие, эм-
пирическое апплицирование личностных 
ценностей, а также предельных смыслов, 
конституирующих взаимодействие субъек-
та с внешним миром.

Важнейшим основанием развития иден-
тичности, согласно разработанной нами 
нормативной модели, является становле-
ние ценностно-смыслового детерминиро-
вания процесса самоидентификации [3; 4]. 
Особую значимость ценностное детерми-
нирование приобретает в контексте осу-
ществления третьей функции самоиденти-
фикации, обеспечивающей формирование 
интегральной идентичности человека. По-
следнее требует от человека организации 
внутреннего диалога, направленного на 
поиск предельных смыслов, ценностей, 
которые можно рассматривать в качестве 
интегрирующей основы идентичности. 
В рамках этой функции, согласно нашей 
модели, заканчивается дефрагментация 
чувственного опыта взаимодействия субъ-
екта с миром [4]. Социокультурно кластри-
фицированный на предыдущем этапе чув-
ственный опыт переживается субъектом 
как единое целое, в качестве собственной 
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индивидуальной истории. Процессом, в 
котором осуществляется эта функция, ста-
новится символическое опосредствование 
[4]. Таким образом, именно в этой, тре-
тьей, функции осуществляется ценностное 
регулирование процесса самоидентифика-
ции. Здесь объективизируется связь меж-
ду процессами становления самосознания 
личности и формирования ее ценност-
но-смысловой сферы. Такая связь нужда-
ется в специальной эмпирической верифи-
кации. С целью осуществления последней 
нами предпринято исследование взаимос-
вязи самоидентификации и ценностных 
ориентаций у лиц юношеского возраста, 
у которых данные психические явления 
можно считать в целом сформированными. 
Гипотезой исследования становится тогда 
предположение о том, что формирование 
интегральной идентичности значимо кор-
релирует с развитием ценностных ориен-
таций у лиц юношеского возраста.

Методика исследования направлена 
на изучение степени сформированности 
функциональной структуры самоидентифи-
кации и включает три экспериментальных 
задания, обеспечивающих исследование 
сформированности каждой из обозначен-
ных выше функций самоидентификации.

В рамках задания, получившего рабочее 
название: «Исследование сформированно-
сти знака как орудия самоидентификации», 
изучается соответствующая функция само-
идентификации подростка. Испытуемому 
предлагается устно ответить на вопрос 
«Кто я?». На ответы дается три минуты. За-
тем ответы записываются и ранжируются 
по критерию их значимости для испытуе-
мого. После ранжирования остается три 
ответа, отражающие наиболее значимые 
для субъекта содержания самоидентифи-
кации. Интерпретация. Формулируемые 
испытуемыми ответы мы рассматриваем 
в качестве знаков, фиксирующих опреде-
ленный тип социальных практик, реали-
зуемых испытуемым и обеспечивающих 
возможность единства индивидуального 
опыта взаимодействия субъекта с миром. 
Исследователем анализируется категория, 
исходя из наличия в ней ориентированно-
сти на погружение человека как целого в 
определенную социальную практику.

Данное задание методики не следует 
идентифицировать с известной методикой 
«Кто Я» М. Куна, Т. Макпартленда [7]. По-
следняя предполагает иные цели иссле-
дования (изучение степени рефлексивно-
сти личности, самооценки, эмоциональной 
оценки идентичности, Я-концепции и т. 
д.), а также иную, по отношению к задан-
ной нами и представленной выше, логику 

интерпретации. Общим в этих методиках 
является лишь часть инструкции, а также 
ориентация на изучение рассматриваемо-
го в широком смысле самосознания лично-
сти. Разработанное нами задание, в отли-
чие от методики М. Куна, Т. Макпартленда, 
имеет четкую направленность на изучение 
одного из компонентов функциональной 
структуры самоидентификации – станов-
ления знака в качестве орудия самоиден-
тификации.

Сформированность данной функции оце-
нивается на основании анализа трех отве-
тов, отражающих наиболее значимые для 
субъекта содержания самоидентификации. 
Третий (самый высокий) уровень развития 
самоидентификации предполагает импли-
цитную заданность в предложенной испы-
туемым категории модели определенной 
социальной практики (практик) во всех трех 
ответах. Примерами ответов такого рода 
являются категории «спортсмен», «худож-
ник», «хулиган», «ученик», «мальчик», «хри-
стианин» и т. д. На втором уровне развития 
соответствующей функции ответы при-
нимают характер перехода от категорий, 
фрагментирующих социальные практики 
человека («умный», «уверенный в себе» и 
т. д.), к ответам, задающим четкий вариант 
социальной практики, который репрезенти-
рует человека как целостного завершенно-
го участника социальных отношений («лыж-
ник», «девушка» и др.). Поэтому данный 
уровень характеризуется соединением раз-
ных типов ответов (например, «девушка», 
«ученица» и «красивая»). На первом уровне 
развития данной функции предлагаемые 
испытуемым категории характеризуются 
«освобожденностью» от ориентации на ре-
ализацию социальных практик и выступают 
лишь элементом «мозаики» образа соб-
ственной личности, существующей в созна-
нии субъекта. Примерами ответов такого 
рода являются ответы «красивая», «слабо-
характерный» и т. д. Нулевой уровень са-
моидентификации предполагает неспособ-
ность выполнить предлагаемую психологом 
инструкцию (сформулировать хотя бы три 
ответа или проранжировать ответы на во-
прос «кто я?»).

Задание «Исследование самоиденти-
фикационных конструктов» предполагает 
моделирование функции отбора и ассо-
циирования разрозненной феноменологии 
осуществленного, а также планируемого 
взаимодействия субъекта с миром при по-
мощи знака. Задание предполагает рекон-
струирование модели процесса органи-
зации субъектом представлений памяти и 
воображения, охватывающих явления вза-
имодействия «Я – мир», при помощи знака, 
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выступающего в качестве средства самои-
дентификации. Данное задание связано с 
первым заданием и предполагает ориен-
тацию на отобранные испытуемым ранее 
знаки-орудия самоидентификации. В ходе 
задания испытуемому предлагается три 
группы геометрических фигур, каждая из 
которых выступает внешним объектом-за-
местителем феноменов взаимодействия 
субъекта с миром, характеризующего раз-
ные периоды жизни субъекта. Для пред-
метной фиксации феноменологии событий 
прошлого испытуемому предлагается ис-
пользовать гексаэдры, настоящего – ок-
таэдры, а будущего – тетраэдры. Далее 
испытуемому предлагается расположить 
события его жизни, в которых он проявил 
себя как носитель одной из трех выбран-
ных в рамках первого задания социаль-
ных стратегий, в последовательности от 
прошлого к будущему, а также составить 
на основе единства этих событий автобио-
графическое повествование. Такая проце-
дура осуществляется по отношению к ка-
ждой из трех выбранных в рамках первого 
задания категорий. Интерпретация. Крите-
рием сформированности данной функции 
(т. е. критерием 3-го, высшего, уровня ее 
развития) является нарративность инди-
видуальной истории субъекта, формиру-
ющейся в ходе знаковой организации со-
ответствующих феноменов чувственного 
опыта, способность субъекта организовать 
во внешнем предметном плане связанную 
соответствующей социальной практикой 
цепь разнесенных во времени событий 
взаимодействия с миром, что рассматри-
вается как символическое свидетельство 
организующей функции знака как средства 
формирования самоидентификационного 
конструкта. На втором уровне испытуемый 
находит в поле своего опыта события, ха-
рактеризующие его как автора соответ-
ствующей социальной практики в различ-
ные периоды времени, но оказывается не 
способен рассматривать эти события в са-
мосознании как содержания единой вре-
менной перспективы. На первом уровне 
испытуемый фиксирует отдельные события 
своей жизни как проявления реконструи-
руемой социальной роли. Объективизиру-
емые им события при этом характеризуют 
лишь отдельные временные векторы его 
жизни. Наконец, нулевой уровень харак-
теризуется неспособностью испытуемого 
идентифицировать в сознании события, 
выступающие коррелятами осмысливае-
мой социальной практики.

В рамках задания «Исследование ин-
тегральной целостности самоиденти-
фикации» изучается сформированность 

функции, обеспечивающей единство пред-
ставленности в сознании ассоциированных 
знаком содержаний субъективно значимо-
го чувственного опыта взаимодействия с 
миром, которые мы, в рабочем порядке, 
определяем как «самоидентификационные 
конструкты». Такое единство определяет-
ся в рамках обсуждаемой здесь теории как 
интегральная идентичность. В рамках дан-
ного задания испытуемому предлагается 
еще раз ознакомиться с тремя группами 
пространственных трехмерных объектов 
правильной формы (гексаэдры, октаэдры, 
тетраэдры), обладающих в силу пластично-
сти материала свойством вариативности. 
Затем ребенку необходимо выбрать грани 
объектов, на которых он расположит свои 
ответы, полученные в рамках первого за-
дания (т. е. самоидентификационные кате-
гории). Для расположения самоидентифи-
кационных категорий испытуемый может 
выбрать одну, две или три фигуры. Пред-
ложенные испытуемым в рамках первого 
задания ответы записываются психологом 
на бумаге и прикалываются испытуемым 
на выбранные им фигуры. В случае, если 
категории были расположены на гранях 
одной фигуры, ребенку также предлагает-
ся придать этой фигуре символизирующую 
его форму. Интерпретация. Количество вы-
бранных испытуемым объектов мы рассма-
триваем как проявление степени единства 
интегральной идентичности и согласован-
ности входящих в нее самоидентифика-
ционных категорий, а также внутренней 
однородности ценностных ориентаций, на 
которых базируются социальные практики, 
зафиксированные в самоидентификацион-
ных конструктах субъекта. Свидетельством 
сформированности этой функции (т. е. 
центральным признаком высшего уровня 
ее развития) будет выбор субъектом для 
расположения всех трех самоидентифи-
кационных категорий одной фигуры, сим-
волизирующей единство его самоиденти-
фикационных конструктов, интегральную 
целостность переживания субъектом инди-
видуальной истории, а также возможность 
придания ей уникальной, характеризующей 
именно этого субъекта, символизирующей 
его формы. Второй уровень самоиденти-
фикации характеризуется расположением 
двух самоидентификационных конструктов 
на гранях одной фигуры, тогда как третий 
конструкт располагается в ответах этого 
уровня отдельно. Первый уровень разви-
тия данной функции предполагает рас-
положение каждого из конструктов на от-
дельной фигуре. Подобную ситуацию мы 
рассматриваем как символическое прояв-
ление абсолютной внутренней рассогла-
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сованности и хаотичности интегральной 
идентичности человека, а также разнород-
ности ценностных и смысловых оснований 
компонентов, составляющих самосознание 
субъекта. Нулевой уровень предполага-
ет невозможность размещения субъектом 
самоидентификационных конструктов на 
гранях предложенных психологом геоме-
трических фигур.

Второй методикой, использованной в 
исследовании, стала методика «Ценност-
ные ориентации» М. Рокича. Она позволя-
ет изучить иерархию ценностей личности, 
определяющих содержание ее направлен-
ности, ее мотивацию и отражающих от-
ношение человека к себе, другим людям 
и миру. Автор рассматривает два класса 
ценностей: терминальные ценности и ин-
струментальные ценности. Первый класс 
включает ценностные ориентации, важ-
ные для жизни человека в целом, конеч-
ные цели его индивидуального существо-
вания. Второй класс составляют ценности, 
предпочитаемые человеком как наиболее 
нужные в любой жизненной ситуации. Ме-
тодика основана на ранжировании каждого 
списка ценностей в отдельности. Традици-
онно более значимым ценностям присва-
ивается меньший ранг. В данном иссле-
довании для большей простоты и ясности 
интерпретации результатов корреляци-
онного анализа был применен обратный 
принцип ранжирования, т. е. более значи-
мая ценность ставилась на более высокое 
ранговое место [6].

Испытуемые. Выборка исследования 
состояла из 30 человек в возрасте 19-21 
года, являющихся студентами Белорусско-
го государственного педагогического уни-
верситета им. М. Танка, г. Минск.

Результаты и обсуждение
Результаты, полученные по методике 

исследования самоидентификации, пред-
ставлены в абсолютных величинах и в про-
центном выражении в таблице 1.

Анализируя данные, представленные в 
таблице, отметим, прежде всего, то, что 
по блоку I (задание «Исследование сфор-
мированности знака как орудия самоиден-
тификации») не представлены нулевой и 
второй уровни. Абсолютное большинство 
респондентов (97%) продемонстрирова-
ли третий – наиболее высокий – уровень 
сформированности знака как орудия само-
идентификации. Это означает, что практи-
чески все испытуемые, представляя себя, 
используют в качестве ответов на вопрос 
«Кто Я?» категории высокой степени обоб-
щенности. Иными словами, в этих катего-
риях как знаках, опосредующих содержа-
ния идентификации, имплицитно заданы те 

Таблица 1
Результаты исследования 

самоидентификации

Задание 
(блок) Уровень

Абсолют-
ная вели-

чина

Процент-
ное выра-

жение

Сформи-
рованность 
знака как 
орудия 
самоиден-
тификации 
(блок I)

0  –  –

1 1 3,33%

2  –  –

3 29 96,67%

Самоиден-
тифика-
ционные 
конструкты 
(блок II)

0  –  –

1 8 26,67%

2 1 3,33%

3 21 70%

Интеграль-
ная це-
лостность 
самоиден-
тификации 
(блок III)

0  –  –

1 19 63,33%

2 6 20%

3 5 16,67%

Итоговый 
показатель

0 1 3,33%
1 8 26,67%
2 16 53,33%
3 5 16,67%

или иные социальные практики, целостным 
субъектом которых полагает себя испыту-
емый.

Данные по блоку II методики (задание 
«Исследование самоидентификационных 
конструктов») свидетельствуют о том, что у 
большинства испытуемых (70%) на высоком 
уровне сформирована функция интегри-
рования единой временной перспективы 
личности при помощи ее самоидентифи-
кационных категорий. Испытуемый, имею-
щий по блоку II третий – самый высокий –  
уровень, обнаруживает в своем прошлом 
индивидуальном опыте, а также прогнози-
рует в своем будущем события, в которых 
он представлен как исполнитель одной из 
социальных практик, обозначенных ранее 
им самим в самоидентификационных ка-
тегориях. При этом единство выстроенной 
респондентом линии его индивидуальной 
истории обеспечивается именно осозна-
нием себя осуществляющим ту или иную 
зафиксированную в соответствующей са-
моидентификационной категории соци-
альную практику, что указывает на сфор-
мированность самоидентификационного 
конструкта. В то же время у 27% испыту-
емых был выявлен первый уровень разви-
тия данной функции самоидентификации. 
Такие испытуемые фиксируют отдельные 
акты некоторой социальной практики, но 
оказываются не способными представить 
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их как последовательность в единой цепи 
жизненных событий.

По блоку III (задание ««Исследование 
интегральной целостности самоидентифи-
кации») наиболее представленным оказал-
ся первый уровень развития соответству-
ющей функции: его обнаруживают 63% 
испытуемых. В их самосознании самои-
дентификационные конструкты еще не яв-
ляются интегрированными. Это свидетель-
ствует о внутренней рассогласованности 
и хаотичности интегральной идентичности 
испытуемых, а также о разнородности цен-
ностных и смысловых оснований компо-
нентов, составляющих самосознание этих 
респондентов. Уровни 2 и 3 по блоку III в 
нашей выборке представлены примерно 
одинаково: они обнаружены у 20% и 17% 
испытуемых соответственно. У человека, 
обнаруживающего второй уровень разви-
тия самоидентификации, идентификаци-
онная категория выполняет функцию инте-
грирования событий, конституированных 
единой социальной практикой, относящих-
ся к одному из временных векторов взаи-
модействия с миром (прошлое или буду-
щее). На третьем уровне развития данной 
функции можно говорить об ее полной 
сформированности. Индивидуальная исто-
рия переживается каждым из испытуемых 
как интегрированная целостность социо-
культурных линий его жизни (самоиденти-
фикационных конструктов).

Рассмотрим теперь общий показатель 
по методике. Он вычислялся путем опре-
деления суммы полностью сформирован-
ных функциональных блоков самоиденти-
фикации. Другими словами, за единицу 
принимались полностью сформированные 
функции самоидентификации, что отра-
жалось в получении испытуемым третьего 

уровня по соответствующему заданию ис-
следовательской методики.

Самоидентификация как целостный про-
цесс более чем у половины испытуемых 
(53%) обнаруживает второй уровень разви-
тия, у 27% – первый и у 17% испытуемых – 
третий, самый высокий, уровень развития. 
Это говорит о том, что самоидентификация 
не заканчивает формироваться у человека 
к юношескому возрасту, продолжая свое 
развитие в дальнейшем.

Ценностные ориентации в юношеском 
возрасте. Первоначально ценностные ори-
ентации – отдельно терминальные ценности 
и отдельно инструментальные ценности –  
были упорядочены нами по возрастанию 
рассчитанных для каждой из них медиан 
рангов, присвоенных каждой ценностной 
ориентации испытуемыми. Упорядоченные 
таким образом списки ценностей помеще-
ны в таблицы 2 и 3. Следует отметить, что 
чем меньше медиана, тем более значима 
соответствующая ценность для выборки, 
представленной испытуемыми.

Как видно из таблицы 2, здоровье 
(М

е
=3,0) и счастливая семейная жизнь 

(М
е
=3,0) являются наиболее важными из 

терминальных ценностей для испытуе-
мых исследовательской выборки. Далее 
по значимости следует любовь (М

е
=4,0). 

Другими словами, физическое и психиче-
ское здоровье, счастье в семейной жизни, 
а также духовная и физическая близость 
с любимым человеком являются теми це-
лями, которые в первую очередь зада-
ют содержание направленности личности 
обследованных испытуемых и тем самым 
определяют основную сферу их жизненных 
устремлений.

Последние три позиции ранжированно-
го ряда терминальных ценностей заняли 

Таблица 2
Упорядоченный список терминальных ценностей

№ 
п/п

Терминальные 
ценности

Медиана 
выставленных 

рангов

№ 
п/п

Терминальные 
ценности

Медиана 
выставленных 

рангов
1 Здоровье 3,0 10 Интересная работа 9,0

2 Счастливая семейная 
жизнь 3,0 11 Жизненная мудрость 10,0

3 Любовь 4,0 12 Познание 11,0
4 Уверенность в себе 5,5 13 Удовольствия 12,0

5 Наличие хороших 
и верных друзей 7,0 14 Материально 

обеспеченная жизнь 13,0

6 Развитие 7,0 15 Творчество 14,0

7 Свобода 7,5 16 Красота природы 
и искусства 15,0

8 Продуктивная жизнь 8,5 17 Счастье других 15,0

9 Активная деятельная 
жизнь 9,0 18 Общественное 

признание 15,5
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красота природы и искусства (М
е
=15,0), 

счастье других (М
е
=15,0) и общественное 

признание (М
е
=15,5). Переживание пре-

красного в природе и искусстве, благосо-
стояние, развитие и совершенствование 
других людей, человечества в целом и ува-
жение окружающих, коллектива, товари-
щей по работе не являются теми целями, 
в жизненной необходимости достижения 
которых испытуемые твердо уверены.

Характерно то, что здоровье и счаст-
ливая семейная жизнь как самые важные 
конечные жизненные цели респондентов 
относятся к группе конкретных ценностей, 
а также принадлежат к группе ценностей 
личной жизни. В то же время красота при-
роды и искусства и счастье других, оказав-
шиеся для испытуемых в ряду наименее 
значимых терминальных ценностей, вклю-
чены в группу абстрактных ценностных 
ориентаций.

Ранжированный список инструменталь-
ных ценностей представлен в таблице 3. 
Первое место в нем занимает жизнера-
достность (М

е
=3). Далее следуют незави-

симость (М
е
=6) и честность (М

е
=6). Лица 

юношеского возраста полагают, что жиз-
нерадостность и связанное с ней чувство 
юмора, независимость как способность 
действовать самостоятельно и решитель-
но, а также честность, правдивость и ис-
кренность являются наиболее предпоч-
тительными личностными свойствами, 
рассматриваемыми как ценное средство 
эффективной предметной деятельности и 
социального взаимодействия.

В конце упорядоченного ряда инстру-
ментальных ценностей оказались высо-
кие запросы (М

е
=16), непримиримость к 

недостаткам (М
е
=16) и исполнительность 

(М
е
=16). Испытуемые полагают, что нет 

особой необходимости в том, чтобы, не-
зависимо от ситуации, предъявлять высо-
кие требования к жизни и иметь высокие 

притязания, демонстрировать последова-
тельную непримиримость к недостаткам в 
себе и других, а также всегда быть испол-
нительным и дисциплинированным.

Стоит отметить, что среди наиболее 
предпочитаемых инструментальных цен-
ностей большинство составляют ценности 
общения (жизнерадостность и честность), 
а среди наименее предпочтительных в 
большинстве представлены ценности са-
моутверждения (высокие запросы и непри-
миримость к недостаткам).

Взаимосвязь самоидентификации и 
ценностных ориентаций. Для определения 
взаимосвязи сформированности функци-
ональной структуры самоидентификации 
личности с ее ценностными ориентациями 
был проведен корреляционный анализ при 
помощи параметрического метода линей-
ной корреляции Пирсона, так как большин-
ство переменных исследования оказались 
распределены нормальным или близким к 
нормальному способами. В результате был 
обнаружен ряд актуальных для описывае-
мого исследования корреляционных свя-
зей. Слабая отрицательная связь между 
сформированностью знака как орудия са-
моидентификации и оценкой значимости 
такой терминальной ценности, как актив-
ная деятельная жизнь (r=-0,39; р=0,034) 
означает, что чем более обобщенно и це-
лостно, контекстно идентифицирует себя 
человек, тем менее зависимым от предмет-
ной активности он себя осознает. Человек 
очерчивает свою деятельность границами, 
обусловленными социальной практикой, 
фиксируемой соответствующей катего-
рией. Сформированность знака как сред-
ства самоидентификации оказалась также 
слабо положительно связанной с терми-
нальной ценностью «Здоровье» (r=0,44; 
р=0,016), т.е. испытуемые, осознающие 
себя полноценными субъектами социаль-
ной практики (или практик), в большей сте-

Таблица 3
Упорядоченный список инструментальных ценностей

№ 
п/п

Инструментальные 
ценности

Медиана 
выставленных 

рангов

№ 
п/п

Инструментальные 
ценности

Медиана 
выставленных 

рангов
1 Жизнерадостность 3,0 10 Ответственность 9,0
2 Независимость 6,0 11 Самоконтроль 9,0
3 Честность 6,0 12 Смелость 10,0
4 Воспитанность 7,0 13 Широта взглядов 10,0
5 Терпимость 8,0 14 Твердая воля 10,0
6 Эффективность в делах 8,0 15 Рационализм 13,0
7 Аккуратность 8,5 16 Высокие запросы 16,0

8 Образованность 8,5 17 Непримиримость к 
недостаткам 16,0

9 Чуткость 8,5 18 Исполнительность 17,0
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пени ориентированы на то, чтобы ценить 
и беречь свое физическое и психическое 
здоровье.

Слабая положительная связь была вы-
явлена между сформированностью само-
идентификационных конструктов (второй 
блок методики и соответствующая функция 
самоидентификации) и творчеством как 
терминальной ценностью (r=0,36; р=0,049). 
Это свидетельствует о том, что отчетливое 
проявление способности испытуемых ор-
ганизовывать свой приобретенный и пла-
нируемый опыт взаимодействия с миром 
в виде единого целого посредством осоз-
нания себя субъектными участниками со-
циальных практик сопровождается стрем-
лением использовать как можно больше 
возможностей творческого самоосущест-
вления. Кроме того, сформированность 
самоидентификационных конструктов по-
ложительно коррелирует с такой инстру-
ментальной ценностью, как независимость 
(r=0,39; р=0,032). Можно говорить о том, 
что испытуемые, идентифицирующие себя 
субъектами одной из социальных практик, 
придают большое значение способности 
человека как субъекта действовать само-
стоятельно и решительно.

Положительная корреляционная связь 
была обнаружена между переменными 
«Интегральная целостность самоиденти-
фикации» и «Широта взглядов» (r=0,40; 
р=0,026). На основании этого можно кон-
статировать, что высокая внутренняя инте-
грированость самоидентификации позво-
ляет человеку единосубъектно относится 
к различными социокультурным практи-
кам, автором которых он является. Можно 
также утверждать, что для испытуемых с 
высокой внутренней интегрированностью 
идентичности, согласованностью реализу-
емых субъектом социальных практик и са-
моидентификационных конструктов, осо-
бую ценность приобретает умение понять 
чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 
обычаи и привычки.

Итоговый показатель сформирован-
ности функциональной структуры самои-
дентификации личности испытуемых по-
ложительно коррелирует с терминальной 
ценностью «Творчество» (r=0,39; р=0,032). 
Интерпретируя эту корреляцию, можно 
заключить, что человек, обладающий раз-
витой идентичностью, высоко ценит воз-
можности творческого осуществления дея-
тельности и творчество как самоцель.

Для подтверждения результатов кор-
реляционного анализа нами была допол-
нительно проверена гипотеза о наличии 
различий в оценке значимости изучаемых 
ценностей между группами испытуемых с 

разным уровнем сформированности ин-
тегральной целостности идентификации. 
Для представления более обобщенной 
картины испытуемые с уровнями 0 и 1 по 
итоговому показателю сформированности 
функциональной структуры самоидентифи-
кации были объединены в одну группу, ус-
ловно считавшуюся имеющей низкий уро-
вень самоидентификации, а испытуемые с 
уровнями 2 и 3 по итоговому показателю 
образовали вторую группу с достаточно 
высокой степенью самоидентификации. 
В данной части статистического анализа 
был применен t-критерий Стьюдента для 
независимых выборок.

Результаты показали, что испытуе-
мые с низким и высоким уровнями сфор-
мированности самоидентификации су-
щественно отличаются, во-первых, в 
определении значимости терминальных 
ценностей «Жизненная мудрость» (t=2,20; 
р=0,036603) и «Творчество» (t=2,17; 
р=0,038239), а во-вторых, они по-разно-
му оценивают такие инструментальные 
ценности, как «Независимость» (t=2,29; 
р=0,029820) и «Эффективность» (t=2,05; 
р=0,049573). Так, юноши, имеющие невы-
сокий уровень сформированности самои-
дентификации, придают большее значение 
жизненной мудрости, чем их сверстники с 
более высоким уровнем самоидентифика-
ции; испытуемые с уровнями 0 и 1 в сред-
нем присвоили данной терминальной цен-
ности ранг 11,5, а испытуемые с уровнями 
2 и 3 – ранг 7,7. Обратная ситуация наблю-
дается относительно ценности творчества. 
Последняя оказалась более значимой для 
испытуемых со сформированной функцио-
нальной структурой самоидентификацией 
(ранг 15,7).

Значимость отдельных инструменталь-
ных ценностей также возрастает по мере 
развития идентичности. К таким ценно-
стям, в частности, следует отнести неза-
висимость и эффективность, получившие 
средние ранги 9,4 и 11,9 соответственно у 
испытуемых со сформированной идентич-
ностью.

Интерпретация и выводы. Выявленная 
связь каждого из блоков самоидентифика-
ции и этого процесса в целом с определен-
ными ценностными ориентациями в группе 
лиц юношеского возраста свидетельству-
ет о взаимовлиянии ценностных ориента-
ций и самоидентификации. Причем, если 
на этапе формирования знака в качестве 
самоидентификационной категории новая 
идентичность «требует» поиска субъектом 
новых ценностей, то на этапах формирова-
ния самоидентификационных конструктов 
и их последующей интеграции уже цен-
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ности определяют развитие идентично-
сти, обеспечивая интегрирование разно-
временных событий в единую временную 
линию, а затем объединение самоиденти-
фикационных конструктов при формиро-
вании интегральной идентичности. Такую 
взаимосвязь правомерно рассматривать в 
качестве феномена кольцевой детермина-
ции, характерной для неклассического типа 
научной рациональности [8]. Итак, сфор-
мулированная нами гипотеза подтверди-
лась частично: значимая связь существует 
не только между функцией интегральной 
идентичности и ценностными ориентация-
ми, но и между каждой из функций само-
идентификации, а также самоидентифика-
цией как целостным процессом, с одной 
стороны, и ценностными ориентациями – с 
другой.

Установленная в ходе исследования 
связь развития самоидентификации (как 
отдельных ее блоков, так и процесса в це-
лом) с повышением значимости опреде-
ленных ценностных ориентаций позволяет 
также выдвинуть предположение о том, 
что условием развития самоидентифика-
ции становится гипераксиоматизация тех 
ценностных ориентаций, которые являют-
ся значимыми ценностными атрибутами 
социокультурной среды, конституирующей 
социальные практики, субъектом которых 
выступает самоидентифицирующийся.
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РЕФЛЕКСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
У ДИСКУРСІ САМОТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Кузікова С.Б., д. психол. н., професор, 
завідувач кафедри практичної психології

Федорова Є.В., викладач 
кафедри практичної психології

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

У статті розглянуто психологічні умови та технології усвідомленої самозміни, самотворення особи-
стості як самосуб’єктної дії. Визначено змістові складові та детермінанти саморозвитку особистості. 
Аналізуються можливості керування процесом самозміни та створення умов формування суб’єкта осо-
бистісного саморозвитку в юнацькому віці. Рефлексія подана як механізм і засіб усвідомленого само-
розвитку.

Ключові слова: самосвідомість, саморозвиток, рефлексія, образ Я, особистісні зміни, самосуб’єк-
тна дія, суб’єкт особистісного саморозвитку.

В статье рассмотрены психологические условия и технологии осознанного самоизменения, самосо-
зидания личности как самосубъектного действия. Определены содержательные составляющие и детер-
минанты саморазвития личности. Анализируются возможности управления процессом самоизменения 
и создания условий формирования субъекта личностного саморазвития в юношеском возрасте. Рефлек-
сия представлена как механизм и средство осознанного саморазвития.

Ключевые слова: самосознание, саморазвитие, рефлексия, образ Я, личностные изменения, самосу-
бъектное действие, субъект личностного саморазвития.

Kuzikova S.B., Fedorova E.V. REFLECTIVE TECHNOLOGY IN THE DISCOURSE OF THE INDIVID-
UAL SELF-CREATION

The article deals: psychological conditions and technology conscious self-transformation, self-creation 
of the individual as self-subject action. Identify the corpus and determinants of self-identity. Reflection is 
presented as a mechanism and a means of self-conscious. The opportunities and manage the process of self-
transformation to create conditions forming the subject of personal self-development in adolescence.

Key words: self-development, personal growth, personal action, mechanisms of personal self-development.

Постановка проблеми. Сучасний соці-
ально-політичний устрій суспільства, як ні-
коли раніше, вимагає активного включення 
людини в процес власної життєтворчості, 
ставить вимоги до неї як до активного суб’єк-
та власного перетворення, суб’єкта особи-
стісного саморозвитку. Перш за все, йдеться 
про ступінь залежності внутрішнього світу лю-
дини від світу зовнішнього, про локалізацію 
ініціативи і відповідальності в особистісному 
просторі суб’єкта життєдіяльності. Тому зро-
зуміло, якою гострою є потреба у психоло-
гічних дослідженнях проблем активізації вну-
трішніх резервів людини, особливо юнацтва, 
в період її особистісно-професійного станов-
лення. Мета повідомлення полягає у вивчен-
ні феномену самоактивності і саморозвитку 
особистості, з’ясуванні психологічних умов 
та пошуку технологій усвідомленої самозміни 
особистості як самосуб’єктної дії.

Аналіз сучасного стану проблеми. 
Психологічним проблемам активності лю-
дини присвячено роботи багатьох вітчиз-
няних і зарубіжних вчених різних часів 
(А. Адлер, М.Я. Басов, Л.С. Виготський, 

О.М. Леонтьєв, А. Маслоу, А.В. Петров-
ський, С.Л. Рубінштейн, Д.П. Узнадзе, 
З. Фрейд, Е. Фромм, К. Хорні, К. Юнг та ін.). 
Але, незважаючи на численні теоретичні та 
експериментальні дослідження, проблема 
самоактивності особистості не втрачає ак-
туальності і практичної значущості. Очевид-
но, що тільки завдяки власній активності 
людина може виконати природне завдання 
життя (і задовольнити природну потребу) –  
реалізувати свій особистісний потенці-
ал, самоактуалізуватися, «стати всім, чим 
може» (К. Роджерс), особистістю, здатною 
досягти цілісності, самототожності.

Активність особистості становить вну-
трішню передумову «саморуху діяльності 
та її самовираження» (О.М. Леонтьєв). Ак-
тивність, яка включає в себе ініціативність і 
відповідальність, робить людину суб’єктом 
власного життєвого шляху та особистісно-
го саморозвитку. Отже, саморозвиток мож-
на розглядати як результат самоактивнос-
ті, самосуб’єктної дії особистості.

У нашому дослідженні особистісний са-
морозвиток ми розглядаємо як свідому, ці-
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леспрямовану і самокеровану активність 
особистості, мета якої полягає в самозміні в 
позитивному напрямі, що й забезпечує осо-
бистісне зростання, самовдосконалення [3]. 
Усвідомлений і керований саморозвиток як 
функція самосвідомості особистості відбува-
ється, зазвичай, у контексті значущої діяль-
ності (передусім, професійної) завдяки гар-
монійній взаємодії складових самосвідомості: 
когнітивної (уявлення про себе), емоційно-цін-
нісної (ставлення до себе), мотиваційно-сен-
сової (Р. Бернс, Л.І. Божович, М.Й. Боришев-
ський, Є.І. Головаха, У. Джеймс, В.С. Мерлін, 
В.С. Мухіна, В.В. Столін, К. Хорні, П.Р. Чама-
та, І.І. Чеснокова та ін.).

У психології особистість розглядається 
як складне динамічне структурне утворен-
ня (Б.Г. Ананьєв, Л.І. Анциферова, М.Й. Бо-
ришевський, О.М. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов та 
ін.). При цьому підкреслюється домінуюча 
системотворча роль спрямованості, мо-
тивації, ціннісних орієнтацій, волі, цілепо-
кладання. Становлення та інтеграція ос-
новних компонентів особистості утворюють 
зв’язки із самосвідомістю і перетворюють 
особистість на суб’єкт індивідуального та 
суспільного розвитку впродовж усього її 
життєвого шляху. На думку К.О. Абульхано-
вої-Славської, «людина як суб’єкт життєді-
яльності – це, передусім, суб’єкт змін».

Самосвідомість науковці розглядають 
в основному як вищий щабель розвитку 
свідомості, її продукт, пов'язаний із фор-
муванням людини як суб’єкта діяльності 
і включений у процес становлення осо-
бистості (О.Г. Асмолов, М.Й. Боришев-
ський, У. Джеймс, Г.С. Костюк, В.В. Сто-
лін, К. Хорні, П.Р. Чамата, В.О. Ядов та ін.). 
Наголосимо, що у сучасних психологічних 
теоріях простежується тенденція розгляду 
самосвідомості як ядра особистості. Так, 
на думку В.С. Мерліна, «об’єктом само-
свідомості слугує не дійсність, а власна 
особистість» [4, с. 58]. С.Л. Рубінштейн 
підкреслював генетичну єдність самосвідо-
мості і особистості. «Я – це особистість в 
цілому, в єдності всіх сторін буття, відобра-
жене в самосвідомості» [5, с. 214]. Як ба-
чимо, основною характеристикою самосві-
домості особистості визнається цілісність і 
неперервність Я у часі. Людина змінюється 
з накопиченням знань, зі зміною настанов, 
фізичного стану, життєвих обставин, впли-
ву значущих осіб, віку, соціального стату-
су тощо. Однак завдяки наявності деяких 
суттєвих і інваріантних характеристик сві-
домості, людина залишається сама собою 
і може щоразу ототожнювати своє актуаль-
не Я з колишнім. В юнацькому віці критична 
життєва ситуація, яка виступає ситуацією 
особистісного самовизначення, стає про-

відним фактором зміни образу Я і струк-
тури самооцінок. Тому дослідження мож-
ливостей керування процесом самозміни, 
створення умов формування суб’єкта осо-
бистісного саморозвитку має надзвичайно 
важливе значення.

Виклад основного матеріалу. Особи-
стісні зміни людини у процесі життя відбу-
ваються не завжди усвідомлено. Частіше 
це трапляється підсвідомо, як механізм 
захисту. Великого значення в усвідомленні 
психологічної реальності людини науковці 
надають рефлексії як вищій формі само-
свідомості. Рефлексія як процес пізнан-
ня особистісних психічних актів і станів 
дозволяє дистанціюватися від буденності  
(І.Д. Бех), стати на позицію «поза пере-
буванням» (М.М. Бахтін), віднайти життєві 
сенси, сформувати цінності (Е.О. Помиткін). 
Рефлексія пов’язана з осмисленням люди-
ною себе як цілісної особистості (І.С. Бу-
лах) та усвідомленням і оцінюванням своїх 
дій, виходячи з передбачення відповідних 
реакцій іншої людини (Н.І. Пов’якель). Ми 
розглядаємо рефлексію як механізм і засіб 
суб’єктного саморозвитку особистості [3].

Завдяки дії рефлексії можна виокре-
мити дві головні функції самосвідомості 
(Дж. Брем, Л.С. Виготський, Р.А. Віклунд, 
С. Дувал, В.А. Лекторський). Перша – це 
підтримка внутрішньої узгодженості і само-
тотожності, завдяки чому індивід може буду-
вати свою поведінку і ставлення до тих, хто 
його оточує. Як правило, вона складається 
в онтогенезі, реалізується в соціумі і є не-
одмінним атрибутом психологічного життя 
людини. І друга – це пізнання себе, пошук 
сенсу життя, самовдосконалення. Її можна 
розглядати як засіб особистісного і профе-
сійного зростання. Тому вона має бути за-
безпечена і підтримана спеціально органі-
зованим психологічним впливом, особливо 
в юнацькому віці і в контексті професійного 
становлення майбутнього фахівця.

У процесі рефлексії суб’єкт здійснює усві-
домлений аналіз способів власної діяльності 
та явищ свідомості, в тому числі і свого Я. 
Рефлексія виникає тільки у певних ситуаціях, 
коли суб’єкт стикається з необхідністю пе-
реглянути прийняті форми діяльності, звичні 
уявлення про світ і своє Я, свої настанови 
та системи цінностей. Наприклад, самоусві-
домлення власних уявлень про дійсність –  
це отримання знань про схему збирання 
перцептивної інформації, якою користуєть-
ся суб’єкт (О.О. Аронова, В.О. Лекторський,  
В.І. Моросанова). Самоусвідомлення емоцій –  
це усвідомлення реальної ситуації і оцінка її з 
точки зору потреб («нужд» – С.Д. Максимен-
ко) суб’єкта та системи цінностей, яку він має  
(М.Й. Боришевський). У сучасному розумінні 
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рефлексія, спрямована на Я, є засобом зміни 
самототожності особистості. Тільки усвідом-
лена (тобто опрацьована свідомістю) особи-
стісна риса, стан або форма поведінки і т. 
п. може бути проаналізована і трансформо-
вана, змінена, конструктивно перебудована 
на користь особистості. Це умова суб’єктної 
самозміни, саморозвитку особистості.

Як свідчить теоретичний аналіз, основни-
ми змістовими складовими саморозвитку є 
ціннісні орієнтації, особистісні сенси, само-
оцінка, мотиваційно-вольові компоненти, 
цілепокладання. Саморозвиток як суб’єктна 
діяльність передбачає наявність чітко усві-
домлених цілей власного перетворення, ці-
лісної Я-концепції і концепції свого життя, а 
також особистісних настанов – готовності до 
саморозвитку: усвідомлення вектору змін, 
динаміки образу Я, свободи вибору і відпові-
дальності за нього. Основними детермінан-
тами саморозвитку як суб’єктної діяльності 
ми визначаємо зміну змістової структури са-
мосвідомості та трансформацію смислових 
утворень. Юнацький вік вважаємо сенситив-
ним для становлення особистості як суб’єкта 
саморозвитку. Відтак завданням спеціально 
організованої роботи дорослих (педагогів, 
психологів) з юнацтвом має бути формуван-
ня у юнацтва здатності до усвідомленого са-
морозвитку, активізація потреби у самозміні 
та навчання способам і прийомам роботи 
над собою, що неодмінно включає такі мо-
менти, як рефлексія, саморегуляція, само-
спостереження, самоаналіз тощо.

У процесі соціалізації особистість все 
більше змінює уявлення про своє Я, фор-
муючи Я-концепцію, поширюючи свої 
відносини за межі існуючого. Це розумі-
ється так, що до Я-концепції людини вхо-
дять компоненти як буденні, що беруться 
з досвіду (Я-реальне), так і уявні, бажані  
(Я-ідеальне), що дозволяє будувати часову 
перспективу розвитку. Часова перспектива 
в цьому аспекті виступає як напруженість 
між наявним, бажаним та належним. Сила і 
напруженість між ними спонукають людину 
до самозмінювання. Зазначене положення 
ми вважаємо одним з основних психологіч-
них принципів і найбільш дієвих механізмів 
детермінації саморозвитку особистості.

Особистісні зміни людини відбуваються 
тільки за умови руйнування сталості наяв-
ного образу Я завдяки рефлексії, усвідом-
ленню (часто хворобливому) і подоланню 
характеристик своєї особистості, які зава-
жають ефективній життєдіяльності. Важлива 
роль тут належить визначенню особистістю 
орієнтирів розвитку, прогресивного для неї 
(Я-ідеальне). Живі процеси самовизначення 
зберігаються в суб’єктивному досвіді лю-
дини у формі «психічної реальності». Зміна 

практики життя і психічний розвиток люди-
ни виявляються у нових психічних реально-
стях і в ускладненні диференціації Я-образу 
суб’єкта. Розширення соціальних зв’язків і 
збільшення їх різноманітності шляхом вклю-
чення особистості у нові соціальні ситуа-
ції і види діяльності (навчальні, професій-
но-виробничі, суспільні, родинні, спортивні, 
психологічні тренінгові групи (групи СПТ 
або особистісного зростання)) створюють 
принципово нові внутрішні можливості для 
розвитку особистості у всіх її підструктурах. 
Тобто змістова насиченість і забарвленість 
життєвого досвіду особистості спонукає 
(викликає потребу) і спрямовує самороз-
виток. А досвід досягнення мети і подолан-
ня перешкод сприяє становленню суб’єкта 
особистісного саморозвитку.

Зазначимо, що особистісний досвід 
завжди унікальний і є інтеграцією життєво-
го шляху суб’єкта. При цьому новий досвід 
обов’язково випливає з досвіду попередньо-
го. Аналіз досліджень і досвід практичної ді-
яльності авторів статті свідчать про те, що 
саме в рефлексивному просторі розвива-
ється суб’єктність особистості, здійснюєть-
ся її особистісне зростання, оскільки осо-
бистісні зміни і потребу в самозміні можна 
тільки «напрацювати», «взяти» зі свого дос-
віду, а не в когось. Отже, стає очевидною 
необхідність спеціально організованої пси-
хологічної роботи, спрямованої на розвиток 
навичок особистісної рефлексії (усвідом-
лення і аналіз свого життєвого досвіду) та 
постановки завдань саморозвитку [3].

Дія зазначеного механізму саморозвитку 
виразно простежується під час психологіч-
ної роботи зі студентами з аналізу власно-
го образу Я. У своїй роботі ми виходили 
з того, що образ Я в психології частіше 
розглядається як відносно стабільна, біль-
шою чи меншою мірою усвідомлена систе-
ма уявлень індивіда про самого себе, на 
основі якої він вибудовує свою взаємодію 
з іншими людьми та ставлення до себе. 
Найбільш поширеним є виділення таких 
модальностей образу Я. Я-реальне – уяв-
лення індивіда про те, яким він є насправді. 
Доречно зазначити, що поняття «реальне» 
ще не свідчить про те, що дана концепція 
реалістична, вирішальним моментом тут є 
власна точка зору і самооцінка. Я-ідеаль-
не – уявлення індивіда про те, яким би він 
хотів бути. Я-соціальне – уявлення індивіда 
про те, яким його бачать інші.

Деякі психологи, які займалися вивчен-
ням цього питання (А. Адлер, У. Джеймс, 

К. Роджерс та ін.), наголошують, що ве-
лика розбіжність між Я-реальним та Я-іде-
альним часто призводить до особистісного 
конфлікту, який зумовлюється недосяжністю 
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ідеалу та незадоволеністю собою. Як зазна-
чає М.Й. Боришевський, важливою є не сама 
по собі різниця між реальним та ідеальним 
Я, а ставлення людини до цього факту. Така 
невідповідність може сприйматися індивідом 
як пригнічувальний фактор, а може, навпаки, 
стати стимулом до саморозвитку [1].

Дослідники часто звертають увагу на те, 
що в юнацькому віці образ ідеального Я ще 
не повністю визначився і може бути випад-
ковим. Реальне Я може ще сприйматися 
нечітко, ілюзорно, а Я-соціальне може фор-
муватися на основі зворотного зв'язку від 
досить обмеженого кола людей, значущих 
для даної особистості, до того ж недостат-
ньо усвідомлюватися. Часто така ситуація 
спричиняє невпевненість у собі і призво-
дить до психологічних проблем. Інколи мо-
лоді люди з нестабільним самосприйняттям 
та низькою самооцінкою можуть створюва-
ти ілюзорний образ (деяку видимість себе) і 
показувати навколишнім саме його – само- 
подання. Проте такий компенсаторний ме-
ханізм, як правило, призводить до все біль-
шої внутрішньої напруженості, яка може 
проявлятися зниженням настрою, невпе-
вненістю, незадоволеністю собою або, на-
впаки, агресивністю захисного характеру. 
Шкала «Механізми саморозвитку» методики 
«Диспозиційна характеристика саморозвит-
ку особистості – ДХСО» С.Б. Кузікової діа-
гностує саме рівень актуалізації рефлексії, 
саморегуляції, зворотного зв’язку як засо-
бів та психологічних ресурсів саморозвитку 
особистості [2; 3]. Відсутність кореляційно-
го зв’язку між значеннями шкали «Механіз-
ми саморозвитку» і значеннями методики  
Т. Лірі свідчать, що презентовані юнаками 
образ «Я-реальний» і ще більшою мірою 
«Я-ідеальний» недостатньо усвідомлені, кри-
тично проаналізовані та спроектовані як мета 
досягнення. За таких умов розбіжність між 
Я-реальним і Я-ідеальним не може бути ме-
ханізмом детермінації саморозвитку, а сама 
людина не може бути його суб’єктом [3].

Звідси завданням психолога є допомога 
юнакам в усвідомленні своїх реальних яко-
стей і тих якостей особистості, які б вони 
хотіли мати. Досить важливим і дієвим ме-
ханізмом побудови адекватного образу Я 
є рефлексія, яка дає людині знання про 
себе, можливість розуміння самої себе та 
з'ясування того, як оточення сприймає її 
особистість у цілому, а також її властиво-
сті, емоційні реакції, вольові якості тощо. 
Аналіз отриманих від оточення оцінок, а 
також самоаналіз дозволяють поетапно та 
продуктивно просуватися в напрямі особи-
стісного, професійного та соціального са-
мовизначення, свідомо вибудовуючи роз-
глянуті вище модальності образу Я.

Зазначена психологічна робота прово-
дилася у формі дослідницько-тренінгових 
занять відповідно до програми розробле-
ного нами курсу «Психологія саморозвит-
ку» (дисципліна за вибором студентів) [2]. 
Дослідницькою роботою були охоплені 
студенти-бакалаври технічного ВНЗ (інже-
нерного, фізико-технічного, механіко-ма-
тематичного факультетів СумДУ). Загальна 
кількість – 141 особа.

Дослідження уявлень студентів щодо їх 
реального і ідеального образу Я (та по-
дальша рефлексія отриманих результатів) 
проводилося за допомогою самооцінки та 
оцінки з боку інших при застосуванні ме-
тодики діагностики міжособистісних від-
носин Т. Лірі. Отримані дані діагностич-
ного дослідження дають нам можливість 
співставити три модальності образу Я та 
з'ясувати, наскільки реально сформова-
ний образ власного Я збігається з отри-
маним у результаті зворотного зв'язку 
образом соціального Я, а також виявити 
рівень розбіжностей між Я-реальним та 
Я-ідеальним.

Середньогрупова картина уявлень сту-
дентів технічного ВНЗ про себе, тобто 
Я-реальне, виглядає таким чином:

– домінуючим є авторитарний тип 
ставлення до інших, хоча його показник  
(7,3 бала) знаходиться дещо нижче серед-
нього рівня; тобто характерними рисами є 
впевненість у собі, але не обов'язково лі-
дерство, упертість, наполегливість;

– наступні ранги посідають дружелюб-
ність (6,8 бала) та альтруїзм (6,7 бала). Ці 
показники теж знаходяться дещо нижче се-
редніх. Отже, серед характерних рис осо-
бистості можна виокремити такі:

– схильність до співпраці та коопера-
ції, гнучкість і компромісність у розв’язан-
ні проблем та конфліктних ситуацій, делі-
катність і відповідальність стосовно інших, 
прагнення погоджуватись із думкою навко-
лишніх, заслуговувати визнання та любов, 
бажання допомагати і проявляти емпатію 
та дружелюбність у стосунках;

– далі йдуть підозрілість (6,4 бала) та під-
леглість (6,2 бала), тобто дещо нижча за се-
редній рівень критичність до соціальних явищ 
та інших людей, скромність, емоційна стри-
маність, здатність достатньо швидко підлаш-
товуватись під обставини чи інших людей;

– найнижчі бали отримали залежність 
(6,02 бала), агресивність (5,6 бала) та его-
їзм (5,5 бала). Всі три показники значно 
нижчі за середню норму, тобто яскраво ви-
раженими є такі особистісні якості, як кон-
формність, м'якість поведінки, здатність 
захоплюватись іншими, вихованість, від-
сутність схильності до проявів егоїзму.
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Цікавими виявилися певні розбіжності між 
оцінкою досліджуваних іншими та їх самоо-
цінкою. У деяких роботах (таких виявилось 
14%) різниця досить значна. Це викликало 
здивування опитуваних і дало підставу для 
міркувань стосовно того, що саме впливає 
на прагнення студентів проявляти себе в со-
ціальних контактах іншими, ніж, за їх уявлен-
нями, вони є насправді. Зокрема, результати 
дослідження чітко засвідчують, що опитувані 
намагаються менше виявляти власну підоз-
ріливість, залежність, підпорядкованість та 
агресивність у стосунках з оточенням.

Становить інтерес аналіз тих робіт, де 
студентська молодь отримувала зворотний 
зв'язок від представників різних соціальних 
груп, зокрема від друзів однієї статі, від зна-
чущих та близьких людей протилежної ста-
ті, від батьків. Засвідчено наявність значних 
розбіжностей в отриманих таким шляхом 
результатах. Із друзями однієї статі студенти 
(їх виявилось 27%) прагнуть більше прояв-
ляти альтруїзм та дружелюбність, зокрема 
відповідальність, делікатність у стосунках, 
турботу та співпереживання, безкорисли-
вість і чуйність, гнучкість а також компро-
місність у розв’язанні проблемних ситуацій 
тощо. У стосунках із близькою людиною 
протилежної статі опитувані (31%) більше 
схильні до проявів залежності та підпоряд-
кування, тобто прагнуть бути конформними, 
щирими, ввічливими, очікують допомоги та 
порад, схильні до захоплення представни-
ком протилежної статі. А от у стосунках з 
батьками студенти (21%) більше проявля-
ють авторитарний та егоїстичний типи став-
лення. Зокрема, намагаються бути енер-
гійними, наполегливими, незалежними, 
успішними у справах, полюбляють давати 
поради, вимагають поваги до себе, намага-
ються розраховувати на власні сили.

Таким чином, вибудовуючи соціальну 
складову Я-концепції шляхом отримання 
зворотного зв'язку від представників різ-
них соціальних груп, студентська молодь 
отримала більш широку картину власного 
образу Я. Результати такої роботи дали 
можливість опитуваним проаналізувати 
особливості бачення іншими їх якостей і 
поведінки та різноманітність проявів влас-
ного Я у різних соціальних групах, що дає 
підстави для формування у них критичного 
ставлення до себе та розвитку реалістич-
ного образу Я.

Наступною модальністю образу Я, над 
якою працювали респонденти, був образ 
ідеального Я. У процесі цієї роботи студен-
ти намагалися визначити ті якості, які вони 
хотіли б мати у структурі власної особисто-
сті. Отримані дані чітко показують значну 
відмінність між Я-реальним та Я-ідеальним 

студентів технічного ВНЗ. В образі ідеаль-
ного Я більш структуровано вибудовується 
тенденція до прояву авторитарного і егоїс-
тичного типів ставлення до навколишніх та 
бажання значно знизити в собі якості під-
порядкованого, залежного та підозрілого 
типів ставлення до інших.

Особливої уваги заслуговують роботи, 
в яких яскраво проявляється незадоволе-
ність собою: зафіксовано значну різницю 
між реальним і компенсаторно побудо-
ваним бажаним образом Я (15% робіт). 
Зокрема, студенти незадоволені такими 
особистісними якостями, як пасивність, 
слабкодухість, невпевненість у собі, підви-
щений рівень тривожності, схильність лег-
ко поступатися іншим, прагнення знайти 
підтримку у більш сильної особистості. Як 
правило, такі респонденти прагнуть бачити 
себе більш впевненими, енергійними, на-
полегливими, відповідальними, компетент-
ними у справах.

Наголосимо, що роботу з вивчення себе 
у трьох зазначених вище модальностях 
Я-образу студенти технічного ВНЗ прово-
дили вперше, тому ця діяльність була над-
звичайно цікавою і цінною, оскільки дала 
поштовх до подальшого усвідомлення і 
аналізу особистісних якостей та побудови 
більш реалістичного та цілісного власного 
образу Я. Проведена робота дала можли-
вість кожному студенту зіставити себе ре-
ального, свій бажаний образ та відгуки ін-
ших стосовно його особистісних якостей, 
відрефлексувати свій образ та дослідити 
наявність певних, а інколи, як уже зазна-
чалося, і досить значних розбіжностей між 
Я-реальним, Я-ідеальним та Я-соціальним.

Порівнюючи результати даного дослі-
дження з отриманими даними аналогічного 
дослідження серед студентів старших кур-
сів спеціальності «практична психологія», 
слід зазначити, що в останніх простежувався 
більший збіг Я-реального, Я-ідеального та 
Я-соціального [3]. Така картина свідчить про 
те, що студенти педагогічного університету 
чіткіше усвідомлюють наявні у себе якості, 
свої потреби і бажані перспективи розвит-
ку власних особистісних характеристик. Це 
може бути пов'язано із тим, що самоаналізом 
у процесі рефлексії ці студенти займаються 
протягом усього періоду навчання у ВНЗ під 
час засвоєння професійних дисциплін. Вони 
вчаться свідомо вибудовувати власний об-
раз ідеального Я і постійно працювати над 
розвитком якостей Я-реального.

Відповідаючи на запитання «хто Я?», 
«який Я?», «до чого я прагну?» і под., молода 
людина усвідомлює якості своєї особистості 
(розумові, вольові, моральні і т. п.), риси ха-
рактеру, особливості міжособистісних сто-
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сунків. Це дозволяє їй формувати цілісне 
уявлення про себе, власний світогляд як 
певну систему знань, переконань та погля-
дів – свою життєву філософію і, що є най-
більш цінним з погляду розв’язання постав-
леного нами завдання, потребу час від часу 
заново і критично переосмислювати власні 
якості, досягнення в особистісному розвит-
ку та задавати перспективи подальшого 
самовдосконалення, саморозвитку. Набува-
ючи навичок роботи над собою – таких, як 
самоспостереження, самоаналіз, саморегу-
ляція, цілепокладання, самопрограмування 
тощо, – молода людина перетворюється в 
суб’єкта особистісного саморозвитку.

Висновок. Узагальнюючи викладене 
вище, підкреслимо, що проведена студен-
тами технічного ВНЗ у межах даного до-
слідження робота, яка була спрямована 
на самоаналіз, рефлексію та усвідомлення 
трьох складових (Я-реальне, Я-ідеальне та 
Я-соціальне) образу Я, може дати значний 
поштовх для подальшої побудови власного 
іміджу. Доки не відбудеться усвідомлення 
«Який Я є» і «Яким Я хочу бути», робота з 
формування та розвитку власного цілісного 
образу Я можлива лише як спонтанна, ха-
отична, непродумана і, як наслідок, малое-
фективна. Лише завдяки самовизначенню у 
процесі рефлексії можна забезпечити про-
дуктивну, послідовну та результативну ро-
боту щодо формування власного бажаного 

образу через свідому вибудову складових 
Я-концепції. Можна зробити висновок, 
що систематична рефлексивна діяльність 
сприяє формуванню навичок усвідомлено-
го здійснення особистісного саморозвитку 
(за умови ціннісної орієнтації на самороз-
виток), а отже, і становленню суб’єкта осо-
бистісного саморозвитку.

Звідси стає очевидною необхідність спе-
ціально організованої психологічної робо-
ти, спрямованої на розвиток навичок осо-
бистісної рефлексії (усвідомлення і аналіз 
свого життєвого досвіду) та постановки за-
вдань саморозвитку.
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У статті проаналізовано наукові підходи до дослідження поняття «адаптація» на рівні філософсько-
го, соціально-психологічного, педагогічного, психолого-педагогічного аналізу. Розглянуто значення 
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В статье проанализированы научные подходы к исследованию понятия «адаптация» на уровне фи-
лософского, социально-психологического, педагогического, психолого-педагогического анализа. Рас-
смотрено значение адаптации к обучению как психолого-дидактическую проблему.
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Kulesha N.P. ADAPTATION TO TRAINING AS A PSYCHO-DIDACTIC PROBLEM
The article analyzes the scientific approaches to the study of the concept of «adaptation» level of 

philosophical, social, psychological, pedagogical, psychological and pedagogical analysis. We consider 
importance of adaptation to training as a psychological and didactic problem.
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Formulation of the problem. The study 
of the phenomenon of adaptation to study in 
high school have a dynamic study. Thus in 
each study period the emphasis is on a par-
ticular aspect of the adaptation process [3].

In psychological science, the term «adap-
tation» has been introduced with the biologi-
cal sciences [2]. In particular, the term refers 
to the reaction of Physiology device senses 
in relation to the effects of relevant stimu-
li, and biology – adaptation of the structure 
functions of the conditions of existence of the 
organism [8].

Psychological meaning of «adaptation» is 
much broader than in the biological scienc-
es, namely the need to adapt the individual 
to the new social environment and adapting 
different types of individual’s activity [1]. In a 
broad sense, adaptation is a dynamic entity 
result and process of adaptation of the body 
or person to the environment, and property of 
any self-regulating system (biological, social 
or technical), which is the ability to adapt to 
changing environmental conditions [1]. This 
understanding is specified at the level of phil-
osophical, social, psychological, pedagogical, 
psychological and pedagogical analysis [2].

At the level of socio-psychological analysis 
of adaptation acts as an adaptation of the in-
dividual to new groups (cultural, professional, 
ethnic). In today’s domestic and foreign psy-
chology the problem of adaptation to training 
takes place in a serious practical and theoret-
ical studies.

The purpose of the article is to analyze 
the problem, the concept of adaptation to 
training in domestic and foreign psychology.

The results of theoretical analysis of 
the problem. The history of psychology 
shows that almost all the major psycholog-
ical schools contributed to the study of ad-
aptation. Essence, function approximation 
specifically addressed in the psychoanalytic 
direction (H. Hartmann, A. Freud, A. Adler), 
neobehaviorism (H. Eysenck, R. Hankey), in-
teractionism (L. Phillips), cognitive (Piaget), 
gestalt (F. Perl) and others.

Adaptation (from lat. adapto – adjusted) –  
human adaptation to environmental condi-
tions (primarily social environment) and the 
result of this process [3].

Psychoanalytic approach allows us to dis-
tinguish two components of adaptation: the 
process and result. As the process of adapta-
tion is to launch and deployment of defensive 
reactions that provides adaptation in more 
difficult conditions. They work with the notion 
of adaptation (process) and adaptability (the 
result of this process). Well adapted person-
ality show high performance, ability to enjoy 
life and mental balance. Therefore, we can 

say that in the process of adapting actively 
changing as a person and the environment, 
resulting in established relationships adapta-
tion and adaptation process is governed by 
the «I» [7].

It is important to note that during the adap-
tation is searched person of such an environ-
ment that is favorable for its operation. Such 
phenomena as «power I», «I limit» described 
by psychoanalysts also affect the adaptation 
process and its success. As a criterion of 
successful adaptation psychoanalytic school 
considers the situation in which a person is 
not affected her performance, psychological 
balance and ability to enjoy life.

Thus, representatives of the psychoanalyt-
ic concept of trying to develop a clear theory 
of adaptation of the individual to determine 
broad system of concepts that reflect the 
process of adaptation to the social environ-
ment. According to Freud, human behavior 
are strongly affected by biological desires 
(especially sexual) that contrary to culture.  
A socialization – a process of «taming» of 
these trains [3].

Functions of psychological defense in the 
context of an adequate response to challeng-
es and new situations that constantly arise in 
a person’s life, studied the works Gestalt psy-
chologists. For example, F. Pearl, considering 
the process of distortion of protective mecha-
nisms, distinguishes basic reactions that hin-
der adaptation and personal growth [7].

Starting position neo Freudian (G. Sellivan, 
E. Fromm, K. Horney) was the principle of cul-
tural determinism, which recognizes the cru-
cial role of the social environment as a factor in 
the development of the individual psyche and 
its relations with the outside world. K. Horney 
considered social identity as a successful ad-
aptation of the individual to the social environ-
ment, and its violation – as a pathology. How-
ever, this theory denies links between nature 
and culture and recognize mental processes in 
adapting individual unilateral responses to the 
external environment [7].

Researchers neobehaviorists (H. Eysenck, 
R. Hankey) detail the adaptations and share 
them on social adaptation in general and ad-
aptation in particular. Note that scientists usu-
ally pay attention to the biological condition of 
individuals in the process of adaptation, and 
the very social adaptation is understood as 
the adaptation of social groups rather than in-
dividuals [8].

Representatives of cognitive theories of 
personality and the theory of differential emo-
tion as a means of social and psychological 
adaptation considered fundamental human 
emotions, which play an important role at all 
stages of the socialization of the individual. 
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For example, the emotion of joy has a positive 
value for the formation of mutual affection be-
tween parent and child, and also affects the 
development of social relationships adult, is 
adaptive function is to create a sense of joy 
affection and mutual trust between people, 
which is an important criterion for successful 
socialization individual. Adaptive function of 
emotions of grief is to ensure group cohesion. 
R. Plutchik suggests these basic prototypes 
of adaptive behavior and the corresponding 
emotions: incorporation – the emotion of ac-
ceptance, rejection – disgust; destruction of 
– anger, protection – dread; reproductive be-
havior – joy deprivation – the mountain; ori-
entation – fright; research – hope or interest. 
Valuable in that statement is that the analysis 
of the emotional state of the individual may 
be used in the diagnosis of effectiveness or 
ineffectiveness of adaptive behavior [7].

In the framework of behaviorism adapta-
tion acts as: 1) the state in which the ratio of 
observed individual needs and requirements 
of the environment, 2) the process by which 
achieved harmonious condition. Adaptation 
as a process and as a result is a consequence 
of physical, social, economic or organization-
al changes in group behavior, social relations 
and culture. External influences determine the 
effectiveness of the adaptation process [6].

Supporters intercommunicative directly 
emphasize learning the other hand adapta-
tion. They include adapting to the way of life 
that allows a person to adapt to new situations 
and deal with typical problems. Therefore, the 
characteristics of adaptive behavior is consid-
ered successful decision-making, clear defini-
tion of their future, taking initiative. Thus, L. 
Phillips believes that effective adaptation fea-
tures include: the ability to establish emotion-
ally intense relationships in the field of person-
al relationships, the presence of a sense of 
empathy, understanding the motives of human 
behavior, the ability to finely and accurately re-
flect changes in the relationship [8].

Piaget considers adaptation as two inter-
related operations: accommodation (assimi-
lation rules environment, «assimilation») and 
assimilation («assimilation» itself, transform-
ing the environment). In general, adaptation is 
the process of adaptation of the organism to 
the environment and to achieve a harmonious 
balance with it [7].

Specific understanding of adaptation seen 
in the works of William James, in his study 
of trans-personal experience. The author be-
lieved that some of the differences that we 
make to each other and the outside world, 
conditional, so there may be a variety of adap-
tive responses depending on the state of per-
sonal consciousness and ability to selectivity, 

it the choice of that individual is significant at 
this point. Therefore, the adaptation process 
is continuous and depends on where the bor-
ders of individual is perceived themselves [4].

Analysis of the literature of general psychol-
ogy and pedagogy showed that adaptation to 
human life and activity – a complex phenom-
enon, which seeks to ensure the formation of 
behavior and effective human interaction with 
the environment. It was found that in science 
there are different approaches to the classi-
fication of adaptation. Exploring human entry 
into a new environment, V. Brudnyy, S. Ma-
dorska, P. Prosetskyy, R. Yakunin et al. distin-
guish the following types of adaptation: psy-
chological, social and psychosocial [3].

Problems of adaptation has been the sub-
ject of scientific analysis and many local re-
searchers such as B. Ananiev, G. Andreev, 
B. Asmolov, L. Vygotsky, Y. Golinskii, I. Cohn, 
I. Kryazheva, L. Larionov, A. Leontiev, A. Nal-
chadzhyan, L. Orban-Lembryk, A. Peter, 
S. Rubinstein and others. In some psycholog-
ical studies solved the problem of adaptation 
to learning in higher education (A. Borisenko, 
A. Zakharov). It should be noted that the issue 
of adaptation to training in high school, unlike 
the stages of adaptation in natural and indus-
trial factors studied enough. Insufficient at-
tention is paid attention to the study of practi-
cal mechanisms adapt students to study at a 
university that will give the opportunity to build 
learning process based on personal qualities 
of students will ensure the fastest process of 
adaptation of learning activities to optimize d 
transition to new models of education in high 
school.

The most complete and accurate defini-
tion of socio-psychological adaptation gave 
A. Nalchadzhyan – is a state of relationship 
of the individual and the group, when a per-
son without long external and internal con-
flicts productively performs its primary activ-
ity meets their basic needs sociogenic, fully 
goes towards those expectations of role-play-
ing, which makes it a reference group, a state 
of self-determination and the free expression 
of their creative abilities. Accordingly, adap-
tation – it is the socio-psychological process 
that a favorable flow leads to the identity of 
adaptability [1].

The term «adaptation» studied and used in 
various fields of knowledge, but researchers 
have not yet produced a consensus about 
its content. Researchers differ in their ideo-
logical position, the notion of «adaptation» in 
the sense of «accommodation» with certain 
connotations, within the specifics of a sci-
ence. Depending on the object under study 
the concept of «adaptation» can be used 
to describe: the process, which is a natural 
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development of adaptive capacity of people 
in different environmental conditions of life, 
bearing the balance between body and en-
vironment, a result which is testament to the 
extent to which people adapted to the envi-
ronment of life, these conditions and how her 
behavior, relationships with others and the 
impact of age-appropriate, social norms and 
rules adopted in this society [3].

S. Golovin gives a definition of «adaptation». 
Adaptation – this adaptation of the structure 
and functions of the body, its organs and cells 
to environmental conditions aimed at main-
taining homeostasis. One of the central con-
cepts of biology, is widely used in theoretical 
concepts that interpret the relationship be-
tween the individual and the environment as 
processes homeostatic balance [8].

Representatives of the activity approach 
in psychology argued that human adaptation 
is determined not only by subjective psycho-
logical factors, but also social, socio-psycho-
logical. Activity, in their opinion, is a form of 
communication of a living organism with the 
environment, a specific feature of which is a 
conscious, active transformation of the world. 
Adaptation – the process of establishing op-
timal under individual and the environment 
in the implementation of the inherent activi-
ty. This process allows the individual to meet 
current needs and implement related mean-
ingful goals while ensuring compliance with 
human mental activity and its behavioral re-
quirements of the environment. Adaptation is 
in the process of socialization, employment 
and professional development [7].

I. Kryazheva realizing socialization as the 
inclusion of the individual in the system of so-
cial relations, mastering her socially produced 
means activities adaptation treats the inclu-
sion of the individual in the social environment 
by finding social status [3].

V. Moskalenko defines adaptation as a 
function of the process of socialization. Adap-
tation – is mastering individual social norms, 
social values, meanings, symbols, perception 
of social stereotypes, standardization of lan-
guage, gestures specific to individuals of a 
particular society, shaping social nature of 
personality [3].

P. Belkin defines adaptation as, firstly, the 
ongoing process of active adaptation of the 
individual to the conditions of the social envi-
ronment, and secondly, the result of this pro-
cess. The ratio of these components that de-
termines the behavior depends on the goals 
and values of the individual, the opportunities 

for their achievements in the social environ-
ment. An important aspect of adaptation is to 
adopt the social role of the individual, and this 
is due to the consideration of social adapta-
tion as a major socio-psychological mecha-
nisms of socialization [3].

Conclusions. The analysis of the main ap-
proaches to the study of adaptation showed 
that they all contributed to the study of adap-
tation. But in each approach, there is a kind 
of vision of its nature, functions, criteria for 
success. Adaptation as a process or condi-
tion (neobehaviorism) as adequate produc-
tive efficiency (interactionism) as the ratio of 
changes in the environment and personality 
(psychoanalysis).So, considering approaches 
to the study of the adaptation process, we 
can conclude that adaptation is a complex 
phenomenon, which is characterized by the 
unity of the three levels of adaptive behavior: 
physiological, psychological and social. Thus, 
adaptation is defined as a complex and mul-
tifaceted psychological process in the way of 
personality and adapt to the conditions of ex-
istence.
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МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ  
СПРИЙМАННЯМ ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сприймання літературного тексу – це складний процес відображення в свідомості читача узагальне-
ного образу тексту, яке веде за собою формування власного ставлення до прочитаного та розробку по-
дальших моделей поведінки з урахуванням набутих знань. Саме від того, яким чином і наскільки ефек-
тивно буде сприйнято текст, залежить специфіка перебігу усіх подальших процесів. Внаслідок цього 
принципового значення набуває не тільки теоретичне вивчення сприймання літературного тексту, а й 
пошук практичних способів формування та корекції цього процесу. Природі сприймання літературного 
тексту, основам управління цим процесом і присвячена стаття. Ми розкриваємо поняття сприймання 
літературних текстів, описуємо структуру цього процесу, а також шляхи його оптимізації. Актуаль-
ність обраної проблематики обумовлена постійним інтересом психологів, педагогів, літературознавців, 
лінгвістів та культурологів до вивчення особливостей сприймання літературних текстів та до пошуку 
ефективних способів управління процесом взаємодії людини з текстом.

Ключові слова: сприймання літературних текстів, управління сприйманням, фактори ефективнос-
ті сприймання, компоненти сприймання.

Восприятие литературного текста – это сложный процесс отражения в сознании читателя обоб-
щенного образа текста, влекущий за собой формирование собственного отношения к прочитанному 
и разработку дальнейших моделей поведения с учетом приобретенных знаний. Именно от того, каким 
образом и насколько эффективно будет воспринят текст, зависит специфика протекания всех дальней-
ших процессов. Вследствие этого принципиальное значение приобретает не только теоретическое изу-
чение восприятия литературного текста, но и поиск практических способов формирования и коррекции 
данного процесса. Природе восприятия литературного текста, основам управления данным процессом 
и посвящена статья. Мы раскрываем понятие восприятия литературного текста, описываем структуру 
этого процесса, а также способы его оптимизации. Актуальность избранной проблематики обусловле-
на постоянным интересом психологов, педагогов, литературоведов, лингвистов и культурологов к изу-
чению особенностей восприятия литературных текстов и к поиску эффективных способов управления 
процессом взаимодействия человека с текстом.

Ключевые слова: восприятие литературного текста, управление восприятием, факторы эффек-
тивности восприятия, компоненты восприятия.

Lytvynenko O.O. OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF MANAGING THE LITERARY TEXT PER-
CEPTION

Literary text perception – is a complex process of reflection the text image in the reader’s mind. This process 
entails the formation of person’s own attitude to the text and further development of his behavior based on acquired 
knowledge. The specifics and effectiveness of text perception influences the peculiarities of all subsequent 
processes. Consequently, extremely important is not only to study text perception theoretically, but also to look 
for practical ways of forming and correcting this process. The article is devoted to the nature of literary text 
perception and to the ways of managing this process. In our work we reveal the concept of literary text perception, 
describe the structure of the process, and the ways of its optimization. Relevance of the chosen problems is caused 
by the constant interest of psychologists, teachers, literary critics, linguists and other specialists to the problem of 
literary text perception, and the ways of managing the process of human interaction with the text.

Key words: literary text perception, managing the perception, factors of perception effectiveness, 
components of perception.

Постановка проблеми. Суспільні про-
цеси, що відбуваються в сучасному сві-
ті, вимагають від громадян усвідомленого 
ставлення до людей, подій та інформації. 
Така усвідомленість формується в проце-
сі становлення ціннісної сфери людини, її 
ідеалів, переконань та світогляду. Всі ці 
конструкти виникають і розвиваються під 
впливом різноманітних факторів: соціаль-

не та освітнє середовище, засоби масової 
інформації, об’єкти історичної та культур-
ної спадщини. Саме об’єкти культури, які 
пройшли перевірку часом та обставинами, 
здатні найбільш продуктивно сприяти фор-
муванню цілісної, гармонійної особистості 
з адекватною системою цінностей і пере-
конань. До таких об’єктів належать, зокре-
ма, і літературні тексти.
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Базуючись на гуманістичних поглядах та 
переконаннях, літературні тексти закріплю-
ють у свідомості читачів уявлення про за-
гальнолюдські цінності. Завдяки широкому 
діапазону літературних стилів і жанрів такі 
тексти можуть бути цікавими для представ-
ників найрізноманітніших демографічних та 
соціальних груп. Літературні тексти здатні 
не лише допомогти та підтримати людину 
в складний момент її життя, але й привити 
інтерес і любов до власної історії та культу-
ри. У такому контексті важливим є робота 
читача з текстами, які були написані його 
співвітчизниками. Як носій одного із чита-
чем колективного несвідомого, автор може 
максимально ефективно передати йому 
узагальнений досвід поколінь.

Літературні тексти в якості інструменту 
пізнання реальності сприяють формуванню 
ряду особистісних утворень, що входять 
до емоційної, мотиваційної, регуляційної, 
ціннісної та інших сфер. Адекватний під-
бір літературних текстів допомагає люди-
ні розширити свій кругозір, розібратися у 
власному ставленні до загальнолюдських 
етичних проблем, таких як Добро, Любов, 
Справедливість, а також ознайомитися з 
різними варіантами подолання універсаль-
них життєвих труднощів.

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій сприймання людиною усних та 
письмових текстів здійснювали психологи, 
лінгвісти, філологи, бібліологи, філософи, 
педагоги та інші. Різні аспекти взаємодії 
людини з текстом широко розглядаються 
в працях зарубіжних науковців (В. Адмоні, 
О. Андреєва, Р. Барт, Т. ван Дейк, К. Дой-
тхен, Г. Ґадамер, С. Гринчін, О. Залевська, 
О. Зарецька, О. Леонтьєв, П. Ліндсей, 
Д. Норман, Н. Мусхелишвили, В. Петрен-
ко, Т. Сарбін, Ю. Сорокін, П. Рикер, І. Рубо, 
Л. Сахарний, К. Філіпов, М. Фуко, Р. Харре, 
О. Чуча) та вітчизняних (Б. Борович, Н. Гро-
мова, Л. Засєкіна, Л. Калмикова, Р. Кири-
ченко, Є. Пасічник, Л. Романовська, Н. Че-
пелєва, А. Яцюрик).

З іншого боку, проблема сприймання лі-
тературного тексту є менш розробленою. 
У працях науковців-психологів знайшли 
відображення лише її окремі аспекти, зо-
крема сприймання літературного тексту як 
специфічного культурного феномену (В. Бе-
лянін); структурні (Л. Ширинкіна) та змістові 
(О. Нікіфорова) особливості цього процесу. 
Крім того, було досліджено проблему впли-
ву літературного тексту на формування осо-
бистості читача (О. Локієв, Б. Рубакін).

Що стосується проблеми індивідуаль-
но-психологічної обумовленості сприйман-
ня літературного тексту, то вона раніше 
не була предметом спеціального аналізу. 

Проте знання індивідуально-психологічних 
особливостей сприймання літературного 
тексту дозволить психологам управляти 
цим процесом таким чином, щоб його ре-
зультат був максимально ефективним.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Необхідність аналізу особистісних 
детермінант сприймання й розуміння літе-
ратурних текстів обумовлена тим, що осо-
бистість сприймає та переробляє інформа-
цію як цілісна система, наділена певними 
індивідуальними психофізіологічними, пси-
хологічними та соціальними особливостя-
ми. До таких особливостей належать функ-
ціональний стан аналізаторів, особливості 
перебігу пізнавальних процесів, особистіс-
на направленість, риси й характерологічні 
властивості, рівень культури та освіти тощо.

Принципового значення в процесі 
сприймання літературних текстів набува-
ють особистісні риси читача. Вони визна-
чають готовність читача певним чином реа-
гувати на текст. Саме тому для оптимізації 
сприймання літературних текстів необхідно 
володіти інформацією про особистісні ха-
рактеристики читача та особливості пере-
бігу процесу сприймання, обумовлені цими 
характеристиками. Особистісні риси ви-
значають характер сприймання й є предис-
позиційними факторами [1].

Особистісні риси визначають перебіг 
пошукових операцій сприймання, у ході 
яких формується загальне ставлення до лі-
тературного тексту в цілому або окремих 
його розділів. Таке ставлення узгоджується 
з життєвими позиціями, цінностями та пе-
реконаннями читача. На цьому етапі відбу-
вається попередня оцінка інформативності 
тексту та визначається головний предмет 
сприймання.

Крім того, включаючись у процес кон-
такту з текстом, особистісні риси визна-
чають специфіку відбору інформації (се-
лективність сприймання), її значимість для 
читача, а також особливості її зберігання 
(селективність запам’ятовування). При 
цьому реалізується ряд принципів сприй-
мання. Принцип обережності проявляється 
в тому, що інформація, пов’язана з різного 
роду загрозами та життєвими інтересами 
читача, сприймається максимально повно, 
швидко осмислюється, спричиняючи при 
цьому найбільший вплив. Відповідно до 
принципу резонансу інформація, яка відпо-
відає потребам, бажанням та прагненням 
реципієнтів, сприймається швидко, легко 
та адекватно. З іншого боку, принцип за-
хисту проявляється в тому, що інформація, 
яка не пов’язана з інтересами та потреба-
ми реципієнтів, або суперечить їм, засвою-
ється повільно і може бути викривлена.
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Припинення контакту з інформацією 
(тобто завершення читання) не означає, 
що її сприймання завершується, оскільки 
особистісні фактори визначають також і 
постдиспозиційні дії – третій етап сприй-
мання, у ході якого відбувається переробка 
отриманої інформації та формування її об-
разу в свідомості читача. При цьому ство-
рений образ може впливати на свідомість.

Знання про особливості впливу індивіду-
ально-психологічних особливостей читача 
на процес сприймання ним літературних 
текстів дозволяє виробити ефективні спо-
соби інформування. Також у процесі сприй-
мання інформації поряд з особистісними 
особливостям діють і загальнопсихологічні 
закономірності уяви, розуміння й запам’я-
товування, які повинні бути враховані в ході 
управління процесом сприймання літера-
турних текстів.

Уважність у ході читання залежить від 
значимості текстової інформації для лю-
дини. При цьому чим вищою є увага, тим 
більше подробиць змісту здатен сприйняти 
та опрацювати читач (аналітичний ефект). 
Рівень уважності в ході сприймання ви-
значає інтенсивність враження від тексту 
(фіксуючий ефект) та чіткість сприймання 
(підсилюючий ефект). Тому для підвищення 
рівня уваги варто підбирати такі тексти, які 
здатні максимально ефективно привернути 
до себе увагу читача [2].

Активне, осмислене сприймання літера-
турних текстів відбувається тоді, коли читач 
ідентифікує себе з героєм твору. При цьо-
му відбувається активація довільної уваги, 
яка допомагає зв’язати інформацію з гли-
бинними областями свідомості аудиторії. 
Необхідно враховувати, що максимально 
ефективно сприймання відбувається лише в 
тому випадку, коли активовані всі три види 
уваги: мимовільна, довільна та післядовіль-
на [5]. Лише в такому випадку в свідомо-
сті читача формується максимально повний 
адекватний образ літературного тексту.

Для оптимізації сприймання літератур-
них текстів важливо враховувати законо-
мірності розуміння та запам’ятовування. 
Засвоєння інформації відбувається макси-
мально ефективно, якщо вона є значимою 
для читача та здатна торкнутися його гли-
бинних особистісних сфер [4]. При цьому 
важливо, щоб читач відчував повагу до ав-
тора, його авторитету, життєвої мудрості 
та рівня освіченості.

Ми виявили деякі індивідуально-психо-
логічні особливості сприймання літератур-
ного тексту. Зокрема, було з’ясовано, що 
в ході взаємодії людини з текстом важ-
ливого значення набувають компоненти 
сприймання: когнітивний, афективний та 

конативний. Нами було встановлено ряд 
взаємозв’язків між особистими рисами чи-
тачів та особливостями сприймання ними 
літературного тексту.

Крім того, у ході наукового пошуку було 
виявлено та проаналізовано психологічні 
складові процесу сприймання літератур-
ного тексту, а саме: читацьку спрямова-
ність (суб’єктну, акціональну та емоційну), 
тип роботи людини з літературним текстом 
(аналітичний, формалізований, інтуїтивний 
та глибинний) та особливості усвідомлення 
змісту прочитаного.

У результаті кількісної та якісної оброб-
ки отриманих даних нами було виділено 
фактори читацької спрямованості, які ви-
значають специфіку, динаміку, модальність 
та ефективність сприймання літературно-
го тексту. До цих факторів належать такі: 
складність тексту, позитивна оцінка опису 
життєвого шляху, позитивна оцінка опису 
почуттів, позитивна оцінка опису роздумів, 
рефлексія сюжету, позитивна оцінка опису 
природи [3].

На основі отриманих даних нами було 
розроблено структурно-прогностичну мо-
дель сприймання літературного тексту 
(див. рис.). Приступаючи до розробки цієї 
моделі, ми вирахували, що в ході сприй-
мання людиною літературного тексту один 
із трьох компонентів сприймання є про-
відним, а два інших – допоміжними. Вибір 
провідного компонента сприймання знач-
ним чином залежить від особистісних осо-
бливостей читачів. Когнітивний компонент 
стає провідним, якщо людині властиві такі 
риси, як самоконтроль, напруженість, мрій-
ливість і витонченість.

Афективний компонент набуває першо-
чергового значення, якщо людина наділена 
такими рисами, як чуттєвість, тривожність, 
мрійливість, підозріливість, витонченість, 
радикалізм, відкритість. У свою чергу кона-
тивний компонент домінує в людей із висо-
ким рівнем сміливості, інтелектуальності та 
низьким рівнем радикалізму. Для встанов-
лення провідної ролі того чи іншого компо-
нента сприймання необхідна наявність у лю-
дини принаймні двох із перерахованих рис.

Компонент сприймання, який є провід-
ним у процесі читання літературного тек-
сту, безпосередньо впливає на те, яким 
буде суб’єктивний образ тексту в свідомо-
сті людини. Когнітивний компонент спри-
яє виникненню образу тексту, який можна 
назвати роздумами. При цьому в свідомості 
читача закріплюються думки та розміркову-
вання, пов’язані з текстом. Це можуть бути 
ідеї, описані автором або власні міркування 
читача, на які його наштовхнув зміст прочи-
таного.
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У такому образі тек-
сту можуть бути пропу-
щені певні фрагменти 
сюжетної лінії. Читач 
може не запам’ятати 
імена героїв, навіть го-
ловних. Емоції та пе-
реживання, описані в 
тексті, розглядаються 
з експертної позиції; 
аналізуються причини їх 
виникнення та наслідки, 
котрі можуть бути ними 
викликані. Характерною 
для такого образу тек-
сту є певна відстороне-
ність читача від тексту.

Якщо провідним є 
афективний компонент, 
у свідомості читача фор-
мується образ емоцій-
ний тексту. У формуван-
ні такого образу провідну 
роль відіграють емоції, 
описані автором, або 
переживання, виклика-
ні змістом прочитаного. 
Читач схильний іденти-
фікувати себе з героєм 
твору та співставляти 
змальовані в тексті по-
дії з власним досвідом. 
Через певний час після 
прочитання тексту люди-
на може не згадати імен 
героїв та інших формальних ознак, проте 
буде чітко пам’ятати почуття, які виникали в 
неї в процесі роботи з текстом.

Основою такого емоційного відгуку 
може стати як загальна сюжетна лінія, ко-
тра нагадає людині певні події з її життя, 
так і окремі компоненти тексту, зокрема 
зовнішність героїв, котрі можуть бути схо-
жими на людей, знайомих читачеві, місце 
розгортання сюжету, з яким у читача мо-
жуть бути пов’язані власні переживання, 
тощо. Під час емоційного читання людина 
безпосередньо включається в сюжет тек-
сту та не намагається відсторонено його 
аналізувати. З іншого боку, життєвий дос-
від, отриманий у ході емоційного читання, є 
не менш значимим, ніж той, що набуваєть-
ся через призму роздумів.

Якщо в ході сприймання літературного 
тексту провідним є конативний компонент, 
у свідомості читача скоріше всього буде 
сформовано образ тексту, що відповідає 
формальному відтворенню змісту. За та-
ких умов читач сприймає події, описані в 
літературному тексті як реальні та розці-
нює їх як звичайні життєві історії. Він до-

 
Текст

Читач

Компонент сприймання

Особистісні риси:
- чуттєвість; - тривожність;

- мрійливість; - підозріливість;

- витонченість; - радикалізм.

- відкритість;

Особистісні 

риси:
- самоконтроль;

- напруженість;

- мрійливість;

- витонченість.

Особистісні 

риси:
- сміливість;

- інтелектуаль-

ність;

- консерватизм.

Образ тексту в свідомості читача

Когнітивний КонативнийАфективний

ЕмоціїРоздуми Поверхневе відтворення змісту

Аналітичні Почуттєві Естетичні Біографічні Акціональні

Тенденції вибору тексту (за змістовою наповненістю) у подальшому житті

Рис. Структурно-прогностична модель  
сприймання літературного тексту

бре запам’ятовує всі формальні елементи 
тексту (імена героїв, назви міст та вулиць, 
хронологію подій) та охоче переповідає 
зміст прочитаного іншим людям. При цьо-
му може відбуватись надання суб’єктивних 
оцінок вчинкам героїв та емоційний відгук 
на описані події. Проте ці реакції принци-
пово відрізняються від тих, які виникають 
у результаті домінування афективного та 
когнітивного компонентів.

Наступним структурним компонентом 
нашої моделі є тенденції вибору тексту в 
подальшому житті. Вони безпосередньо 
залежать від переднього читацького дос-
віду людини. Якщо в процесі сприймання 
літературного тексту в людини традиційно 
домінує когнітивний компонент, скоріш за 
все вона буде обирати аналітичні або по-
чуттєві тексти. Такий вибір дозволяє чита-
чеві максимально повно реалізувати свою 
манеру сприймання.

Якщо в сприйманні літературного тек-
сту домінує конативний компонент, читач 
обирає акціональні та біографічні тексти. 
В акціональних текстах основна увага при-
діляється зміні подій, вчинкам та діяльно-
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сті героїв. Біографічні тексти мають багато 
спільного з акціональними та відрізняють-
ся лише тим, що охоплюють події досить 
тривалого проміжку часу та орієнтуються 
на опис життєвого шляху обмеженого кола 
людей.

Читачі, у яких домінує афективний ком-
понент сприймання, схильні обирати почут-
тєві, естетичні та біографічні тексти. Зміст 
прочитаного вони оцінюють через призму 
своєї емоційної сфери, добре розуміють 
почуття героїв та схильні співставляти їх із 
власним досвідом і повторно переживати.

Таким чином, особливості сприймання 
людини визначають її подальший вибір лі-
тературних текстів. З іншого боку, обира-
ючи текст, людина може усвідомлено або 
несвідомо вплинути на процес сприйман-
ня. Цей процес реалізується за допомогою 
принципу творчої самодіяльності, який по-
лягає в тому, що особистість творця фор-
мується в умовах творіння, при цьому фор-
мування особистості принциповим чином 
впливає на кінцевий об’єкт творчості, який 
у свою чергу може чинити вплив на особи-
стість творця. За тією ж схемою реалізу-
ється й процес сприймання літературного 
тексту. Важливим є той факт, що на цей 
процес можна вплинути з метою його фор-
мування та оптимізації. Відповідний вплив 
може відбуватись на декількох етапах, він 
є принципово важливим у контексті підви-
щення ефективності сприймання та збіль-
шення позитивного впливу літературного 
тексту на особистість читача.

Говорячи про оптимізацію сприйман-
ня літературного тексту, варто зупинити-
ся на прийомах, які забезпечують їх вплив 
на емоційну та пізнавальну сферу читача. 
У процесі сприймання літературного тек-
сту простежується тенденція до відходу 
від раціонального рівня свідомості. Водно-
час і на цьому рівні відбувається відобра-
ження очевидних сюжетних ліній, художні 
прийоми взаємодіють з емоційно-чуттєвою 
сферою, проникаючи таким чином безпо-
середньо в підсвідомість. Цей процес ре-
алізується за допомогою представлених у 
тексті метафор, епітетів, особливостей по-
будови речень та інших прийомів. Напри-
клад, використання метафоричного епітету 
«замріяні сади» передає стан автора та ви-
кликає емоційний відгук набагато ефектив-

ніше, ніж будь-який детальний опис цього 
явища. Принципово важливим при цьому є 
те, що метафоричність літературних текстів 
дозволяє читачеві не лише проаналізувати 
прочитане на рівні свідомості, але й сфор-
мувати емоційний образ тексту на підсві-
домому рівні.

Висновки. Отже, літературні тексти яв-
ляють собою суттєвий інструмент впли-
ву на особистісні конструкти людини, її 
ідеали, думки, прагнення, переконання. 
Навички управління процесом сприйман-
ня можуть бути використані не тільки для 
формування в людини позитивного інтере-
су до художньої літератури, але й для сти-
мулювання розвитку свідомої, цілісної осо-
бистості, здатної жити в гармонії із собою 
та навколишнім світом. Знання представ-
лених принципів фахівцями-психологами 
та їх дотримання в практичній діяльності 
дозволить максимально оптимізувати про-
цес сприймання літературних текстів. Це у 
свою чергу сприяє формуванню цілісної, 
гармонійної особистості, здатної критич-
но оцінювати явища навколишнього світу, 
формувати свою усвідомлену позицію у 
відношенні до них та оцінювати події че-
рез призму загальнолюдських моральних 
принципів. Такі навички є особливо важли-
вими в контексті сучасних суспільних тран-
сформацій.
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У статті проаналізовано наукові підходи до дослідження професійної діяльності особистості в осо-
бливих умовах. Розглянуто шляхи вивчення діяльності в таких умовах.
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В статье проанализированы научные подходы к исследованию профессиональной деятельности 
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Los O.M. THE PROFESSIONAL ACTIVITIES IN SPECIAL CONDITIONS AS THE OBJECT OF PSY-
CHOLOGICAL RESEARCH

In the article the scientific going is analysed near research of professional activity of personality in the 
special terms. The ways of study of activity are considered in such terms.

Key words: special terms of activity, professional activity, extreme, exogenous and endogenous factors.

Постановка проблеми. Як свідчать 
наукові дослідження в галузі психології, 
професійна діяльність є найважливішою 
складовою життєдіяльності особистості, 
оскільки вона визначає основну форму її 
активності, рівень її професійної діяльно-
сті, надає можливість самореалізуватися, 
розкрити свої здібності, самоствердити-
ся, досягти певного соціального статусу. 
Самореалізація особистості в професійній 
діяльності впливає на виконання функціо-
нальних обов’язків особистості, особли-
вості яких визначаються насамперед осо-
бливими умовами професійної діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Професійна діяльність фахівців ба-
гатьох галузей сучасного українського су-
спільства відбувається в складних умовах, 
внаслідок чого й виникають нові тлумачен-
ня та поняття цих умов: «особливі», «важкі», 
«кризові», «стресові», «надзвичайні», «екс-
тремальні». Тому в сучасній психологічній 
літературі велика кількість досліджень при-
свячена різним видам професійної діяльно-
сті в особливих умовах: діяльності льотчи-
ків, військових спеціалістів, співробітників 
правоохоронних органів, пожежників. Так, 
Г. Балл, А. Заньковський, О. Легун, А. Мар-
кова, А. Налчаджян, В. Павленко [1] роз-
глядають аспекти діяльності особистості в 
особливих умовах як специфічні та екстре-
мальні чинники, які безпосередньо впли-
вають на функціональні психічні стани й 
психологічні якості та прояви особистості. 
А вчені Б. Ломов, А. Маклаков, І. Малкіна, 

К. Муздибаєв, М. Савчин [3] розглядають 
професійну діяльність в особливих умовах 
із точки зору реалізації особистістю її про-
фесійної підготовки та стійкості до впливу 
на неї емоціогенних чинників.

Постановка завдання. Метою статті є 
аналіз різних підходів до вивчення профе-
сійної діяльності особистості в особливих 
умовах.

Так, Б. Ломов зазначав, що особливі 
умови є самостійним класом між нормаль-
ними й екстремальними умовами діяльно-
сті й відрізняються специфічністю діючих 
екстремальних чинників, домінуванням у 
фахівців негативних функціональних станів, 
зміною психологічної регуляції діяльності 
[3, с. 145]. Адекватні умови професійної ді-
яльності відрізняються від особливих, екс-
тремальних та надекстремальних не лише 
наявністю екстремальних чинників, а й пе-
ріодичністю, частотою, тривалістю їх впли-
ву, а також кількісними характеристиками 
їх інтенсивності – потужністю, дієвістю.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Категорія «особливі умови ді-
яльності» стосується тих ситуацій, у яких 
діяльність фахівця пов’язана з епізодичні-
стю, нетривалістю впливу екстремальних 
чинників. Усвідомлюючи те, що внаслідок 
реалізації функціональних обов’язків та 
діяльності можуть виникати екстремальні 
чинники та ситуації, професіонал повинен 
бути готовим до реалізації своїх функціо-
нальних обов’язків, не звертаючи уваги на 
потужність та інтенсивність екстремальних 
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умов, оскільки вони можуть суттєво впли-
вати на кінцевий результат діяльності [5].

Слід зазначити, що до особливих умов 
відносять умови діяльності, за яких рапто-
во виникають ситуації, небезпечні для життя 
суб’єкта діяльності або кола його взаємодії 
[6]. Причому чинники, які призводять до ви-
никнення екстремальних ситуацій, за своїм 
змістом можуть бути як фізичними або хі-
мічними, так і соціальними та психологічни-
ми, але основна їхня особливість полягає в 
тому, що вони є позаштатними, позаплано-
вими, на думку С. Смирнова, Т. Титаренко, 
Е. Фромма [5]. Найважливішою умовою або 
компонентом діяльності в особливих умовах 
є емоційна сфера, а емоції, які виникають у 
результаті відтворення особистістю дійсно-
сті, суттєво впливають на перебіг психічних 
процесів та станів, а також, як наслідок цьо-
го, – на прояви ефективності її професійної 
діяльності. Зміст емоцій може впливати на 
глобальні форми взаємодії суб’єкта з ото-
ченням та на параметри активності, пов’я-
зані з професійною діяльністю.

У наукових дослідженнях Б. Смирнов і  
Є. Долгополова до особливих умов від-
носять діяльність в умовах, пов’язаних із 
небезпекою для життя, ускладненнями 
під час виконування своїх професійних та 
функціональних обов’язків, збільшенням 
темпу діяльності, монотонністю роботи, 
психологічним навантаженням в умовах 
очікування сигналу до екстрених дій, од-
ночасним поєднанням різних видів діяль-
ності в умовах обмеженої кількості часу та 
швидкістю виконання поставлених завдань 
[5]. Особливі умови діяльності, тобто їх 
підвищені запити до професіонала під час 
навантаження або за умови інтенсивності, 
можуть викликати виснаження чи астеніза-
цію й призводити до помилок, порушень, 
зривів у виконанні професійних обов’язків, 
котрі несприятливо впливають на працез-
датність особистості, на стан її здоров’я, та 
під час довготривалого впливу викликати 
стійкі психосоматичні розлади. 

Залежно від періодичності, частоти їх ви-
никнення та тривалості розрізняють власне 
особливі умови діяльності, які суттєві для 
тих ситуацій, тобто діяльність, пов’яза-
на з епізодичним впливом екстремальних 
чинників; екстремальні умови діяльності, 
у нашій ситуації розглядаються як крайня 
форма особливих умов, котрі пов’язані з 
постійним впливом на особистість екстре-
мальних чинників.

О. Борисова, Ф. Василюк, О. Єрмолае-
ва, В. Зазикін, А. Заньковський, О. Івано-
ва; Б. Смирнов, Є. Симанюк [6] обґрунто-
вують поняття «екстремальні чинники» як 
чинники, що суттєво впливають на орга-

нізм у цілому та можуть унаслідок профе-
сійної діяльності викликати психосоматичні 
розлади особистості. При цьому ендоген-
ні чинники можуть викликати адекватні чи 
неадекватні функціонально-психічні стани 
особистості в процесі виконання її функ-
ціональних обов’язків. Особливі умови, які 
пов’язані з нервово-психічним навантажен-
ням на особистість та утворюються внас-
лідок екзогенних, ендогенних чинників, у 
процесі професійної діяльності спричиня-
ють професійну деформацію та особистіс-
не вигорання.

Таким чином, під особливими та екстре-
мальними умовами професійної діяльності 
нами розуміються низка індивідуально спе-
цифічних умов, що знаходяться за межами 
звичайних і утворюють поле професійної 
діяльності, у якому особистість під впливом 
зовнішніх чинників створює умови до ендо-
генної реакції, що проявляється у функціо-
нально негативних станах та спричиняють 
порушення психологічної діяльності й ви-
никнення дисгармонії тощо.

Поняття «особливі умови» передбачає 
різні умови, що виходять за межі звичайних, 
у яких можуть вдаватися люди несподівано, 
незалежно від виду їх діяльності й рівня го-
товності до впливу загрозливих факторів. 
Поняття «діяльність в особливих умовах» 
передбачає перш за все професійну діяль-
ність спеціально підготовлених фахівців.

У літературі проблема забезпечення жит-
тєдіяльності людини в особливих умовах 
розглядається залежно від змін середовища 
під впливом різних екстремальних факторів. 
Великої уваги при цьому науковці надають 
питанням адаптації відповідно до основних 
положень її теорії. Адаптація розглядаєть-
ся як процес, за допомогою якого досяга-
ється оптимізація функціонування людини 
та баланс у системі «людина-середовище». 
Існує кілька форм проявів феномену адап-
тації, що дають змогу розглянути адапта-
цію як динамічне утворення, безпосередній 
процес пристосування до умов зовнішнього 
середовища, з одного боку, і як властивість 
певної живої саморегульованої системи, що 
визначає її стійкість до умов зовнішнього 
середовища й передбачає наявність певно-
го рівня розвитку адаптаційних здібностей, 
з іншого боку. Згідно з такою позицією, чим 
ширше адаптаційні можливості особисто-
сті, тим більш імовірне нормальне функці-
онування організму й ефективне виконання 
професійної діяльності за умови дії різних 
психогенних чинників.

Н. Амінов, М. Архипова, О. Бодальов, 
Л. Божович, М. Боришевський, Н. Водоп’я-
нова [4] пропонують досліджувати особи-
стість через опозиційне твердження про 
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«її здатність адаптуватися до ускладненої 
реальності – прагнення змінювати себе 
на основі розвитку своїх здібностей як са-
моцінності». «Особистість постійно зна-
ходиться між прагненням змінитися для 
того, щоб адаптуватися – пристосуватися 
до ззовні заданої їй цінності, щоб залиши-
тися незмінною, і прагненням змінитися, 
щоб удосконалювати свої цінності, розви-
вати свої здібності» [1]. У цій ідеї знахо-
дить відображення один із найважливіших 
принципів системного історико-еволюцій-
ного підходу щодо розуміння особистості 
(Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Лурія, О. Ле-
онтьєв, С. Рубінштейн), згідно з яким необ-
хідною умовою розвитку різного роду сис-
тем є наявність протиріччя (конфлікту або 
дисгармонійної взаємодії) між адаптивни-
ми формами активності, спрямованими на 
реалізацію родової програми, та проявами 
активності елементів, які несуть індивіду-
альну мінливість.

У своїх дослідженнях наголошує Н. Гри-
шина, що для фахівців, чия професійна ді-
яльність пов’язана з особливими умовами, 
сенсом їх життя є професійне самовдоско-
налення, оскільки воно не обмежується ко-
лом вузькоособистих інтересів, виражаєть-
ся прагненням продовження себе в різних 
сферах діяльності. Окрім того, таке осмис-
лення своєї професійної приналежності 
дозволяє особистості долати вплив стре-
сових ситуацій [1].

Водночас вплив особливих умов діяль-
ності на реалізацію професійних цінностей 
посідає чільне місце в процесі особистіс-
ного самовизначення. Висока напруженість 
та навантаження в реалізації професійних 
обов’язків призводить до психосоматич-
них розладів, до деформації особистості та 
професійного вигорання. Так, Н. Гришина 
виокремлює групи працівників за змістом 
впливу особливих умов діяльності на осо-
бистість: група професійної та особистіс-
ної дезадаптації, група «пасивної адапта-
ції», група активного самовдосконалення 
[2, с. 76-81].

Одним із найбільш несприятливих чин-
ників професійної діяльності особливих 
умовах є зростання рівня психічної напру-
женості. Відзначається, що психічна напру-
женість особистості виникає в результаті 
складних умов діяльності, несприятливо-
го розвитку подій і супроводжується від-
чуттям дискомфорту, тривоги, фрустрації. 
Тобто мова йде про особливі умови, які 
утворюються під впливом цілої низки чин-
ників, зумовлених конкретною специфікою 
середовища професійної самореалізації, 
яке пов’язане з виконанням функціональ-
них обов’язків і завдань діяльності та осо-

бистим досвідом. Кожен із цих чинників 
має свій специфічний вплив на поведінку 
та професійну діяльність особистості.

З точки зору С. Смирнова, для професій-
ної діяльності в особливих умовах властиві 
три види психічної напруженості: емоційна 
(афективна), неемоційна (операційна), ді-
лова (змішана) [3]. Емоційна напруженість 
виникає під дією емоціогенних чинників, що 
викликають переживання несподіваних по-
дій, які супроводжуються тривогою, стра-
хом та іншими негативними емоційними 
забарвленнями. Ці прояви можуть виника-
ти до початку діяльності, а також безпосе-
редньо в процесі самої діяльності. Виник-
нення емоційної напруженості пов’язане з 
динамічною неузгодженістю між об’єктив-
ною значущістю ситуації та її суб’єктивною 
оцінкою й утворенням небажаних змін фі-
зичних і психічних функцій, обумовлених 
цим процесом. 

Операційна напруженість виникає в умо-
вах, що висувають підвищені вимоги до 
розумових ресурсів та моторики, не пов’я-
заних із небезпекою або іншими усклад-
неннями. Ця напруженість зростає посту-
пово, адже вона є результатом професійної 
реалізації в особливих умовах.

Слід зазначити, що такий розподіл видів 
психічної напруженості в науковій психоло-
гічній літературі є досить умовним, оскіль-
ки будь-який вид діяльності завжди пов’я-
заний із залученням емоційної сфери, і за 
певних умов вона може набути емоційного 
домінування. Тому найбільш поширеною 
є форма змішаної психічної напруженості, 
котра характеризується різною значущістю 
емоційних компонентів у загальній структу-
рі напруженості і є найбільш характерною 
для різних видів діяльності в особливих 
умовах [5].

Традиційно діяльність в особливих умо-
вах досліджується шляхом аналізу взає-
мозв’язків трьох параметрів: екзогенних 
чинників – наявність екстремальних чин-
ників; ендогенних чинників – взаємозалеж-
ність психологічних станів і властивостей 
особистості; результатів діяльності [5]. 
У цій тріаді досить важливим є питання 
про субординацію зовнішніх (об’єктивних) 
і внутрішніх (суб’єктивних) чинників, або, 
інакше кажучи, умов діяльності. Визначаль-
ними при цьому є суб’єктивні чинники як 
вихідна формула розуміння детермінізму 
особистісної поведінки, сформульована  
С. Рубінштейном, свідчить, що зовнішні 
причини діють лише через посередництво 
внутрішніх умов. 

З огляду на те, що екзогенні чинники 
діяльності визначаються об’єктивними ха-
рактеристиками впливу на особистість у 
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вигляді зовнішніх подразників (різних за 
походженням та власне професійних), які 
пов’язані з виконанням функціональних 
обов’язків та завдань (монотонність тру-
дової діяльності, безперервна діяльність, 
наявність екстремальних чинників, дефіцит 
вільного часу або перенавантаження), мож-
на стверджувати, що вони взаємообумов-
лені та взаємопов’язані, їх розчленування є 
неможливим.

Серед ендогенних чинників професій-
ної діяльності набувають вагомості інди-
відуально-особистісні прояви, які кла-
сифікуються по-різному, з урахуванням:  
1) рівня загального інтелекту (інтелек-
туальна гнучкість, загальна обізнаність, 
когнітивна гнучкість, практичне мис-
лення, координація здібностей); 2) рів-
ня особистісної стабільності (надійність, 
резистентність до стресу, впевненість у 
собі, відповідальність, комунікативність);  
3) рівня напруженості, тривожності й пси-
хопатологічних симптомокомплексів); 
4) рівня психодинамічних властивостей 
(нейротизм, екстравертованність/інтра-
вертованість, тип вегетативної реакції). 
Вони проявляються під впливом екзоген-
них чинників із поєднанням індивідуаль-
но-особистісного змісту в тих чи інших 
психічних станах і проявах, які є досить 
різноманітними за їх інтегральними харак-
теристиками в конкретних умовах профе-
сійної діяльності, і це все визначається як 
функціональний стан особистості. Іншими 
словами, функціональний стан свідчить, 
наскільки особистість готова до виконан-
ня тієї чи іншої діяльності, чи достатньо 
для цього резервів її організму, наскільки 
вони є надійними з урахуванням індивіду-
альності кожної особистості.

Третім параметром вивчення профе-
сійної діяльності в особливих умовах є 
власне результат дії. Цей результат оці-
нюється якісними та кількісними показ-
никами, за допомогою яких аналізується 
результат та мета діяльності. На підвали-
нах цього аналізу робиться висновок про 
досягнення або недосягнення мети діяль-
ності. Основними показниками ефектив-
ності діяльності є продуктивність, якість 
та надійність. Причому між ефективністю 
діяльності та функціональним станом іс-
нує складний діалектичний взаємозв’я-
зок: виникаючи та розвиваючись під час 
діяльності, функціональний стан суттєво 
впливає на її характеристику. А під час 
діяльності в екстремальних, особливих 
умовах цей вплив займає чільні позиції. 
Тобто мова йде про існування взаємної 
детермінації функціонального стану та 
результату діяльності особистості.

Діяльність особистості в особливих умо-
вах найчастіше супроводжується виникнен-
ням стресу, котрий проявляється на рівні 
психофізіологічного стану, що виникає у 
відповідь на різноманітні екстремальні чин-
ники, котрі називають стресорами або пси-
хогенами. 

Відповідно до концепції канадського 
вченого Г. Сельє стрес – це неспецифічна 
відповідь особистості на певні подразнен-
ня, що перевищують індивідуальний поріг 
[4]. Він для кожного є індивідуальним і за-
лежить від цілої низки екзогенних та ен-
догенних складових. Із цієї причини кожна 
особистість по-різному реагує на дію одних 
і тих самих подразників.

Залежно від виду стресора й потужності 
його впливу на особистість виокремлюють 
рівень реакції на фізіологічному й психо-
логічному рівнях. Водночас такий розподіл 
видів стресу є досить умовним. Відмінності 
полягають у характері подразника (стресо-
ра), умов його виникнення й рівня відповід-
ної реакції організму. Фізіологічні стресори 
зумовлені надмірним фізичним наванта-
женням, больовими стимулами, впливом 
низької й високої температури та ін. Пси-
хологічні стресори – це фактори, що діють 
своїм змістовим значенням: загрозою, об-
разою, небезпекою, інформаційним пере-
вантаженням, дефіцитом часу, особливос-
тями спілкування [4].

За своєю фізіологічною сутністю стрес 
виявляється в загальному адаптаційному 
синдромі як необхідна й корисна вегета-
тивна та соматична реакція, спрямована 
на пристосування організму до нових умов 
існування.

За науковими дослідженнями стрес із 
фізіологічної точки зору являє собою адап-
таційний синдром і є неспецифічною ре-
акцією організму на впливи різного похо-
дження, що виходять за межі норми. При 
цьому норма суто індивідуальна для кожної 
особистості й обмежена верхніми й нижні-
ми межами. Г. Сельє запропонував розріз-
няти два види адаптаційних ресурсів люд-
ського організму при стресі: поверхневу й 
глибоку адаптаційну енергію. Поверхневі 
ресурси організму активізуються в стресо-
вій ситуації «за першою вимогою», причому 
вони досить легко відновлюються, напри-
клад, після відпочинку. Якщо відбувається 
відновлення психоенергетичних (адапта-
ційних) ресурсів, то організм не входить у 
стан передхвороби [4].

Поверхнева адаптаційна енергія віднов-
люється завдяки глибокій перебудові гоме-
остатичних механізмів організму, яка мо-
білізується шляхом адаптації. Активізація 
глибокої адаптаційної енергії починається 
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під час тривалого перебування в стресовій 
ситуації та великій затраті «поверхневих 
енергетичних ресурсів» [3; 4]. Виснаження 
глибоких ресурсів безповоротно призво-
дить до виснаження організму й емоційно-
го вигорання.

Висновки. Узагальнюючи різні підходи 
до вивчення професійної діяльності особи-
стості в особливих умовах, слід зазначити, 
що особливі умови є самостійним класом 
між нормальними й екстремальними умо-
вами діяльності та відрізняються специ-
фічністю діючих екстремальних чинників, 
домінуванням у фахівців негативних функ-
ціональних станів, зміною психологічної 
регуляції діяльності. Доречно акцентувати 
увагу на тому, що вплив екзогенних та ен-
догенних чинників в особливих та екстре-
мальних умовах супроводжується специфі-
кою виконання функціональних обов’язків 
та завдань і безпосередньо впливає на ре-
зультат її професійної діяльності. 

Традиційно шлях вивчення діяльності 
в таких умовах відбувається через аналіз 
взаємозв’язку трьох параметрів: характе-
ристики екстремальних чинників, функціо-
нальних станів особистості та показників її 
діяльності. Ця схема повністю входить до 
концепції психологічного опосередкування, 
запропонованої С. Рубінштейном, згідно з 
якою зовнішні чинники діють лише через 
ендогенні умови.

Професійна діяльність в особливих умо-
вах найчастіше супроводжується виник-
ненням стресу. Причому стрес є не тільки 
нормальною, але й необхідна умовою про-
фесійної діяльності особистості. Він є зако-
номірною реакцією на психофізіологічному 
рівні на зміну умов виконання функціональ-
них обов’язків і завдань, викликаною мобі-

лізацією резервних (адаптаційних) можли-
востей особистості.

Суттєвим є те, щоб стрес не набував 
крайніх форм, оскільки вони завдають руй-
нівного впливу на особистість, викликають 
професійну деформацію та призводять до 
професійного емоційного вигорання, ви-
кликаючи психосоматичні розлади осо-
бистості. Саме цей негативний наслідок є 
основним предметом вивчення в психоло-
гії діяльності в особливих умовах. Дореч-
но зазначити, що у практичній психології 
та психології особистості цій проблемі не 
приділяється достатньої уваги через її ла-
тентний (прихований) перебіг, проте кожна 
особистість на тому чи іншому етапі про-
фесійної діяльності відчуває на собі вище-
зазначені впливи.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ  
ДО РОЗУМІННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУТНОСТІ СУБ’ЄКТА

Лукасевич О.А., к. психол. н., доцент
кафедри практичної психології

Запорізький національний університет

У статті розглянуто теоретичні аспекти проблеми вчинкової діяльності особистості як психологіч-
ного механізму забезпечення реалізації її суб’єктної активності. На основі базових положень психоло-
гії суб’єкта проаналізовано співвідношення понять «суб’єкт», «суб’єктна активність», «суб’єктність», 
«вчинкова активність». Особливу увагу приділено сучасним підходам до визначення сутнісних харак-
теристик особистості як суб’єкта діяльності й суб’єктності як важливої функції особистості. Орієнту-
ючись на суб’єктно-вчинковий підхід, визначено, що в основі суб’єктності лежать механізми вчинкової 
діяльності особистості.

Ключові слова: суб’єкт, суб’єктність, суб’єктна активність, вчинок, вчинкова діяльність.

В статье рассмотрено теоретические аспекты проблемы поступковой деятельности личности как 
психологического механизма обеспечения реализации ее субъектной активности. На основании базо-
вых положений психологии субъекта проанализировано соотношение понятий «субъект», «субъектная 
активность», «субъектность», «поступковая активность». Особое внимание уделено современным под-
ходам к определению сущностных характеристик личности как субъекта деятельности и субъектности 
как важной функции личности. С опорой на субъектно-поступковый подход определено, что в основе 
субъектности лежат механизмы поступковой деятельности личности.

Ключевые слова: субъект, субъектность, субъектная активность, поступок, поступковая дея-
тельность.

Lukasevich O.A. THE CONCEPTUAL APPROACHES TO UNDERSTANDING SUBJECT PSYCHO-
LOGICAL ESSENCE

The material presented in the paper is exposing the subject sphere of a man in the aspect of his conduct, vital 
functions and social relations in which he comes forward as a personality. The considered not only the nature 
of personality’s subjectness, but is touched the psychological essence of the notion of «subject», «subjectness». 
Subjectness is examined as the personality’s ability to relate themselves with internal and external conditions 
of life, ability to transform activities. The effort of conceptual substantiation of a new approach to the essence 
detection of «personality’s subjectness» as the subject-actional paradigm is made in the paper. The necessity 
of theoretical consideration of the categories of «subjectness» and «activeness» is argued. The category of 
«activeness» is used as basic criteria of personality’s subjectness in the sequel.

Key words: subject, subjectness, subject of act, act.

Постановка проблеми. Сучасний стан 
вітчизняної психологічної науки відзнача-
ється зростаючим інтересом дослідників 
до ролі особистості в організації всіх пси-
хічних ресурсів людини в єдиний інтеграль-
ний комплекс. Цей інтерес знаходить своє 
відображення як на рівні емпіричних до-
сліджень, що розглядають проблеми осо-
бистісної регуляції різних видів людської 
активності, так і на рівні методологічних і 
конкретно-теоретичних розробок психо-
логії особистості. Незважаючи на широту 
проблемного поля таких досліджень, до-
статньо чітко простежуються спроби від-
найти єдину методологічну основу, яка б 
дала змогу зіставляти результати, отримані 
в різних дослідницьких школах і напрямах. 
Останнім часом як таку методологічну ос-
нову дослідники обирають суб’єктний під-
хід, що інтенсивно розвивається й набуває 

у вітчизняній психології статусу суб’єктної 
парадигми [1].

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Психологія суб’єкта, висхідна до фі-
лософсько-психологічної категорії суб’єкта 
С.Л. Рубінштейна, теорії структурно-функці-
ональної організації людини Б.Г. Ананьєва, 
діяльнісного підходу О.М. Леонтьєва, не-
зважаючи на змістове розмаїття визначень 
суб’єкта й суб’єктності, у цілому спирається 
на методологічну тезу про те, що суб’єкт –  
це людина на вищому рівні активності, 
системності, автономності, творчості, а 
суб’єктність – всеосяжна характеристика 
людини, яка розкриває єдність всіх її яко-
стей. Вирішальний внесок у таке розуміння 
суб’єкта зробив А.В. Брушлінський, а також 
його учні й послідовники [4].

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є здійснення теоретичного аналізу 
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змісту поняття «суб’єкт» у психологічній на-
уці, зокрема, з погляду суб’єктно-вчинкової 
парадигми.

Виклад основного матеріалу. Сучасні 
уявлення про суб’єкт у психології можна 
поділити на дві альтернативні позиції. Пер-
ша, родоначальником якої є Б.Г. Ананьєв, 
відстоює самостійність суб’єкта в систе-
мі людської індивідуальності, яка існує як 
підструктура поряд з індивідом і особисті-
стю. Представники другої позиції на чолі з  
А.В. Брушлінським стверджують, що суб’єкт 
є інтегральною характеристикою людини в 
цілісності її системних властивостей [4]. 
Слід зазначити, що сучасні конкретно-пси-
хологічні дослідження, що спираються на 
суб’єктний підхід, мають широкий діапазон 
варіацій розуміння феномену суб’єкта.

З метою конкретизації цих теоретичних 
позицій розглянемо дві найбільш характер-
ні точки зору сучасних дослідників на про-
блему співвідношення категорій «суб’єкт» 
і «особистість». Згідно з першою особи-
стість слід розуміти як стрижневу структуру 
суб’єкта, що задає загальний напрям са-
моорганізації й саморозвитку. Особистість, 
на думку Є.О. Сергієнко, визначає напря-
мок руху, а суб’єкт здійснює його конкре-
тну реалізацію через координацію вибору 
цілей і ресурсів індивідуальності людини. 
За таких обставин носієм змісту внутріш-
нього світу людини є особистість, а реалі-
зація цього змісту в конкретних життєвих 
ситуаціях належить суб’єкту [14].

Інша точка зору базується на філософ-
ському розумінні співвідношення субстра-
ту й властивості. Особистість, на думку  
К.В. Карпінського, слід розуміти як стійкий 
субстрат, а суб’єктність як мінливу влас-
тивість особистості, обумовлену її суб-
стратними характеристиками. Особистість, 
стверджує автор, спираючись на теоретичні 
посилання С.Л. Рубінштейна, необхідно ви-
знати єдиною та інтегративною основою, на 
якій вибудовуються безліч проявів суб’єк-
тності. Суб’єкт множиться пропорційно кіль-
кості видів і формам довільної активності, 
які здійснює людина. Зріла й цілісна особи-
стість має свободу вибору своєї особистіс-
ної позиції щодо певного виду активності –  
бути або не бути її суб’єктом [8].

На перший погляд обидві точки зору на 
співвідношення суб’єкта й особистості уз-
годжуються в єдиному психологічному ро-
зумінні категорії особистість як більш ши-
рокому стосовно категорії суб’єкта. Однак 
слід зазначити, що ієрархізація категорій 
особистості й суб’єкта, виступаючи одним 
із важливих критеріїв їх розрізнення, є най-
частіше лише декларуємою, не визначає її 
сутнісних характеристик. До таких сутнісних 

характеристик варто віднести чітко позна-
чену К.В. Карпінським єдність і неподіль-
ність особистості й суб’єкта. Суб’єкт – це 
не окрема, самостійна інстанція, а особи-
стість, яка розглядається в певній системі 
координат із точки зору її функціональності 
в регуляції активності, психічних процесів, 
поведінки й життя в цілому [8].

Отже, орієнтуючись на наведені методо-
логічні й теоретичні позиції, конкретизуємо 
концептуальне розуміння суб’єкта. По-пер-
ше, психологічна категорія особистості є 
ширшою за категорію суб’єкта: особистість 
єдина й цілісна, а суб’єкт парціальний. Ці-
лісна особистість як істотне, субстрактне 
утворення виявляється в множинні суб’єктів, 
актуалізація яких знаходить своє вираження 
залежно від видів і форм довільної актив-
ності особистості. По-друге, суб’єкт – ви-
щий прояв особистості, проте особистість 
може й не бути суб’єктом у тому чи іншому 
виді людської активності. Зріла, сформова-
на особистість здійснює вибір як стосовно 
прояву себе в певному виді активності, так і 
щодо міри прояву своєї суб’єктності. По-тре-
тє, особистість розподіляє свій особистісний 
і психічний потенціал за видами активності й 
здійснює регуляцію ступеня її включеності у 
види діяльності через зміну міри прояву себе 
як суб’єкта тієї чи іншої діяльності.

Наступний крок, який необхідно зробити 
на шляху прояснення механізмів і закономір-
ностей особистісної регуляції діяльності, –  
провести теоретичне обґрунтування пси-
хологічного змісту поняття «суб’єктність», 
що використовується під час опису особи-
стості як суб’єкта діяльності, але не завжди 
повною мірою відповідає сутності суб’єкта.

Найбільш узагальнюючим і водночас чіт-
ко презентуючим особистість як суб’єкт є 
визначення суб’єктності, запропоноване 
А.В. Брушлінським. На його думку, суб’єк-
тність – це здатність реалізовувати постав-
лені цілі, управляти, контролювати й оціню-
вати процес та результат своїх дій, тобто 
становлення суб’єкта – це процес освоєн-
ня індивідом смислу, цілей, завдань і спо-
собів перетворення оточуючого світу й са-
мого себе [4].

К.О. Абульханова-Славська розглядає 
суб’єктність із точки зору активності й сво-
боди діяльності людини як суб’єкта. Суб’єк-
тність – це здатність людини співставляти й 
оцінювати свої можливості з об’єктивними 
вимогами, умовами й завданнями в ціло-
му. Суб’єктність не є фіксованою характе-
ристикою особистості, а може наростати й 
зменшуватися в процесі її розвитку залеж-
но від зовнішніх і внутрішніх умов [1].

К.В. Карпінський стверджує, що суб’єк-
тність як освоєння людиною своїх психіч-
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них процесів, поведінки, діяльності й життя 
в цілому є найголовнішою функцією осо-
бистості. Автор зазначає, що суб’єктність 
похідна від механізмів і структур особи-
стісної регуляції людської активності. Вона 
є змінною характеристикою, вираженість 
якої коливається в широкому діапазоні під 
час переходу від однієї людини до іншої. 
Психологічним критерієм суб’єктності ви-
значено здатність до самодетермінації, що 
базується на механізмах особистісної регу-
ляції людської поведінки.

У серії досліджень Є.М. Волкової суб’єк-
тність представлено через категорію «від-
ношення», що передбачає відношення до 
себе як діяча [7, с. 5]. Використовуючи 
суб’єкт-суб’єктний підхід, автор гово-
рить про те, що суб’єктність пов’язана з 
відношенням не лише до себе, а й до ін-
ших, поява цього відношення обумовлена 
спілкуванням з іншою людиною, яка має 
суб’єктність. До поняття суб’єктності вхо-
дить усвідомлюваність, свобода вибору й 
відповідальність за неї, унікальність.

Розглядаючи динаміку суб’єктності в 
процесі розвитку людини, Є.М. Волко-
ва описує дві її суттєві характеристики: 
по-перше, це здатність змінювати оточу-
ючу дійсність і себе у відношенню до неї, 
по-друге, реалізація принципу міри пе-
ретворень і меж свого втручання. Орієн-
туючись на те, що людина може переда-
ти іншій людині свої наміри, розрахувати 
їх наслідки, Є.М. Волкова пропонує три 
складові суб’єктності: здатність змінюва-
ти, вимірювати й викладати [7, с. 22].

Н.Х. Александрова ставить перед со-
бою завданням дослідження особливос-
тей суб’єктності на пізніх етапах онтогене-
зу. Тому як центральне вона використовує 
поняття «суб’єкт життєдіяльності»: «Необ-
хідною ознакою суб’єкта життєдіяльності є 
здатність ставити й вирішувати завдання 
активної адаптації до умов життя й здат-
ність самовдосконалюватися в процесі 
цієї адаптації» [3, с. 17]. Суб’єкт грає роль 
інтегратора всіх рівнів організації людини: 
індивідного, психофізичного, психологіч-
ного й особистісного. Проте суб’єктність 
залишається особистісною властивістю й 
визначається «характеристиками її само-
свідомості: переживаннями ідентичності, 
схоронністю функцій контролю, стійкістю 
й варіативністю Я-образа, рівнем само-
сприйняття, інтернальним типом локаліза-
ції контролю» [3, с. 17]. Підкреслюється, 
що прийняття себе повинно проявлятися 
в прийнятті себе активним діячем, що дає 
змогу людині прийняти зміни як у своєму 
фізичному обліку, так і в соціальному по-
ложенні, тобто суб’єкт має у своїй осно-

ві протиріччя між своїми можливостями й 
обмеженнями [3].

У працях Т.В. Прокоф’євої суб’єкт ви-
значається як «рефлексивний спосіб існу-
вання, що характеризується наявністю й 
фіксацією ставлення до об’єктивної дійс-
ності та виявляється в переважанні само-
визначення над визначенням обставина-
ми» [13, с. 18]. Суб’єкт – прояв ініціативи й 
відповідальності як форм активності, здат-
ність бути суб’єктом, здатність реалізову-
вати різні види діяльності. У суб’єктності 
Т.В. Прокоф’єва виокремлює два пласти: 
перший – загальний для всіх видів діяль-
ності, пов’язаний із ціннісно-смисловою 
сферою особистості, другий – специфіч-
ний для кожного виду діяльності й склада-
ється з набору здатностей до саморегуля-
ції в конкретних її видах [13]. Таким чином, 
автор намагається подолати тенденцію 
полісуб’єктності.

У концепції Ю.О. Варенової суб’єктність 
розуміється як «інтегральний процес пси-
хіки, що забезпечує адаптацію й перетво-
рення людиною себе та оточуючої дійс-
ності за допомогою інтеграції емоційних, 
рефлексивних і дієвих компонентів сво-
го образу «Я» [5, с. 4]. Це спроба уявити 
суб’єктність динамічною характеристикою, 
де змінює один одного два вказаних про-
цеси, тобто суб’єктність з’являється тоді, 
коли необхідно зробити вибір, що харак-
теризується все досконалішим набором 
засобів.

Розгляд людини як суб’єкта своєї жит-
тєдіяльності представлено в концепції 
Є.Ю. Коржової. Під суб’єктністю вона ро-
зуміє «здатність активно приймати участь 
у процесі життєдіяльності й таким чи-
ном «вибудовувати» власне буття». Ос-
новним предметом її дослідження стала 
суб’єкт-об’єктна орієнтація в життєвих 
ситуаціях, яка визначається як «ступінь 
залежності внутрішнього світу від світу 
зовнішнього, що проявляється у суб’єк-
тній включеності в життєву ситуацію»  
[12, с. 17]. Є.Ю. Коржова виокремлює два 
види орієнтації: суб’єктну й об’єктну. Різ-
ниця між цими двома видами може бути 
описана, по-перше, через усвідомлюва-
ність і неусвідомлюваність своїх зусиль 
для розвитку, по-друге, суб’єктна орієн-
тація пов’язана із споглядальним спосо-
бом взаємодії з життєвими ситуаціями, а 
об’єктна – з діяльнісними. Є.Ю. Коржо-
ва застосовує для опису диференціації 
суб’єкт-об’єктних орієнтацій поняття тран-
сситуативної мінливості, трансситуативної 
спрямованості освоєння світу, трансситу-
ативного локусу контролю, трансситуатив-
ної рухливості [12].
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У роботах Є.М. Азлецької суб’єктність 
є характеристикою особистості. Людину 
визначено «не як діяча-виконувача, а як 
чуттєвого сценариста своїх дій», для якого 
властиві певні уподобання, світоглядні по-
зиції, цілеспрямованість перетворювача. 
Підтримуючи позицію Л.І. Анциферової, 
Є.М. Азлецька виокремлює рівні розвитку 
суб’єктності: від суб’єкта цілепокладання 
до суб’єкта свого життєвого шляху. Відтак 
робиться висновок про те, що «найсклад-
ніша цілісна структура людини як суб’єкта 
життя розкривається лише на соціально-
му рівні розвитку людини як особистості» 
[2, с. 14]. Тому характеристикою суб’єкта, 
на думку автора, є відповідальність, висо-
кий рівень емоційної зрілості, здатність до 
внутрішнього контролю, усвідомлюваність 
дій, емпатія [2].

На думку О.К. Осницького, суб’єктність 
є здатністю до прояву суб’єктної актив-
ності, здатністю проектувати, ініціювати, 
реалізовувати й регулювати активність.  
«В основі суб’єктності лежить система 
свідомої регуляції людиною своєї актив-
ності: її здатності ініціювати, організову-
вати, а потім і реалізовувати задумане»  
[11, с. 316]. О.К. Осницьким була здійс-
нена спроба операційного обґрунтування 
терміна «суб’єктність» у межах досліджен-
ня організації людиною власної активнос-
ті. Як вважає автор, викликано це необхід-
ністю саме психологічного засвоєння того, 
чим забезпечується активність суб’єкта, 
більшими можливостями операціоналіза-
ції терміну «суб’єктність», ніж «суб’єкт», 
можливістю прямо пов’язати суб’єктність 
зі сформованістю свідомої саморегуляції 
довільної активності людини [11].

Обговорюючи проблему критеріїв 
суб’єктності, О.А. Конопкін зазначає, що 
базовою сутнісною ознакою людини як 
суб’єкта свого буття є її здатність до ці-
леспрямованої активності, її ініціації, по-
будови й управління. Саме здатність до 
свідомої саморегуляції є психологічним 
критерієм людини як суб’єкта, – ствер-
джує автор [9].

С.Д. Дерябо, продовжуючи суб’єкт- 
суб’єктну традицію вітчизняної психології, 
визначає «суб’єктифікацію» як наділення 
об’єктів і явищ світу суб’єктністю. В основі 
цього процесу, як зазначає автор, лежить 
прагнення людини «зробити світ своїм», 
створити свою реальність. Суб’єктність 
визначається як властивість, що розкрива-
ється в здатності суб’єкта «покладати себе 
в основу» екологічного світу й самого себе 
[6, с. 12]. С.Д. Дерябо виділяє три основні 
властивості людини, у яких конкретизуєть-
ся суб’єктність: самовпорядкування, само-

спричинення, саморозвиток. Уточнюється 
структура суб’єктності: людина пізнання, 
людина відношення, людина перетворен-
ня. Відповідно, у процесі суб’єктифікації 
виокремлюються три сторони: гносеоло-
гічна (вважати суб’єктом), аксіологічна 
(ставитися як до суб’єкта), праксіологічна 
(вчиняти як з суб’єктом) [6].

Таким чином, незважаючи на змістовне 
різноманіття висловлювань дослідників, 
які займаються проблемою суб’єктності, 
стосовно сутності категорії «суб’єктність», 
теоретичний аналіз дає змогу виявити до-
сить високий ступінь узгодженості позицій 
авторів за ключовими питаннями. По-пер-
ше, суб’єктність розуміється як всеосяжна 
здатність, як важлива функція особистості, 
що полягає в оволодінні своїми психічними 
процесами, поведінкою, діяльністю й поєд-
нання всіх своїх якостей у єдиний функціо-
нальний комплекс. По-друге, суб’єктність –  
це здатність особистості співвідносити 
себе із зовнішніми й внутрішніми умовами 
життя, здатність до перетворення діяльно-
сті. По-третє, суб’єктність – не констант-
на, а змінна величина, що варіюється як 
у різних особистостей, так і в однієї осо-
бистості в різних умовах життєдіяльності. 
По-четверте, в основі суб’єктності лежать 
механізми й структури свідомої регуляції 
діяльності й саморегуляції особистості. 

Поєднуючи викладене вище в єдину ло-
гічну лінію, пропонуємо під час розгляду 
проблеми визначення вищих рівнів прояву 
суб’єктності звернутися до категорію вчин-
ку. Як зазначає автор вчинкового підходу 
В.А. Роменець, «будь-який психічний стан 
чи процес, риса чи якість людини у своєму 
функціонуванні й розвитку тяжіють до одно-
го з визначень учинку, а сама вона прагне 
утвердитися в ролі його суб’єкта». Відтак 
кожна психологічна система може бути ви-
черпно проаналізована й усебічно сутнісно 
оцінена залежно від того, наскільки вона 
вибудовує себе, орієнтуючись на вчинкову 
логіку людської активності [10, с. 7].

Погоджуючись із думкою українського 
вченого В.О. Татенко, який розробив і за-
провадив у сучасній психології якісно нову 
суб’єктно-вчинкову парадигму щодо вчин-
кового довизначення людини як суб’єкта 
життєдіяльності, конкретизуємо поняття 
суб’єкта й суб’єктності. Бути суб’єктом 
свого психічного, духовного життя, з точки 
зору В.О. Татенко, означає «жити по суті», 
автентично, у внутрішній злагоді із собою 
[10, с. 335]. Суб’єктність визначається 
як сутнісна характеристика внутрішнього 
духовного світу людини. Психологічними 
критеріями суб’єктності є такі: здатність 
хотіти бути людиною й самою собою, хоті-
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ти й могти обстоювати своє право на люд-
ське самісне існування, самовизначатись 
у просторі й часі свого життя, творити нові 
змісти й форми буттєвості, здійснювати 
рефлексію своїх творінь, набувати й наро-
щувати досвід людського буття, проекту-
вати його нові форми й змісти [10, с. 336]. 

Концептуальний розгляд суб’єкта як ви-
щого прояву особистості, як іпостасі осо-
бистості на вершині активності, систем-
ності, автономності, а суб’єктності – як 
якісної характеристики особистості, як 
важливої її функції, в основі якої лежить 
вчинкова активність, дає змогу впритул 
наблизитися до функціонального розгляду 
суб’єкта в його здатності організовувати 
в єдину дієздатну систему всі внутрішні 
ресурси людини й всі зовнішні обставини 
та умови життя в кожному моменті вчинку. 
Вчинкова активність, виконуючи функцію 
психологічного механізму забезпечення 
реалізації суб’єктної активності особисто-
сті, визначаючи її суб’єктність і одночасно 
виступаючи критерієм цієї суб’єктності, є 
своєрідною точкою зосередження всіх ос-
новних ліній розвитку особистості.

Висновки. Проведений аналіз теоре-
тичних поглядів на психологічну сутність 
суб’єкта й суб’єктності в сучасній вітчизня-
ній психології дає змогу зробити декілька 
концептуальних висновків, які визначають 
наше розуміння цих психологічних кате-
горій та їхнє співвідношення з вчинковою 
діяльністю.

По-перше, суб’єкт є вищим проявом 
особистості. Особистість розподіляє свій 
особистісний і психічний потенціал за ви-
дами активності, що реалізується, через 
зміну міри прояву себе як суб’єкта тієї чи 
іншої діяльності. По-друге, суб’єктність є 
важливою функцією особистості, її все-
осяжною здатністю поєднувати свої пси-
хічні якості й особистісні властивості в 
єдиний функціональний комплекс, здат-
ність співвідносити себе із зовнішніми й 
внутрішніми умовами життя, здатність до 
перетворення діяльності й життєдіяльнос-
ті. По-третє, в основі суб’єктності лежать 
механізми вчинкової діяльності, а психо-
логічним критерієм суб’єктності є здат-
ність особистості до вчинкової діяльності.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАЗКИ  
ЯК МЕТОДУ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОЇ РОЛІ

Одінцова А.М., асистент 
кафедри загальної та соціальної психології

Херсонський державний університет

У статті наводиться приклад психологічного та психолінгвістичного аналізу казки за розробленим 
алгоритмом. Представлено авторську типологію життєвих ролей та виділено категорії слів-маркерів, 
що відповідають кожному типу життєвої ролі.

Ключові слова: життєва роль, психолінгвістичний та психологічний аналіз тексту.

В статье приводится пример психологического и психолингвистического анализа сказки по разра-
ботанному алгоритму. Представлена авторская типология жизненных ролей и выделены категории 
слов-маркеров, соответствующих каждому типу жизненной роли.

Ключевые слова: жизненная роль, психолингвистический и психологический анализ текста.

Odintsova A.N. THE PSYCHOLOGICAL POTENTIAL OF FAIRY TALE AS A METHOD OF VITAL 
ROLE

The article provides an example of psychological and psycholinguistic analysis of fairy tales by the 
developed algorithm. Author’s typology of life roles and highlighted category marker words corresponding to 
each type of the vital role.

Key words: vital role, psycholinguistic and psychological analysis of the text.

Постановка проблеми. Розвиток осо-
бистості значно залежить від можливості 
людини проявляти себе, свій індивідуаль-
ний потенціал, риси свого характеру в су-
спільстві під час взаємодії з оточенням. 
Достатній репертуар життєвих ролей доз-
воляє людині почувати себе комфортно, 
бути більш відкритою в спілкуванні та в 
проявах власного «Я».

До змісту розуміння ролі належать як за-
гальні, так й індивідуальні характеристики чи 
паттерни поведінки. Під загальними якостя-
ми ми розуміємо властивості, що обумов-
лені традиціями, культурою та соціальними 
нормами, під індивідуальними – властивості, 
що можуть бути ситуативними або пов’яза-
ними із життєвим шляхом особистості, з її 
власним розумінням себе й світу.

Аналіз казкового сюжету та образу го-
ловного героя дає можливість продіагнос-
тувати як загальні (архетипічні), так й інди-
відуальні риси та паттерни поведінки, що 
й характеризують домінуючий тип життєвої 
ролі особистості.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. У нашій роботі психолінгвістичний 
потенціал казки реалізується на основі ем-
піричного дослідження Л.В. Засєкіної, що 
полягало в обґрунтуванні використання 
українських прислів’їв і приказок у когнітив-
но-поведінковій терапії. Казка так само, як і 
прислів’я, приказки та метафори «служить 
своєрідним сховищем національно-культур-
ної пам’яті та етнічною пам’яткою поведінки 

в різних життєвих контекстах» [3, с. 107].
Фактор контексту – життєвої ситуації, 

фрагмента дійсності, що відповідає соці-
альним умовам, – враховують під час пси-
холінгвістичного аналізу будь-якого тексту. 
Т. Ушаков вважає, що «текст – це об’єд-
нання засобів, що використовуються в мові 
(усній та письмовій), забезпечуючи їхню 
послідовність та ставлення до загального 
сенсу» [5, с. 133].

У роботі «Основи психолінгвістичної ді-
агностики: моделі світу в літературі» [1]  
В.П. Белянін досліджує текст як опред-
метнену форму рефлексії особистості та 
пропонує типологію текстів за критерієм 
емоційно-сенсової домінанти, що є типо-
логічною характеристикою особистості. На 
думку науковця, людина, що складає текст, 
описує дійсність через призму власних уяв-
лень, які мають для неї особистісний сенс.

Постановка завдання. Мета статті: ви-
значити психолінгвістичний потенціал каз-
ки як методу розвитку життєвої ролі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У дослідженні феномену ролі 
ми спираємося на визначення, яке надав  
П.П. Горностай: життєва роль – це психо-
логічна роль, яка пов’язана з ідентичністю 
особистості, життєвим сценарієм, індивіду-
альністю людини [2].

На основі зіставлення поняття «ролі» з 
такими поняттями, як «життєва позиція», 
«життєва лінія», «стратегія життя», «сенс 
життя» та «життєва перспектива» нами 
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було запропоновано авторську типологію 
ролей відповідно до концепції життєвого 
шляху особистості, представлену у вигляді 
парних конструктів:

– «аксіологічно-змістові» – «аксіологічно- 
нейтральні» ролі – це тип ролей, пов’язаний 
із системою цінностей особистості, який дає 
змогу проаналізувати місце ролі в рольовому 
репертуарі та характер її виконання;

– «послідовні» – «непослідовні» ролі – 
це тип ролей, пов’язаний із процесом усві-
домлення, що відображає характер плану-
вання та виконання ролі;

– «активні» – «пасивні» ролі – це тип ро-
лей, що відображає стратегію життя особи-
стості та характеризує якість виконання ролі;

– «смислоутворюючі» – «смислоней-
тральні» ролі – це тип ролей, що характе-
ризує значимість виконання ролі для до-
сягнення життєвих планів суб’єкта;

– «свідомі» – «несвідомі» ролі – це тип 
ролей, що відображає усвідомленість вико-
нання ролі [4].

Для досягнення обраної мети нами було 
проаналізовано 45 казок студентів Херсон-
ського державного університету. На основі 
отриманих результатів нам вдалося виділи-
ти категорії слів-маркерів, що відповідають 
кожному типу життєвої ролі:

• аксіологічно-змістові ролі пов’язані із 
системою цінностей особистості, тому в 
лексиці людини будуть використані слова, 
що характеризуватимуть отриманий від на-
родження чи самостійно здобутий статус, 
що відповідатиме її життєвій позиції;
•	 послідовні	ролі	відображаються	в	лек-

сичних конструктах, які демонструють ви-
будовану життєву лінію особистості чи її 
вміння бачити причинно-наслідкові зв’язки 
власних дій, вчинків та рішень;
•	 активні	 ролі,	 що	 відображають	 жит-

тєву стратегію людини та якість виконання 
нею життєвих ролей, віддзеркалені в сло-
вах-маркерах, що визначають рух, маніпу-
ляції, прийняття рішення та транслювання 
настрою особистістю;
•	 слова,	що	зображають	рівень	розвитку	

смислоутворюючих життєвих ролей, пред-
ставлені у вигляді лексичних конструкцій, 
що характеризують отриманий результат, 
який може залежати або тільки від самої 
особи, або від оточення у вигляді схвален-
ня, підтримки, кохання;
•	 слова,	 що	 характеризують	 усвідом-

леність власних почуттів, ролі та зовнішніх 
рис, відповідають свідомому типу життєвої 
ролі. Нами була виділена закономірність: 
дівчата під час опису себе звертають ува-

Таблиця 1
Лексико-семантичне вираження різних типів життєвих ролей

№ 
з/п Тип життєвої ролі Категорії слів Слова-маркери

1 Аксіологічно-змістові 
ролі

здобуття життєвої позиції пошук пригод і слави; для того, щоб 
його проголосили героєм

отриманий статус він був лідером; королева фей

2 Послідовні ролі

демонстрація власної 
життєвої лінії

зможе проявити свої здібності; з ди-
тинства готувалася стати королевою; 
любила грати у театрі

відображення причин-
но-наслідкових зв’язків

підіслала вихованця, для того щоб 
зруйнувати; про це свідчили його порі-
зи й шрами; тому її недолюблювали

3 Активні ролі

пов’язані з рухом прийшла; переїхала; бігла; з’явився; 
відправився в подорож; шукав пригод

з маніпулятивними діями
з’їла; зламала; принесла, полагодив, 
зшила, допоміг, розважали, організо-
вували

з прийняттям рішення дізналася; вирішила; погодилася; не 
розгубилася; справляється

з транслюванням інфор-
мації та настрою 

сумувала; радів; закохалася; плакала; 
кричав

4 Смислоутворюючі ролі

результат, що залежить 
від особи

стати; домогтися; відвоювати; отрима-
ти славу та винагороду

результат, що залежить 
від оточення

буде написано багато міфів та пісень; 
мешканці лісу оспівували красу та тур-
ботливість принцеси

5 Свідомі ролі

усвідомлення власних 
почуттів 

стурбований; прикро; веселий; запаль-
ний; похмурий; слабка; беззахисна

власного статусу та ролі захисник; герой; воїн; рибак
своєї зовнішності красуня; симпатична



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 71

гу на зовнішні риси, натомість юнаки – на 
власний статус та соціальну роль.

Як приклади в таблиці 1 нами були сис-
тематизовані та представлені слова-мар-
кери до кожного типу життєвої ролі та від-
повідних їм категорій.

Серед усіх типів життєвої ролі активні та 
свідомі ролі зустрічалися найчастіше. Най-
більшу складність під час виділення скла-
ли смислоутворюючі ролі через власну ін-
дивідуальність та пов’язаність із набором 
неповторних для кожної людини життєвих 
цінностей та сенсу життя.

Як приклад психологічного та психо-
лінгвістичного аналізу казки ми представи-
мо казку однієї з учасниць експерименту.

Дослідження психолінгвістичного потен-
ціалу казки проводилося під час тренінгової 
програми «Система ставлень до життєвих 
ролей», спрямованої на розвиток життєвих 
ролей.

Загалом студенти тричі писали казки 
на вільну тему: на першому, четвертому 
та восьмому заняттях. Досліджувані мог-
ли змінювати сюжет чи продовжувати по-
передню казку, єдиною умовою було збе-
реження в казці п’яти персонажів, які були 
названі під час створення першої казки:
•	 персонаж,	який	асоціюється	з	собою;
•	 персонаж-помічник	тієї	ж	статі,	що	й	

автор;
•	 негативний	персонаж	тієї	ж	статі,	що	

й автор;
•	 персонаж-помічник	 протилежної	 ав-

торові статі;
•	 негативний	 персонаж	 протилежної	

авторові статі.
Ця умова надавала нам можливість про-

стежити зміни, які відбувалися в структурі 
особистості учасників під час тренінгових 
занять. 

Аналіз казкового матеріалу здійснював-
ся за таким алгоритмом:

1. Опис образу головного героя, його 
психологічних характеристик відображає 
самість автора казки. К. Юнг визначає са-
мість як архетип єдності та цілісності, сер-
цевину особистості, навколо якої організо-
вані та об’єднані всі інші елементи [7].

2. Стосунки з іншими героями (між самі-
стю та анімою, анімусом автора). Згідно з 
аналітичною психологією [6] усі персонажі 
казки – це частини «Я» однієї людини (його 
субособистості), а казкова розповідь – вну-
трішній процес. Аніма та анімус у структу-
рі особистості мають як позитивний полюс 
(прояв), так і негативний, відображаючи ті 
характеристики людини, що дають змогу 
адаптовуватися до суспільства чи, навпаки, 
заважають їй. Аніма та анімус формуються 
під впливом загальнокультурних ідей, гене-

тичної спадкової інформації та спілкування 
(особливо до 5 років) зі значимими особа-
ми чоловічої та жіночої статті.

3. Слова-маркери, що відображають 
основну тему казки. Композиційна струк-
тура (архітектоніка) та конкретно мовне 
наповнення тексту служать своєрідною 
рефлексією особистості: її інтересів, уста-
новок, направленості, відносин, цілей.

4. Домінуючий тип життєвої ролі, що 
проявляється в казці, визначений через 
аналіз слів-маркерів.

5. Аналіз контексту.
Перша казка учасниці Н. мала назву 

«Неймовірний порятунок»: «Жили-были 
мышка и курочка, жили они в сказочном 
лесу. Дружили, гуляли, веселились. Но од-
нажды курочке пришлось уехать в другой 
лес, ведь в этом совсем не осталось для 
нее еды. Мышка очень тосковала по своей 
подружке, ей было очень одиноко. Из-за 
этого она стала невнимательной, задумчи-
вой. И как-то, гуляя в лесу, не заметила, 
как попала в ловушку к злому и страшно-
му пауку. Он связал мышку своей паути-
ной и уволок в свою нору. Мышка очень 
тосковала, ей было плохо с пауком, она 
скучала по лесу, по прогулкам. Но одним 
радостным утром, ее мучениям пришел ко-
нец. Ее освободил добрый и красивый ко-
тенок. И мышка вновь радовалась жизни, 
солнцу. Однако злой паук не сдавался, он 
подослал мерзкую и злую змею, которая 
должна была снова украсть мышку. И ей 
это почти удалось, но в самый последний 
момент котенок снова спас свою мышку и 
прогнал злую змею прочь. И жили котенок 
с мышкой долго и счастливо, наслаждаясь 
прогулками по лесу и яркому солнышку» 
(текст казки наведено дослівно).

Головна героїня казки – Мишка. Вважа-
ється, що казки про тварин обирають та 
складають діти до п’ятирічного віку (у нормі 
психічного розвитку) та особи, що перебу-
вають у стані оральної чи едіпальної фік-
сації (способі саморегуляції, що пов’язана 
із застряганням у певному періоді психіч-
ного розвитку) [6]. Під час аналізу образу 
головної героїні казки ми можемо побачити 
певну інфантильність, пасивність, невміння 
приймати самостійно рішення та вирішува-
ти власні проблеми.

Позитивна аніма авторки казки відобра-
жена в персонажі Курочки. Стосунки між 
головною героїнею та цим персонажем 
описуються як гарні та дружні. Дії в казці 
починають розгортатися з від’їздом Куроч-
ки, тобто встановлюються дистантні відно-
сини між самістю та позитивною анімою 
особи. Персонаж позитивного анімуса –  
Кошеня – захисник головної героїні – са-
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мості учасниці. Тобто ми бачимо, що ав-
торка втратила зв’язок із власною анімою 
(певними фемінними якостями) та більшою 
мірою користується характеристиками, що 
відображають її анімус (маскулинні якості).

Основна тема казки – самотність, що 
відображена такими словами-маркерами, 
як «тужила за своєю подругою», «почувала 
себе самотньо», «не уважна», «задумлива», 
«потрапила в павутиння».

Домінуючий тип ролі, що простежуєть-
ся в першій казці, – пасивний тип життє-
вої ролі. Слова-маркери: «потрапила в па-
вутиння», «її врятував», «вкрасти Мишку», 
«знову врятував свою Мишку». Тобто усі дії, 
які відбуваються з головною героїнею, від 
неї не залежать, що ми можемо перевести 
й на саму авторку казки.

Друга казка студентки, написана через 
10 днів, була продовженням першої: «С тех 
пор Мышка и Котенок всегда были вместе. 
Они радовались тому, что могут быть ря-
дом. Но Котенку периодически нужно было 
уезжать в другой лес. Тогда Мышка оста-
валась совсем одна. В эти моменты она 
была беззащитной и слабой. Справиться 
с грустью ей помогала ее верная подру-
жка Курочка. Злые Змея и Паук не смели 
обижать Мышку, поскольку знали, что у нее 
есть сильный защитник – Котенок. Даже 
не смотря на то, что он не всегда рядом 
с Мышкой, они не трогали ее, ведь зна-
ли, что Котенок им отомстит. Эта история 
не имеет конца до тех пор, пока Мышка и 
Котенок будут вместе. Им очень хорошо 
и они счастливы!!!» (текст казки наведено 
дослівно).

У другій казці ми бачимо іншу картину: 
Курочка знаходиться поруч із Мишкою, а 
Кошеня повинно інколи «виїжджати в інший 
ліс». Тобто дистантні стосунки встановлю-
ються з анімусом авторки, а підтримку вона 
отримує від аніми. У цьому ми вбачаємо 
позитивні зрушення в налагодженні сто-
сунків між самістю та анімою особи, тобто 
її фемінними якостями.

Тема самотності продовжує бути голов-
ною й у другій казці, але поруч із цим про-
являється тема кохання, що є властивою 
для більш зрілих казок, тобто ми бачимо 
позитивні зрушення в психологічному ста-
ні учасниці. Слова-маркери: «Мишка зали-
шалася зовсім одна», «вона беззахисна та 
слабка».

Пасивний тип життєвої ролі залишається 
домінуючим для учасниці й на четвертому 
занятті, що виражається в таких виразах, 
як «справлятися зі смутком їй допомага-
ла вірна подруга», «вона має сильного за-
хисника», «вони її не чіпали». Водночас ми 
бачимо, що в головної героїні з’являється 

усвідомлене ставлення до власного образу: 
«беззахисна», «слабка». Вміння означити 
власні якості та вчинки є характеристикою 
усвідомленості, тобто типу свідомої жит-
тєвої ролі. Характерним є те, що четверте 
заняття було спрямоване саме на розвиток 
свідомих життєвих ролей.

Третя казка учасниці Н., написана на 
останньому тренінговому занятті, була ін-
терпретацією першої казки: «В некоем чу-
до-лесу жили три чудесных зверя: Котенок, 
Мышка и Курочка. Курочка была лучшей 
подружкой Мышки. Они чудесно проводи-
ли время. Котенок был влюблен в Мышку, 
а она в него. Они всегда были вместе и 
никогда не разлучались. В их лесу жила 
злая Змея, которую все очень боялись. 
Змее не нравилось, что Котенок и Мышка 
были так счастливы вместе. Однажды она 
послала Паука, чтоб тот навредил Мышке 
и Котенку. Он залез в их дом и хотел их 
убить. Но Котенок вовремя заметил его и 
выгнал. Больше Змея решила не вмеши-
ваться в жизнь Котенка и Мышки. С того 
времени они жили счастливо!» (текст казки 
наведено дослівно).

Небажання змінювати казковий сюжет 
демонструє низькі творчі здібності чи сфо-
кусованість на окремій життєвій ситуації. 
Після аналізу усіх трьох казок та поведінки 
учасниці на тренінгу ми можемо стверджу-
вати, що другий варіант більш вірний.

У другій та третій казці образ героїні не 
змінюється. Проте в третій казці Мишці, 
як і іншим героям казки, надається епітет 
«чудесні тварини», що є характерним для 
більш зрілого віку й тим самим більш зріло-
го психічного стану.

В останній казці ми бачимо тріадні сто-
сунки між самістю, анімою та анімусом 
учасниці (дружба між Мишкою, Курочкою 
та Кошеням). Також з’являється тема про-
тистояння між Кошеням та Змією, тобто 
між позитивним анімусом та негативною 
анімою учасниці. Прописування негативної 
аніми – демонстрація продовження розвит-
ку цієї частини структури особистості ав-
торки, а перемога Кошеня – показник мож-
ливості особи контролювати процес цього 
розвитку.

Тема третьої казки – дружба та кохання, 
що простежується у виразах «вони чудо-
во проводили час», «завжди були разом», 
«щасливі разом».

В останній казці ми бачимо більш актив-
ні дії з боку героїв казки: «Кошеня вчасно 
помітив». І хоча цей вираз стосується не 
головної героїні (самості), а персонажа-по-
мічника (анімус досліджуваної), ми вбачає-
мо в цьому позитивні зрушення в бік роз-
витку активного типу життєвої ролі.
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Під час тренінгових занять було з’ясова-
но, що учасниця перебуває в стані постій-
ного очікування, адже її наречений – мо-
ряк, який йде в рейс на довгий проміжок 
часу. Ми припускаємо, що саме ця життєва 
ситуація впливає на домінуючий тип життє-
вої ролі та психологічний стан особистості 
загалом.

Висновки. На основі отриманих резуль-
татів ми можемо стверджувати, що каз-
ка як метод розвитку життєвих ролей має 
значний психолінгвістичний потенціал. На 
основі аналізу лексичних конструктів, вико-
ристаних особистістю, дослідник має змогу 
визначити актуальний психологічний стан 
людини та тип домінуючої життєвої ролі.

Було з’ясовано, що в більшості людей 
частіше зустрічаються слова-маркери, що 
відповідають активним та свідомим життє-
вим ролям. Відповідно до характеру усві-
домлення власних рис нами була виділе-
на закономірність, яка полягає в тому, що 
дівчата під час власного опису звертають 
увагу на зовнішні риси, натомість юнаки – 
на власний статус та соціальну роль.
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Стаття присвячена теоретичному вивченню проблеми професійної ідентичності особистості.
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Статья посвящена теоретическому изучению проблемы профессиональной идентичности личности.
Ключевые слова: идентичность, профессиональная идентичность, самоопределение, профессио-

нализм.

Odintsova V.M. THE PROFESSIONAL IDENTITY AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM
The article is devoted to the theoretical study of the problem of professional identity of the individual.
Key words: identity, professional identity, self-determination and professionalism.

Постановка проблеми. Зміни, що від-
буваються в сучасному суспільстві став-
лять вимоги до суб’єктів різних сфер 
діяльності. Професійна діяльність є най-
важливішою стороною життєдіяльності лю-
дини, що забезпечує повну самореалізацію 
особистості, актуалізацію всіх її можли-
востей. Безумовно, кожен працівник має 
володіти певними особистісними та про-
фесійно-важливими якостями. Та не менш 

важливим є усвідомлення власної прина-
лежності до певної професійної структури, 
ототожнення себе з обраною професією. 
Професійний розвиток особистості перед-
бачає цілковите занурення особистості у 
виконання власних професійних обов’яз-
ків і усвідомлення свого місця в системі 
міжособистісних стосунків колективу та 
системі професійного простору загалом. 
Усвідомлення своєї приналежності до пев-
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ної професії, що формується в процесі 
професійної освіти та активного розвитку 
професійної компетентності, визначається 
психологами як професійна ідентичність.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. На думку Л. Шнейдер, професійна 
ідентичність – це динамічна система, яка 
формується в процесі професійної освіти 
та активного розвитку професійної компе-
тентності та впливає на ціннісно-смислову 
сферу й удосконалення професійної майс-
терності майбутнього спеціаліста [11].

Проблема ідентичності в психології не 
є новою, їй присвячено цілий ряд робіт, а 
саме роботи в психоаналітичному напрям-
ку З. Фрейда, Е. Еріксона, Дж. Марсіа,  
А. Ватерман; у символічному інтеракціоніз-
мі ідентичність розглядали Ч. Кулі, Дж. Мід, 
Г. Фогельсон; у гуманістичному напряму го-
ловним є уявлення про особистість як про 
принципово унікальну, неповторну сутність, 
і в цьому напрямі працювали К. Роджерс, 
Е. Фромм, А. Маслоу та ін. Вчені розкри-
вають психологічну структуру та генезис, 
описують види й функції, пропонують типи 
ідентичності, аналізують особливості про-
цесу формування, інтенсивно досліджуючи 
питання становлення ідентичності.

Постановка завдання. Метою роботи є 
встановлення та розкриття поняття «іден-
тичність» за допомогою аналізу, синтезу та 
узагальнення існуючої наукової літератури 
з проблеми дослідження.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Першим на початку ХХ сторіччя 
поняття ідентичності застосував у свої ро-
ботах З. Фрейд для позначення емоційно-
го зв’язку з іншою особою й має значення 
імітації, наслідування, емоційного злиття з 
об’єктом.

Е. Еріксон виділив три різні смисли по-
няття «ідентичність»: несвідоме прагнення 
до безперервності життєвого досвіду; сві-
доме почуття унікальності індивіда та солі-
даризація з ідеалами групи.

Дж. Марсіа під ідентичністю розуміє 
структуру его, внутрішню, динамічну ор-
ганізацію потреб, що самостворюються, 
здібностей та переконань. Безсумнівною 
перевагою теорії Дж. Марсіа є уявлення 
про різні статуси ідентичності, розвинені з 
ідей Е. Еріксона. З прийняттям все більш 
різноманітних рішень щодо себе й свого 
життя розвивається структура ідентичнос-
ті, підвищується усвідомлення своїх силь-
них і слабких сторін, цілеспрямованості 
та осмисленості свого життя. Дж. Марсіа 
виокремив чотири основні статуси (стани) 
професійної ідентичності особистості: 

– невизначена (несформована) ідентич-
ність – несформоване уявлення людини 

про свою приналежність до певної групи, 
відсутність чіткого образу, власної позиції, 
вибір професійного шляху не здійснено, 
чіткі уявлення про кар’єру чи про профе-
сійне життя відсутні, і людина навіть не за-
мислюється над цією проблемою;

– дифузна (нав’язана) – прийняття лю-
диною певної ідентичності на основі тиску 
оточення без усвідомлення особливостей 
формування власної позиції, людина має 
сформовані уявлення про своє професійне 
майбутнє, але воно нав’язане батьками чи 
друзями й не є результатом самостійного 
вибору.

– мораторій ідентичності – процес при-
йняття рішення щодо власної приналеж-
ності до певної групи, але без затвер-
дження цього рішення, людина усвідомлює 
проблему вибору професійного шляху й 
знаходиться в процесі пошуку адекватного 
рішення; альтернативи визначені, але варі-
ант ще не визначений;

– досягнута ідентичність – усвідомлен-
ня власної приналежності до певної групи, 
інтеграція в цю групу й початок реалізації 
власних можливостей, професійні плани 
чітко визначені, що є результатом осмис-
леного самостійного рішення [3].

А. Ватерман називає чотири сфери, най-
більш значущі для формування ідентичнос-
ті: вибір професії та професійного шляху, 
прийняття та переоцінка релігійних і мо-
ральних переконань, вироблення політич-
них поглядів, прийняття набору соціальних 
ролей. Вчений говорить про дві сторони 
ідентичності: процесуальну, засобів, за 
допомогою яких людина «відбирає» цінно-
сті, цілі й переконання, та змістовну, тобто 
самих ціннісних орієнтаціях як елементів 
ідентичності [1].

Р. Фогельсон у моделі ідентичності опи-
сує чотири види ідентичності: реальна іден-
тичність – самоопис індивідом себе «сьо-
годні»; ідеальна ідентичність (позитивна 
ідентичність), до якої індивід прагне, яким 
йому хотілося б себе бачити; негативна 
ідентичність, якої індивід прагне уникати, 
яким він не хотів би бачити себе; пред’яв-
ляєма ідентичність – набір образів, що інди-
від транслює іншим людям, щоб вплинути 
на оцінку ними своєї ідентичності. Людина 
прагне наблизити реальну ідентичність до 
ідеальної й максимізувати дистанцію між 
реальною та негативною ідентичністю.

К. Роджерс розглядає ідентичність як 
концептуальну цілісність у різних аспектах 
життя. Він зазначає, що тенденція до кон-
структивного просування особистості, її 
завершеності, цілісності реалізується лише 
за умови ясного сприйняття та адекватної 
символізації людиною своїх виборів, пере-
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вірки своїх гіпотез, розрізнення ним про-
гресивної й регресивної поведінки [7].

Е. Фромм зазначає, що ідентичність 
з’являється в ході розвитку та означає 
відчуття приналежності до якоїсь цілісної 
структури, усвідомлення людини того, що 
вона є частиною цієї структури й займає в 
ній певне положення. Реалізувати та знай-
ти своє місце в соціумі людині допома-
гає ідентичність. Це дозволить їй уникну-
ти повної самотності й сумнівів. Е. Фромм 
активно обговорює проблему становлення 
цілісної особистості, використовуючи тер-
мін «ідентичність»: «Мати ідентичність бути, 
а не мати»; «Коли людина воліє бути, а не 
мати, вона не відчуває тривоги й невпев-
неності, породжуваних страхом втратити 
те, що маєш. Якщо Я це те, що я є, а не 
те, що я маю, ніхто не в силах загрожува-
ти моїй безпеці й позбавити мене відчуття 
ідентичності» [11, с. 141].

А. Маслоу пов’язує почуття ідентичнос-
ті з піковими, вершинними переживаннями 
людини. При цьому почуття ідентичності 
має спонтанний характер, а не є резуль-
татом соціального формування. У звичайні, 
повсякденні моменти життя не йдеться про 
ідентичність. Вершинні переживання влас-
тиві більшою мірою «буттєвому» способу 
життя, за якого людина не пристосовуєть-
ся до ситуації, не задовольняє органічні та 
соціальні потреби, пливучи в «потоці жит-
тя», а підвищує напругу, рухаючись «проти 
потоку» [8].

У психології не існує єдиного підхо-
ду у визначенні професійної ідентичності, 
оскільки автори різних психологічних шкіл 
вкладають своє бачення в трактування цьо-
го феномену.

У найширшому сенсі ідентичність розу-
міється як ототожнення індивідом себе з 
іншою людиною, безпосереднє переживан-
ня суб’єктом тієї чи іншої міри тотожності з 
об’єктом. Проте ідентичність не є простою 
тотожністю самому собі або іншим, а пе-
редбачає певні співвідношення «Я та інші», 
представляючи собою феномен, який вини-
кає з діалектичного взаємозв’язку індивіда й 
суспільства. Ідентичність є результатом іден-
тифікації, яка у свою чергу є процесом [12].

У сучасній літературі з психології виділя-
ються два основні види ідентичності: осо-
биста (персональна) і соціальна. Професій-
на ідентичність є найбільш затребуваним 
видом соціальної ідентичності в сучасних 
умовах.

Початок вивченню професійної іден-
тичності було покладено в зарубіжній пси-
хології (Д. Сьюпер, Дж. Холланд, Ф. Вон-
драчек, Д. Блуштейн, Дж. Марсіа та ін.). 
Російські та українські дослідники зверну-

лися до проблеми професійної ідентичнос-
ті в кінці 90-х років минулого століття. 
Найбільш вагомі дослідження в цій галузі 
належать Т. Буякас, П. Гнатенко, H. Іва-
новій, О. Єрмолаєвій, Ю. Поваренкову, 
Л. Шнейдер та ін.

Визначенням професійної ідентичнос-
ті як складової самосвідомості особисто-
сті займалися І. Дружиніна, В. Осьодло, 
А. Сергеєва. Компоненти професійної іден-
тичності розкриваються в роботах С. Калі-
щук, В. Кириченка, Ю. Поваренкова, А. Сер-
геєвої та ін. Рівні розвитку професійної 
ідентичності та її функції описані в роботах 
О. Єрмолаєвої, В. Зливкова, В. Овсяннико-
ва, М. Пряжнікова, Л. Шнейдер та ін.

Професійна ідентичність – психологічна 
категорія, яка відноситься до усвідомлен-
ня своєї приналежності до певної профе-
сії й певного професійного співтовариства. 
Профідентичність детермінована профе-
сійним спілкуванням і професійним досві-
дом, репрезентується за допомогою мов-
них засобів через образ «Я». Професійна 
ідентифікація – це об’єктивне й суб’єктивне 
єдність із професійною групою, справою, 
що зумовлює спадкоємність професійних 
характеристик (норм, ролей і статусів) осо-
бистості.

Існує точка зору, згідно з якою термін 
«професійна ідентичність» дублює інші 
усталені в психології поняття. Наприклад, 
професійне самовизначення, професіона-
лізація, професійний саморозвиток, про-
фесійний статус і роль. Так, ці поняття ві-
дображають суть особистісних змін у ході 
професійної підготовки та професійної ді-
яльності. Безумовно, між ними існує певна 
близькість, але водночас кожне з них має 
свій змістовний пласт. Професійна ідентич-
ність відноситься до числа понять, у яких 
виражено концептуальне уявлення люди-
ни про своє місце в професійній групі чи 
спільності. Крім того, це уявлення супро-
воджується певними ціннісними та моти-
ваційними орієнтирами, а також суб’єктив-
ним ставленням (прийняттям чи ні) своєї 
професійної приналежності. Враховуючи 
все це, професійна ідентичність постає як 
інтегративне поняття, у якому виражаєть-
ся взаємозв’язок особистісних характе-
ристик, що забезпечують орієнтацію у світі 
професій, більш повно реалізовувати осо-
бистісний потенціал у професійній діяльно-
сті, а також прогнозувати можливі наслідки 
професійного вибору.

Професійна ідентичність формується в 
процесі самовизначення й слугує показни-
ком професіоналізму.

Професійне самовизначення, що розумі-
ється як знаходження смислів виконуваної 
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роботи, передує професійній ідентичності. 
У цій термінології професійна ідентичність 
розуміється як самостійне й усвідомлене 
володіння смислами виконуваної роботи [9].

Якщо трактувати професійне самови-
значення як проектування, то професійною 
ідентичністю є будівництво трудового й у 
цілому життєвого шляху.

Термін «професіоналізація» зазвичай ви-
користовується як синонім поняття «про-
фесійне становлення людини». Так, А. Мар-
кова пише про професіоналізацію як про 
сходження людини до професіоналізму [6]. 
Процес професійного становлення осо-
бистості індивідуальний, своєрідний, не-
повторний, однак у ньому можна виділити 
певні закономірності та особливості. Про-
фесійне становлення особистості дозволяє 
людині повною мірою реалізувати себе.

Формування професійної ідентичності 
відбувається в процесі професіоналізації. 
На думку Т. Румянцевої, поняття «профе-
сіоналізації» найчастіше розуміється як 
опанування людиною системи професій-
них знань, умінь, навичок, як безперервний 
процес професійного розвитку людини з 
моменту вибору професії до припинення 
активної трудової діяльності. Професіона-
лізація є процесом становлення професі-
онала, що включає в себе вибір людиною 
професії з урахуванням власних можливо-
стей і здібностей, освоєння правил і норм 
професії, формування й усвідомлення себе 
як професіонала, збагачення досвіду про-
фесії завдяки особистому вкладу, розвиток 
своєї особистості засобами професії [10].

Н. Аринушкіна вважає, що становлення 
професійної ідентичності, досягнення про-
фесіоналізації опосередковано тривалим і 
поетапним розвитком індивіда. Спочатку – 
етап навчання, накопичення досвіду, теоре-
тичних знань; потім – психологічна сторона 
професіоналізації, коли індивід спостері-
гає, засвоює й уявляє себе й свою майбут-
ню професію; далі – етап саморефлексії, 
усвідомлення індивідом реального стану 
справ, прийняття або неприйняття ним або 
професійним співтовариством його як про-
фесіонала. Автор підкреслює, що придбан-
ня професійної ідентичності відбувається 
в процесі навчання, здійснюється через 
творчу пізнавальну активність особистості, 
а також психологічну підготовку до ситуа-
ції професійної діяльності, опосередкова-
но через розвиток саморефлексії, моде-
лювання, навчання професійним зразкам 
майбутньої діяльності й чітке визначення 
свого місця в ній [2].

Згідно з дослідженнями М. Абдуллаєвої, 
Д. Завалишиної, Е. Климова, Т. Кудрявце-
ва та ін. професійна ідентичність остаточно 

формується на порівняно пізніх етапах про-
фесіоналізації. У ряді концепцій становлен-
ня професійної ідентичності співвідносить-
ся з певними віковими етапами (Е. Зеєр, 
Р. Хейвигхерст, Л. Шнейдер). У цілому ста-
новлення професійної ідентичності являє 
собою тривалий поетапний процес, який 
бере початок у період професійного нав-
чання (Т. Буякас, Ю. Поваренков, Ф. Вон-
драчек).

Цей процес проходить ряд стадій.  
Е. Зеєр виділяє такі етапи залежно від со-
ціальної ситуації й провідної діяльності [4]:
•	 аморфна	оптація	 (0–12	років)	–	про-

фесійно орієнтовані інтереси й схильності;
•	 оптація	 (12–16	 років)	 –	 формування	

професійних намірів, усвідомлений вибір 
професії на основі урахування індивідуаль-
но-психологічних особливостей;
•	 професійна	підготовка	(16–23	роки)	–	 

формування професійної направленості й 
системи професійно орієнтованих знань, 
умінь та навичок, набуття досвіду підготов-
леність, готовність до самостійної праці;
•	 професійна	адаптація	(18–25	років)	–	 

освоєння нової соціальної ролі, досвіду са-
мостійного виконання професійної діяльно-
сті, професійно важливі якості;
•	 первинна	 професіоналізація	 (26–33	

роки) – професійна позиція, індивідуаль-
ний стиль діяльності; кваліфікаційна праця;
•	 вторинна	 професіоналізація	 (34–

42 роки) – професійний менталітет, іден-
тифікація з професійною спільнотою, гнуч-
кий стиль діяльності, висококваліфікована 
діяльність;
•	 професійна	 майстерність	 (42–60	 ро-

ків) – творча професійна діяльність, са-
мопроектування своєї діяльності й кар’єри, 
вершина (акме) професійного розвитку.

Л. Шнейдер виділяє етапи становлення 
професійної ідентичності, що співвідно-
сяться з етапами психічного розвитку дити-
ни й історичного розвитку профідентичнос-
ті в соціогенезі:
•	 допрофесійний	–	 у	період	дитинства	

набуваються фрагментарні й несистема-
тичні знання про світ професій; вибори й 
переваги ситуативні та випадкові; 
•	 передпрофесійний	–	 до	моменту	 за-

кінчення шкільного дитинства підліток до-
сить непогано розбирається в зовнішніх 
професійно диференціюючих ознаках. 
У період отроцтва починається професійне 
самовизначення, що полягає в ідентифіка-
ції зі своєю професією й відокремленні від 
інших видів професійної діяльності;
•	 обізнаний	 –	 у	 процесі	 професійно-

го навчання юнак докладно диференціює 
професійні групи й може ідентифікуватися 
з однією з них. У цей період відбувається 
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професійна персоналізація, яка полягає в 
ідентифікації зі своїм співтовариством і ві-
докремленні від інших спільнот, професій-
не самовизначення під час успішного роз-
витку може бути завершено в загальному 
вигляді, починається професійна самоо-
рганізація. Професійна ідентичність може 
формуватися вже в повному обсязі;
•	 професійний	 –	 у	 післявузівський	 пе-

ріод молода людина долучається до са-
мостійної професійної діяльності. Більш 
глибоке засвоєння професійних нормати-
вів і стереотипів диференціює, впорядко-
вує образ «ідеального професіонала», який 
доповнюється образом «себе як професі-
онала», все більш уточнюється в ході про-
фесійного самопізнання – від стереотипів 
поведінки в типових обставинах до моде-
лей продукування творчих рішень у непе-
редбачуваних ситуаціях, самореалізації й 
розвитку особистості в праці [11].

Висновки. Теоретичний аналіз літе-
ратури з теми дослідження показав, що 
проблема професійної ідентичності та її 
становлення є предметом досліджень як 
зарубіжних, так і вітчизняних вчених. На 
сьогодні в психології склалося досить чітке 
розуміння феномена ідентичності і його ос-
новних аспектів. Отже, професійна ідентич-
ність як близьке поняття самовизначенню –  
це усвідомлення себе, вибір і реалізація 
способу взаємодії з навколишнім світом, 
набуття сенсу самоповаги через виконан-
ня цієї діяльності. Це можливість здійс-
нювати особистісне самовизначення, ін-
тегруватися в професійне співтовариство  
й формувати уявлення про себе як про 
фахівця.
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Постановка проблеми. Сучасна пси-
хологія особистості потребує надійних 
та валідних методик для оцінки здатності 
індивідів до ефективної поведінки в кри-
зових ситуаціях. Одним із найбільш ві-
домих і популярних тестів для вивчення 
копінг-стратегій є опитувальник Ways of 
Coping Questionnaire (WOCQ), який створе-
но Р. Лазарусом і С. Фолкман у парадигмі 
транзакційної теорії стресу та копінгу [11].

Транзакційна теорія розглядає реци-
прокні взаємини особистості й середови-
ща, які пов’язані одне з одним і набувають 
нових значень за допомогою оцінних про-
цесів. Когнітивне оцінювання – це оцінка 
значення того, що відбувається між особи-
стістю й середовищем, тобто рівня стресо-
вості ситуації. Воно належить до процесів 
модерації й поділяється на первинне оці-
нювання (чи має відношення те, що відбу-
вається, до індивіда), вторинне оцінювання 
(які копінг-механізми має індивід для відпо-
віді на стресову ситуацію) та її переоцінку.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Після виходу в 2003 році статті  

С. Хаїрової [9] опитувальник WOCQ ши-
роко застосовується українськими дослід-
никами для вивчення поведінки подолан-
ня. У попередніх дослідженнях на підставі 
8-факторної (кризові ситуації загрози са-
моактуалізації) [5] і 7-факторної (кризові 
ситуації загрози життю) [6] моделей нами 
були розроблені нові версії опитувальника 
WOCQ, які використовувалися як інстру-
мент для визначення поведінки подолан-
ня у відповідних ситуаціях. Були створені 
ключі та тестові норми, виражені в стено-
вій шкалі.

Нами також розглянуто особистість, що 
долає, як інтеграцію впорядкованих підсис-
тем, які забезпечують взаємодію індивіда 
із соціальним середовищем. Психологічну 
відповідь індивіда на життєву кризу опи-
сано як результат взаємодії чотирьох під-
систем: «Соціальне середовище», «Несві-
доме», «Свідомість» та «Копінг-стратегії». 
Емпірично верифікувавши концептуальну 
модель копінг-поведінки, була встановлена 
висока конструктна валідність опитуваль-
ника WOCQ [7].

УДК 159.9.072

ЗМІСТОВНА ТА КОНВЕРГЕНТНА ВАЛІДНІСТЬ WOCQ  
ДЛЯ СИТУАЦІЙ ЗАГРОЗИ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ
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кафедри соціальної і прикладної психології
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У статті було проведено оцінку змістовної та конвергентної валідності авторських версій опитуваль-
ника способів подолання WOCQ. Розкрито зміст кожної шкали як сукупності окремих актів подолання 
певної спрямованості. Шляхом аналізу кореляцій із параметрами рисункового тесту Е. Вартегга, ме-
тоду портретних виборів Л. Сонді, методу колірних виборів М. Люшера, опитувальника ММИЛ вста-
новлено високий рівень конвергентної валідності версій WOCQ. Розроблено інтерпретаційні схеми для 
оцінки копінг-стратегій в кризових ситуаціях загрози самоактуалізації та загрози життю. 

Ключові слова: копінг, WOCQ, змістовна валідність, конвергентна валідність, інтерпретаційні схеми.

В статье была проведена оценка содержательной и конвергентной валидности авторских версий 
опросника способов совладания WOCQ. Раскрыто содержание каждой шкалы как совокупности от-
дельных актов преодоления определенной направленности. Путем анализа корреляций с параметрами 
рисуночного теста Е. Вартегга, метода портретных выборов Л. Сонди, метода цветовых выборов М. 
Люшера, опросника ММИЛ установлен высокий уровень конвергентной валидности версий WOCQ. 
Разработаны интерпретационные схемы для оценки копинг-стратегий в кризисных ситуациях угрозы 
самоактуализации и угрозы жизни.

Ключевые слова: копинг, WOCQ, содержательная валидность, конвергентная валидность, интер-
претационные схемы.

Rodina N.V. CONTENT AND CONVERGENT VALIDITY OF WOCQ FOR SITUATIONS OF THREATS 
TO SELF-ACTUALIZATION AND THREAT TO LIFE

In this paper the content and convergent validity of the Ways of Coping Questionnaire were assessed. 
The content of each scale as a set of certain direction individual acts of coping was revealed. By analysis of 
the correlations with parameters of Wartegg drawing test, Szodi test, Luscher color test, MMPI a high level 
of convergent validity of WOCQ versions were determined. Interpretive schemes designed to assess coping 
strategies in self-actualization threat and life threat crisis situations. 

Key words: coping, WOCQ, content validity, convergent validity, interpretive schemes.
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Одними з основних видів валідності пси-
ходіагностичної методики є змістовна ва-
лідність як комплекс відомостей про репре-
зентативність змісту завдань тесту щодо 
вимірюваних психологічних властивостей 
і особливостей та конвергентна валідність 
як характеристика міри зв’язку між цією та 
аналогічною, а також уже перевіреною ме-
тодикою. Проте питання про змістовну та 
конвергентну валідність розроблених версій 
методики WOCQ залишаються відкритими. 
Відповідно, це робить актуальною проблему 
створення інтерпретаційних схем для оцінки 
копінг-стратегій у кризових ситуаціях загро-
зи самоактуалізації та загрози життю.

Постановка завдання. Таким чином, 
метою статті є вивчення змістовної та кон-
вергентної валідності двох версій мето-
дики Ways of Coping Questionnaire як пси-
ходіагностичного інструменту для оцінки 
копінг-стратегій у кризових ситуаціях за-
грози самоактуалізації та загрози життю.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вивчення змістовної та конвер-
гентної валідності проводилось на двох 
вибірках. У дослідженні взяли участь  
320 абітурієнтів, які проходили тестування 
в період складання вступних іспитів у ВНЗ, 
а також 320 пожежних – співробітників МНС 
України, які проходили регулярне психодіа-
гностичне обстеження.

Високу змістовну валідність визначають 
адекватно підібрані завдання (у нашому ви-
падку – твердження), за якими стоїть від-
повідна психологічна якість. Важливо, щоб 
завдання розкривали все аспекти психо-
логічної якості. Під час оцінки змістовної 
валідності ми враховували положення про 
ієрархічну структуру копінг-поведінки як 
таку, що складається з трьох рівнів: рівень 
окремих (поведінкових, когнітивних тощо) 
актів подолання, рівень копінг-стратегій 
і рівень типів копінгу [7]. Високу конвер-
гентну валідність підтверджують не тільки 
зв’язки шкал методик, що перевіряються, 
з близькими за змістом психологічними 
показниками, але й відсутність кореля-
цій там, де, виходячи з гіпотези, значимих 
зв’язків спостерігатися не повинно. Тому 
під час її аналізу необхідно перевірити, як 
буде корелювати тест, що розробляється, 
із широким колом інших методик. Вихо-
дячи із цього, здійснювалося зіставлення 
тесту Ways of Coping Questionnaire в нашій 
адаптації з такими психодіагностичним ме-
тодиками: рисунковим тестом Е. Вартегга 
[2], методом портретних виборів Л. Сонді 
[8], методом колірних виборів М. Люшера 
[4], опитувальника ММИЛ [1]. Включення 
проективних методик обґрунтоване тим, 
що копінг-стратегії являють собою «верхів-

ку айсбергу» антикризової поведінки, тоді 
як несвідоме є онтогенетично первинною 
базою для цієї поведінки. Вивчення спосо-
бів подолання в кризових ситуаціях та їхнє 
зіставлення зі свідомими та несвідомими 
характеристиками особистості є важливим 
для точного прогнозування поведінки.

Версія опитувальника для кризових си-
туацій загрози самоактуалізації містила 8 
шкал: фокусування на позитиві (ФП), при-
йняття бажаного за дійсне (ПБД), пошук 
соціальної підтримки (ПСП), самозвинува-
чення (СЗ), вирішення проблеми (ВП), по-
ведінкова розрядка (ПР), відстороненість 
(В), аналіз проблеми (АП). Перша з цих 
шкал – ФП – містила пункти, які описують 
появу нових поглядів на певні речі, ідей та 
планів, зміни на краще. Також вони стосу-
ються особистісного зростання, творчого 
розвитку, перегляду пріоритетів, позитив-
ного мислення тощо.

Шкала ФП виявила статистично значу-
щу кореляцію з реакцією m+ МПВ Л. Сонді 
(r=0,143; p=0,012). Це свідчить про несві-
дому потребу до зчеплення з об’єктом, яке 
в подоланні реалізується як орієнтація на 
позитивні моменти кризової ситуації. Окрім 
об’єктного зчеплення, цю реакцію характе-
ризує й партиципативне зчеплення, про що 
свідчить коефіцієнт кореляції з реакцією 
p- (r=0,116; p=0,042). На думку Л. Сонді, 
реакція р- відповідає за первинну форму 
партиципації, що виявляє себе в прагнен-
ні відшукувати для несвідомих спонукань, 
потягів відповідний (генотропний) об’єкт у 
навколишньому середовищі [8].

Кореляційний аналіз для МКВ М. Люшера 
виявив єдину статистично значущу кореля-
цію цієї шкали, а саме з чорним кольором 
(r=-0,167; p=0,003). Негативний зв’язок 
свідчив про те, що індивідами, що фокусу-
ються на позитиві, чорний колір відкида-
ється. Це колір безнадійності – «без світла 
в кінці тунелю», відчуття життєвого тупика, 
відмови від перспективи, відхід у небуття, 
негативізм [3]. Відкидання чорного кольору 
вказує на бажання бачити перспективу, по-
зитивні аспекти життя. На свідомому рівні 
це підтверджується й статистично значу-
щими кореляціями шкали ФП зі шкалами D 
(r=-0,174; p=0,002), Ма (r=0,259; p=0,000) 
та Si (r=-0,226; p=0,000) опитувальника 
ММИЛ. Відомо, що така конфігурація шкал 
є характерною для осіб із постійними гіпер-
тимними станами й означає високий рівень 
оптимізму, життєлюбства та активності, що 
в кінцевому підсумку визначає відповідний 
спосіб дій у кризовій ситуації.

Шкала ФП розуміється як спроби сфор-
мувати позитивний погляд на кризову ситу-
ацію, знайти можливості для особистісного 
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зростання та творчого розвитку. Ситуація 
сприймається не як така, що несе загрозу, 
а як така, що несе можливість позитивних 
перетворень. Допускає оптимізм, життє-
любство та активність.

Шкала ПБД була сформована з твер-
джень, що характеризують реагування на 
кризові ситуації в мріях та фантазіях, імпуні-
тивні реакції на фрустрацію, небажання при-
ймати кризову ситуацію такою, якою вона 
є. Кореляція цієї шкали з МПВ М. Люшера 
була статистично значущою стосовно чор-
ного кольору (r=-0,124; p=0,030), що також 
свідчило про бажання бачити, хай і ілюзор-
ну, але перспективу. Також були виявлені 
статистично значущі кореляції з позиціями 
стимулів тесту Е. Вартегга в послідовності 
рисування: стимулом 6 (r=-0,114; p=0,042) 
та стимулом 7 (r=0,116; r=0,039). Отже, це 
вказує на те, що для використанні цієї ко-
пінг-стратегії є передумови у вигляді зни-
ження адекватності тестування реальності 
та раціонального планування, а також у ви-
гляді підвищення емоційної сензитивності. 

У підсистемі «Свідомість» ця копінг-стра-
тегія має такі предиктори: шкали F, К та 
Ма. З першою та останньою шкалою коре-
ляції були позитивним за знаком (відповід-
но r=0,168; p=0,003 та r=0,223; p=0,000), 
за шкалою К виявлено негативний зв’язок 
(r=-0,249; p=0,000). Таким чином, прийнят-
тя бажаного за дійсне базується на дра-
матизації існуючої ситуації та свого поло-
ження в ній, недостатності функціонування 
психологічних захисних механізмів (окрім 
заперечення), примхливості, неадекватної 
реальності активності.

Інтерпретація шкали ПБД, на нашу дум-
ку, може бути такою. Спроби змінити по-
гляд на реальність шляхом фантазійного 
відреагування. Місце реальності займають 
власні уявлення про неї. Ситуація визна-
ється, але ступінь її загрозливості спотво-
рюється.

Склад шкали ПСП формувався з пунк-
тів, які описують звернення про допомогу 
в кризових ситуаціях до родичів, друзів, а 
також пошук співрозмовників, намагання 
отримати співчуття та підтримку. Ця шка-
ла виявила статистично значущі кореляції з 
позитивною та негативною реакціями фак-
тора p МПВ Л. Сонді. Коефіцієнти кореляції 
та їхня статистична значущість були таки-
ми: p+ (r=-0,154; p=0,007) та p- (r=0,141; 
r=0,013). Це свідчить про реалізацію в цій 
стратегії партиципативних і придушення 
его-інфляторних тенденцій. Відповідно, це 
можна інтерпретувати як бажання відмови-
тись від власних дій і встановити стосунки 
з відповідними об’єктами. Також звертає 
на себе увагу статистично значуща коре-

ляція шкали ПСП з синім кольором МКВ 
М. Люшера (r=0,180; p=0,002). Згідно з  
М. Вігдорчиком поява синього кольору у 
функції «+» вказує на виразну афіліативну 
потребу, залежність, субмісівність, гармо-
нійні стосунках із оточенням [3]. З методи-
кою ММИЛ статистично значущих кореля-
цій зі шкалою ПСП не виявлено.

Шкала ПСП описує спроби знайти ін-
формаційну підтримку, матеріальну й емо-
ційну підтримку. Ситуація сприймається як 
загрозлива. Поведінка є залежною та па-
сивною.

Шкала СЗ складалася з тверджень, які 
характеризують незадоволеність власними 
відчуттями, викликаними ситуацією, розу-
міння своєї провини, бажання виправитися 
та превентивні приготування до негатив-
них наслідків. Вказана шкала статистично 
значуще корелювала з місцем стимулу 6 у 
послідовності рисування в тесті Е. Вартегга 
(r=-0,167; p=0,003). Подавлення стимуль-
ного знаку 6 відбиває в респондентів, які 
перебувають у кризовій ситуації загрози 
самореалізації, придушення раціональної 
регуляції поведінки [2] й адекватного тес-
тування реальності [10].

Також звертає на себе увагу значна 
кількість статистично значущих кореля-
цій між цією шкалою й шкалами опиту-
вальника ММИЛ: F (r=0,181; p=0,001), К  
(r=-0,271; p=0,000), D (r=0,182; p=0,001), 
Pa (r=0,164; p=0,004), Pt (r=0,212; p=0,000), 
Sc (r=0,156; p=0,006), Ma (r=0,238; 
p=0,000), Si (r=0,201; p=0,000). Цей ши-
рокий спектр параметрів вказує на те, що 
змістовно ця шкала охоплює ширший пове-
дінковий патерн у кризових ситуаціях, ніж 
тільки самозвинувачення. На наш погляд, у 
цьому випадку саме конфліктність із міжо-
собистісним оточенням, труднощі адаптації 
в мікросередовищі є тим чинником, який 
призводить до зростання відчуття провини.

Шкала СЗ може бути концептуалізована 
таким чином. Ситуація кризи сприймається 
як загрозлива та призводить до негативно-
го сприйняття своїй ролі в ній. Схильність 
до постійного переосмислення повторних 
невдач, конфліктність із міжособистісним 
оточенням.

Склад шкали ВП сформували пункти, які 
описують використання власного досвіду 
вирішення кризових ситуацій, прикладання 
відповідних зусиль, прийняття рішень та їх 
дотримання. Статистично значущі кореля-
ції цієї шкали з параметрами МПВ Л. Сон-
ді були достатньо численними – з реакці-
ями hy+ (r=-0,154; p=0,007), m+ (r=0,139; 
p=0,015), d- (r=0,129; p=0,024), m-  
(r=-0,112; p=0,049). Отже, на несвідомому 
рівні цю копінг-стратегію характеризували 
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намагання контролювати свої емоційні про-
яви, сконцентрувати свою увагу, адже ре-
акція hy+ свідчить про активність істероїд- 
ного радікалу, а векторна картина d- m+ –  
про прихильність ідеї й фіксації на ній. Ста-
тистично значуща кореляція зі шкалою Pd 
(r=-0,114; p=0,046) вказувала на те, що 
копінг-стратегія вирішення проблеми базу-
ється на притисненні Ід, вмінні контролю-
вати власні імпульси, здатності сприйняти 
існуючу систему установок, стосунків і со-
ціальних ролей.

Нами таким чином був розкритий зміст 
цієї шкали. Зусилля, що вживаються інди-
відом для пошуку рішення важкої ситуації, 
послідовно використовуючи накопичений 
досвід і протидіючи труднощам. Ситуація 
не оцінюється як виключно негативна, але 
на ній фіксується увага. Стратегія супрово-
джується ефективним самоконтролем.

У шкалі ПР містилися твердження, які ха-
рактеризують спонтанні емоційні реакції на 
кризову ситуацію, різкі висловлювання, про-
тестні дії. Також вони стосуються прийняття 
ризику та самостійних дій. Ця шкала вияви-
ла статистично значущі кореляції лише з па-
раметрами підсистеми «Свідомість», а саме 
з такими шкалами опитувальника ММИЛ:  
F (r=0,160; p=0,001), К (r=-0,203; p=0,000), 
Pa (r=0,123; p=0,032), Si (r=-0,129; p=0,024). 
Таким чином, стратегія поведінки в кри-
зових ситуаціях, що реалізується у вигляді 
спонтанних поведінкових реакцій, має певні 
передумови у вигляді прихованих антисоці-
альних тенденцій, послабленого емоційного 
контролю, зниженої здатності навчатися на 
власних помилках (особливо в міжособи-
стісних стосунках).

Інтерпретувати цю шкалу слід таким чи-
ном. Гостре сприйняття загрози призво-
дить до спонтанних емоційно-насичених 
реакцій на кризову ситуацію. Може вияв-
лятися у вигляді імпульсивних рішень, про-
тестних дій, міжособистісної конфронтації. 
Стратегія є короткотерміновою й супрово-
джується відхідливістю.

Шкала В була сформована пунктами, які 
описують самоусунення від кризової ситу-
ації, намагання приховати почуття, знизити 
значущість ситуації. Для цієї шкали кореля-
ти виявлені лише на свідомому рівні. Ста-
тистично значущі коефіцієнти зі шкалами 
методики ММИЛ були такими: D (r=0,141; 
p=0,013), Mf (r=0,127; p=0,026), Pа 
(r=0,154; p=0,007), Sc (r=0,137; p=0,016), 
Si (r=0,161; p=0,005). Відповідно, можна 
розглянути два патерни, які визначають 
уникання стресових ситуації шляхом від-
стороненості від них.

Як вказують Ф. Бєрєзін зі співавторами 
[1], поєднання піків профілю за шостою й 

другою шкалами відображає виразну дис-
гармонійність, оскільки виявляє одночасне 
існування депресивних тенденцій (за яких 
висока сімбіотичність призводить до блока-
ди гетероагресивності) і афективної ригід-
ності (за якою механізм переносу провини 
передбачає реалізацію гетероагресивних 
тенденцій). Такий профіль розвивається 
або під час виникнення афективно насиче-
них концепцій у початково субдепрессив-
них особистостей, або в тих випадках, коли 
вихідна афективна ригідність і відчуття во-
рожості оточуючих призводять до відчуття 
розриву міжособистісних зв’язків, що су-
проводжується тривогою і (або) депресив-
ними реакціями. З іншого боку, поєднання 
піків за п’ятою, восьмою та нулевою шка-
лами свідчить про істотне обмеження сфе-
ри контактів, нездатність до ефективного 
спілкування, небажання бути кимось зро-
зумілим, труднощі в гендерній адаптації. 
У будь-якому з названих випадків виразне 
обмеження контактів у повсякденному жит-
ті супроводжується бажанням відсторони-
тися від проблем у кризових ситуаціях.

Копінг-стратегія відстороненості розумі-
ється нами як спроба відокремити себе від 
ситуації, звести до мінімуму її значущість. 
Супроводжується обмеженням контактів.

Остання шкала цієї версії опитувальника 
АП складалась із тверджень які описують 
спроби піддати аналізу кризову ситуацію, 
з’ясувати для себе її основні характери-
стики. Також ці твердження стосувались 
намагань не поспішати та зосередитися на 
цих діях. Ця шкала опитувальника WOCQ 
виявила статистично значущі кореляції з 
параметрами МПВ Л. Сонді: hy+ (r=-0,148; 
p=0,009), h- (r=-0,200; p=0,000). Отже, не-
здатність долати кризову ситуацію шляхом 
аналізу проблем, характерна для індиві-
дів, яких характеризують факторні реакції 
h-hy+, що свідчить про інфантильність, яка 
виставляється напоказ. Відповідно, шкала 
АП, на нашу думку, базується на особистіс-
ній зрілості.

На свідомому рівні (з параметрами 
методики ММИЛ) кореляції були такі:  
F (r=-0,122; p=0,015), D (r=-0,124; 
p=0,029), Pd (r=-0,134; p=0,019), Pt  
(r=-0,207; p=0,000), Sc (r=-0,168; p=0,003), 
Si (r=-0,163; p=0,004). Таким чином, для ре-
алізації особистісно зрілої копінг-стратегії 
аналізу проблеми є важливим придушення 
негативних емоційних станів, контроль над 
імпульсами, здатність вибудовувати ефек-
тивні міжособистісні стосунки.

Інтерпретація шкали АП наведена нижче. 
Зусилля з раціонального аналізу важкої си-
туації пов’язані зі створенням плану її ви-
рішення. Особистісна зрілість. Передбачає 
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активну когнітивну діяльність із формуван-
ня та оцінки конкуруючих шляхів вирішення 
проблеми. Ситуація оцінюється як когні-
тивна задача.

Версія опитувальника для кризових си-
туацій загрози життю містила 7 шкал: ви-
рішення проблеми (ВП), відхід до суб’єк-
тивного світу (ВСС), аналіз проблеми (АП), 
самоконтроль (СК), очікування на допомогу 
(ОД), ігнорування проблеми (ІП), прийняття 
проблеми – відмовлення від рішень (ППВР). 
Перша шкала містила твердження, які опи-
сують активні дії в подоланні кризових ситу-
ацій, використання власного досвіду. Ця по-
ведінка супроводжується відчуттям власної 
компетентності. Статистично значущі коре-
ляції ця шкала виявила з реацією m+ МПВ 
Л. Сонді (r=0,137; p=0,014), що свідчить 
про здатність до фіксації на певних об’єк-
тах середовища, концентрації уваги, як під-
ґрунтя для реалізації цієї копінг-стратегії. Ці 
тенденції підтверджуються й на свідомому 
рівні, де зафіксовані статистично значущі 
кореляції з наступними шкалами опитуваль-
ника ММИЛ: Hy (r=-0,174; p=0,002) та Ma 
(r=0,123; p=0,028). Ця конфігурація шкал 
свідчить про намагання послідовно реалізо-
вувати свої плани та намагання в поведінці, 
і, як можна припустити, зокрема в кризових 
ситуаціях.

Шкала ВП розуміється як зусилля, що 
вживаються індивідом для пошуку рішення 
важкої ситуації, послідовно використовую-
чи накопичений досвід і протидіючи труд-
нощам. Ситуація не оцінюється як виключ-
но негативна, але на ній фіксується увага. 
Стратегія супроводжується почуттям влас-
ної компетентності.

Шкала ВСС була сформована з пунк-
тів, які характеризують фантазування про 
можливе вирішення кризової ситуації, 
прийняття бажаного за дійсне, самоана-
ліз та самозаглиблення. Під час аналізу 
підсистеми «Несвідоме» виявлено, що ця 
шкала має статистично значущі кореля-
ційні зв’язки з реакціями МПВ Л. Сонді s+ 
(r=0,154; p=0,006), s- (r=-0,173; p=0,002) 
та e- (r=0,130; p=0,020). Із цього постає, 
що звернення індивіду до власного суб’єк-
тивного світу пов’язане з високим рівнем 
неусвідомленої агресії, яка не знаходить 
адекватної каналізації в зовнішньому се-
редовищі. Отже, фантазії, про які йшлося 
вище, мають агресивне забарвлення. З 
тестом Е. Вартегга виявлена єдина статис-
тично значуща кореляція – з місцем 6-го 
стимулу в послідовності рисування (r=-
0,155; p=0,005). Це можна інтерпретувати 
як слабкий зв’язок із реальністю.

На свідомому рівні зафіксовані статис-
тично значущі коефіцієнти кореляції з на-

ступними шкалами опитувальника ММИЛ:  
L (r=-0,204; p=0,030), K (r=-0,247; p=0,000), 
Hy (r=-0,146; p=0,009), Pa (r=0,122; 
p=0,000), Si (r=0,236; p=0,000). Сполучення 
контрольних шкал свідчить про неконфор-
мність, відчуття ворожості навколишнього 
середовища, дезінтеграція функціонування 
захисних механізмів, низька здатність до 
адекватного й конструктивного розв’язан-
ня конфліктів, що виникають. Тоді як спо-
лучення вказаних основних шкал вказує на 
своєрідність інтересів та ієрархії цінностей, 
суб’єктивізм, труднощі соціальної адапта-
ції. Всі ці особистісні патерни в комплексі 
призводять до відхіду до суб’єктивного сві-
ту в кризових ситуаціях.

Нами таким чином був розкритий зміст 
цієї шкали. Спроби вирішити важку ситуа-
цію шляхом фантазування, прийняття ба-
жаного за дійсне, проекції своїх дій в уявне 
майбутнє. Передбачає самоаналіз, зану-
рення в себе, відхід від реальності. Ситуа-
ція розцінюється як загрозлива внутрішньої 
цілісності, що може викликати агресію.

За шкалою АП стояли твердження, які 
описують спроби проаналізувати кризову 
ситуацію, прояснити її, побачити її пози-
тивні сторони та корисні моменти. Також ці 
твердження стосувались намагань скласти 
план дій та зосередитися на цих діях. Ця 
шкала опитувальника WOCQ виявила ста-
тистично значущу кореляцію з параметра-
ми МПВ Л. Сонді: m+ (r=0,141; p=0,012). 
Як вказувалось нами вище, ця реакція свід-
чить про здатність фіксувати увагу, що є 
необхідною передумовою для аналізу кри-
зової ситуації. Також звертає на себе увагу 
статистично значуща кореляція шкали АП із 
сірим кольором МКВ М. Люшеру (r=0,189; 
p=0,001). Як зазначає М. Вігдорчик [3], 
з’являючись на перших позиціях, сірий ко-
лір вказує на процеси компенсації. Сірий 
колір стоїть на першій позиції, вказує на 
спробу піти від обставин, побудувати між 
собою й навколишнім світом своєрідну 
«стіну». Тобто це можна розуміти як ознаку 
когнітивної, а не поведінкової взаємодії з 
кризовою ситуацією.

На свідомому рівні (з параметрами ме-
тодики ММИЛ) кореляції були такі: Hs  
(r=-0,111; p=0,048), D (r=-0,156; p=0,005), 
Hy (r=-0,325; p=0,000), Pd (r=-0,113; 
p=0,044), Sc (r=-0,126; p=0,025). Таким чи-
ном, для реалізації копінг-стратегії аналізу 
проблеми є важливим низький рівень як 
невротичних тенденцій, так і певних психо-
тичних тенденцій.

Таким чином, інтерпретувати цю шкалу 
слід таким чином. Зусилля з раціонального 
аналізі важкої ситуації, пов’язані зі створен-
ням плану її вирішення. Фокусування уваги 
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на проблемі. Передбачає активну когнітив-
ну діяльність з формування та оцінки кон-
куруючих шляхів вирішення проблеми. Си-
туація оцінюється як когнітивне завдання.

Склад шкали СК формували пункти, які 
характеризують бажання зберігати об’єк-
тивність у кризовій ситуації, йти на компро-
місні рішення, самозаспокоєння та бажання 
приховати свої почуття. Ця шкала виявила 
статистично значущу кореляцію з реакці-
єю d- МПВ Л. Сонді (r=0,117; p=0,037). Це 
свідчить про несвідому потребу контролю-
вати все, що має для особистості будь-яку 
цінність.

Статистично значущі кореляції зі шкала-
ми Pd (r=-0,333; p=0,046) та Hy (r=-0,212; 
p=0,046) вказували на те, що для ефектив-
ного самоконтролю в кризових ситуаціях 
загрози життю особистість мусить приду-
шувати протестну активність, егоцентріч-
ність у поведінці, нездатність і небажання 
рахуватися з інтересами оточуючих, екс-
трапунітивність реакцій на фрустрацію.

Зміст шкали СК можна сформулювати 
таким чином. Зусилля, пов’язані з регуляці-
єю власного емоційного стану, викликаного 
важкою ситуацією. Емоції й почуття хова-
ються, придушуються, робляться спроби від 
них дистанціюватися. Ситуація сприймаєть-
ся як така, що викликає емоційні реакції.

Шкала ОД була створена за участю твер-
джень, які описують звернення до людей та 
вищих сил із проханням допомогти в кри-
зовій ситуації, подіяти на її розвиток. Також 
це стосується бажання знайти співчуття та 
поділитись переживаннями. Статистично 
значущі кореляції цієї шкали з параметра-
ми МПВ Л. Сонді були такими: з реакціями  
d+ (r=-0,153; p=0,006), m+ (r=0,128; 
p=0,022). Як відомо, векторна картина 
d-m+ розуміється як вихідна точка у сфері 
контакту, що реалізується у вигляді фіксації 
на об’єкті переносу екзистенційної сили. 
Саме від таких об’єктів очікується допомо-
га в кризових ситуаціях загрози життю [8].

Кореляційний аналіз для МКВ М. Люше-
ра виявив дві статистично значущі кореля-
ції цієї шкали, а саме із жовтим (r=0,122; 
p=0,029) та чорним кольорами (r=-0,163; 
p=0,003). Це свідчить про прагнення уник-
нути обмежень, які перешкоджають свобо-
ді й підвищенню престижу індивіду. Таким 
чином, на несвідомому рівні копінг-стра-
тегія очікування на допомогу пов’язана з 
фрустрованими потребами у вільній само-
реалізації та соціальному статусі.

Статистично значущі коефіцієнти зі 
шкалами методики ММИЛ були такими:  
К (r=-0,258; p=0,000), Mf (r=0,141; p=0,012), 
Si (r=0,164; p=0,003). Це поєднання па-
раметрів вказує, що копінг-стратегія очі-

кування на допомогу є більш виразною в 
осіб, які мають проблеми, як у адаптації в 
міжособистісному середовищі, так і в при-
йнятті своєї гендерної ролі.

Зміст цієї шкали викладено нижче. Праг-
нення отримати допомогу від міжособи-
стісного оточення. Зусилля спрямовані на 
інформування оточуючих про те, що індивід 
опинився у важкій життєвій ситуації. Ситуа-
ція оцінюється як загрозлива. Фрустровані 
потреби у вільній самореалізації та соці-
альному статусі.

У шкалі ІП містилися твердження, які 
характеризують небажання приймати кри-
зову ситуацію такою, якою вона є, знеці-
нення ситуації та дії на власний розсуд. 
Статистично значущі кореляції цієї шкали 
з параметрами МПВ Л. Сонді були таки-
ми: з реакціями hy+ (r=0,227; p=0,000), p+  
(r=-0,124; p=0,022). Оскільки копінг-стра-
тегія ігнорування проблеми співвідносить-
ся з поєднанням істероїдного та параноїд-
ного радикалів, можна зробити висновок, 
що для таких індивідів характерним є гіпер-
трофоване самолюбство, відчуття власної 
винятковості, зайва впевненість у власних 
силах. Це й сприяє тому, що проблемна 
ситуація ігнорується.

З тестом Е. Вартегга виявлена одна 
статистично значуща кореляція з місцем 
8-го стимулу в послідовності рисування  
(r=-0,115; p=0,039). Це можна інтерпре-
тувати як зниження сензитивності у відно-
шенню до навколишнього середовища та 
внутрішніх стимулів. Також звертає на себе 
увагу статистично значуща кореляція шкали 
ІП із червоним кольором МКВ М. Люшеру 
(r=0,135; p=0,016), яка дає можливість роз-
глянути цю копінг-стратегію як спонтанну 
реакцію на виникнення кризової ситуації.

У підсистемі «Свідомість» копінг-страте-
гія ігнорування проблеми має такі кореля-
ти зі шкалами D (r=-0,119; p=0,034) та Pt  
(r=-0,135; p=0,016) опитувальника ММИЛ. 
Відповідно, зниження значень за цими шка-
лами свідчить про низький рівень функціо-
нування психологічного захисного механізму 
заперечення, що призводить до знижено-
го настрою, тривоги, відчуття малоцінності 
тощо. Очевидно, що індивіди, у яких запере-
чення не є активним захисним механізмом, 
не схильні ігнорувати кризову ситуацію, а 
навпаки, сприймають її як виразну загрозу.

Відповідно, інтерпретувати цю шкалу 
можна таким чином. Свідоме й несвідоме 
неприйняття реальної ситуації, небажання 
визнати її існування або зниження її значу-
щості. Ситуація не оцінюється як справжня, 
реалістична. Можливо активним є захисний 
механізм заперечення. Зайва впевненість у 
власних силах.
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І наостанок, шкала ППВР складалася з 
пунктів, які описують прийняття кризової 
ситуації такою, як вона є, емоційне реагу-
вання на неї. Проте ці твердження також 
стосуються «застрягання» в цій ситуації без 
подальших дій: пасивне очікування змін із 
часом, приготування до негативних наслід-
ків чи бажання відволіктися від ситуації.

Статистично значущі кореляції цієї шка-
ли з параметрами МПВ Л. Сонді були 
досить різноманітними: з реакціями h+  
(r=-0,121; p=0,006), s+ (r=0,183; 
p=0,001), hy+ (r=0,125; p=0,025), h- 
(r=0,135; p=0,016), k- (r=-0,121; p=0,030),  
m- (r=0,175; p=0,002). Вказані кореляти 
можна більш коротко записати у вигляді по-
єднання факторних реакцій h-s+hy+k+m-, 
для якого провідною ознакою є нарцисизм. 
Саме нарцистична замкненість у своєму его 
дає можливість індивіду відчути кризову си-
туацію, але блокує реакції на неї. Виявлено 
статистично значущі коефіцієнти кореляції 
шкали ППВР зі шкалами методики ММИЛ:  
К (r=-0,201; p=0,000), Hs (r=0,141; p=0,012), 
Pd (r=0,159; p=0,004), Si (r=0,186; p=0,000). 
Отримані дані можна інтерпретувати таким 
чином: обмеженість соціальних контактів, 
відчуття невпевненості в собі, заблокова-
ність поведінкових реакцій. Це також корес-
пондує з нашими уявленнями про сутність 
копінг-стратегії прийняття проблеми – від-
мовлення від рішень.

Зміст цієї шкали формулюється таким 
чином. Уникання важкої ситуації, для якого 
ключовим є визнання важливості ситуації, 
але відмова від будь-яких дій щодо її вирі-
шення. Ситуація розцінюється як така, що 
несе потенційну загрозу, однак не вимагає 
негайних дій. Поведінкові реакції блоку-
ються, а соціальні контакти обмежуються.

Висновки. Отже, у процесі перевірки 
змістовної валідності проаналізовано зміст 
кожної шкали як сукупності окремих актів 
подолання певної спрямованості. Конвер-
гентна валідність розглянутих версій WOCQ 
підтверджується статистично значущими 

кореляціями із широким спектром параме-
трів свідомого та несвідомого рівня особи-
стості. Для кожної шкали сформульовано 
основні характеристики відповідних ко-
пінг-стратегій, що може використовуватись 
для побудови інтерпретації за методикою 
WOCQ.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Березин Ф. Психическая и психофизиологи-

ческая адаптация человека / Ф. Березин. – Л. : Наука, 
1988. – 270 с.

2. Вартегг Э. Уровневая диагностика личности. Ри-
суночный тест Вартегга / Э. Вартегг ; пер. В. Калинен-
ко. – М. : Смысл, 2006. – 239 с.

3. Вигдорчик М. Психоаналитические подходы к 
интерпретации цветового теста Люшера / М. Вигдор-
чик. – О. : Институт медицины транспорта, 1998. – 45 с.

4. Люшер М. Оценка личности посредством выбо-
ра цвета. Цветовой личностный тест : [практическое 
пособие] / М. Люшер; пер. В. Драгунский. – Минск : 
Харвест, 1999. – 448 с.

5. Родіна Н. Опитувальник WOCQ в адаптації  
С.І. Хаїрової. Психометричний аналіз і альтернативна 
факторна модель / Н. Родіна // Актуальні проблеми пси-
хології. – 2010. – Т. 12. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 340–350.

6. Родіна Н. Психометричний аналіз і стандартиза-
ція опитувальника WOCQ для вивчення долаючої по-
ведінки в умовах екстремального стресу / Н. Родіна // 
Вісник Одеського національного. університету. – 2009. –  
№ 15(11). – С. 137–147.

7. Родіна Н. Психологія копінг-поведінки: систем-
не моделювання : дис. … докт. психол. наук : спец. 
19.00.01 / Н. Родіна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 
2013. – 504 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4098.

8. Сонди Л. Учебник экспериментальной диагнос-
тики влечений / Л. Сонди. – М. : Когито-центр, 2005. –  
557 с.

9. Хаирова С. К созданию адаптированного ва-
рианта методики WOCQ / С. Хаирова // Практична пси-
хологія та соціальна робота. – 2003. – № 1. – С. 9–16.

10. Crisi A. Manuale del Test di Wartegg / A. Crisi. – 
Roma : Ma.Gi, 2007. – 365 p.

11. Lazarus R. Stress, appraisal and coping / R. Lazarus, 
S. Folkman. – N.Y. : Springer, 1984. – 444 p.



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 85

УДК 159.955.4 

КОГНІТИВНИЙ РІВЕНЬ АНАЛІЗУ  
РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Савченко О.В., к. психол. н., докторант
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті розглядаються рефлексивний досвід та рефлексивна компетентність як важливі феномени 
рефлексивної активності суб’єкта. Наведена структурна модель рефлексивної компетентності на когні-
тивному рівні аналізу рефлексивного досвіду, що складається із чотирьох компонентів: системи знань 
стосовно рефлексії (когнітивний компонент), системи рефлексивних вмінь (операційний компонент), 
сформованих критеріїв оцінки ефективності рефлексивних актів (емоційно-мотиваційний компонент) 
та рефлексивних стратегій (поведінковий компонент).

Ключові слова: рефлексія, рефлексивний досвід, рефлексивна компетентність, система знань, кри-
терії оцінювання, рефлексивні стратегії.

В статье рассматриваются рефлексивный опыт и рефлексивная компетентность как важнейшие фе-
номены рефлексивной активности субъекта. Автором предложена структурная модель рефлексивной 
компетентности на когнитивном уровне анализа рефлексивного опыта, которая включает четыре ком-
понента: систему знаний о рефлексии (когнитивный компонент), систему рефлексивных умений (опе-
рациональный компонент), сформированные критерии оценки эффективности рефлексивных актов 
(эмоционально-мотивационный компонент) и рефлексивные стратегии (поведенческий компонент).

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивный опыт, рефлексивная компетентность, система знаний, 
критерии оценки, рефлексивные стратегии.

Savchenko O.V. COGNITIVE LEVEL OF ANALYSIS REFLEXIVE COMPETENCE OF PERSONALITY
The article considers the reflective experience and reflexive competence as the most important phenomena 

of subject’s reflexive activity. The author proposes a structural model of reflexive competence at the cognitive 
level of analysis of reflective experience that includes four components: a system of knowledge about the 
reflection (cognitive component), a system of reflective skills (operational component), formed system of 
evaluation criterions the effectiveness of reflexive acts (emotional-motivational component) and reflexive 
strategy (behavioral component).

Key words: reflection, reflective experience, reflective competence, knowledge system, evaluation criteria, 
reflexive strategy.

Постановка проблеми. Рефлексія – 
складний психічний процес відображення 
суб’єктом власних форм психічної актив-
ності. На сучасному етапі розвитку наукових 
знань існує багато підходів щодо типізації 
рефлексивних феноменів, що проявляєть-
ся у визначенні різного числа їхніх форм, 
видів та рівнів організації.

Серед основних феноменів рефлек-
сивної активності ми виокремлюємо 
рефлексивний досвід та рефлексивну ком-
петентність. Рефлексія, на думку В.А. Лек-
торського, є «результатом процесу фор-
мування пізнавального досвіду як наслідку 
розвитку певних ставлень цього суб’єкта 
до світу матеріальних предметів та інших 
людей» [8, с. 228]. Отже, функціонування та 
розвинення індивідуального досвіду суб’єк-
та є необхідною умовою появи рефлексив-
ного механізму, спрямованого на поста-
новку та розв’язання рефлексивних задач. 
Рефлексивний досвід – динамічна система 
розгортання внутрішніх ресурсів суб’єк-
та, необхідних для вирішення поставленої 

рефлексивної задачі. Залежно від рівня 
складності рефлексивної задачі розгорта-
ються структури різного рівня складності. 
Так, ми визначаємо когнітивний, метаког-
нітивний та особистісний рівні організації 
рефлексивного досвіду особистості.

Рефлексивний досвід на когнітивно-
му рівні можна розглядати як систему 
рефлексивних актів, спрямованих на усві-
домлення засобів розумової діяльності 
та її результатів, що трансформуються в 
знання. Отримані знання реорганізують іс-
нуючу систему знань, уточнюючи, додаючи 
інформації, встановлюючи помилкові відо-
мості та ін. На когнітивному рівні рефлек-
сивний досвід ми визначаємо як динамічну 
систему розгортання рефлексивних ре-
сурсів, спрямованих на постановку та вирі-
шення рефлексивної задачі за допомогою 
зміни площини аналізу основної задачі, у 
ході чого окремі складові процесу вирі-
шення задачі стають предметом рефлек-
сивного аналізу (усвідомлення, оцінки та 
контролю).
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Важливою результуючою складовою 
рефлексивного досвіду є рефлексивна 
компетентність. Під рефлексивною компе-
тентністю на когнітивному рівні ми будемо 
розуміти актуалізовану систему структур 
рефлексивного досвіду, що формуються 
та розвиваються в процесі постановки та 
розв’язання рефлексивних задач, спрямо-
ваних на усвідомлення особливостей про-
цесу вирішення типових задач, що задіють 
уже сформовані схематизми та інтелекту-
альні навички.

Постановка завдання. Метою нашої 
роботи є визначення структурних компо-
нентів рефлексивної компетентності на 
когнітивному рівні аналізу рефлексивного 
досвіду.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основними структурними еле-
ментами рефлексивної компетентності на 
цьому рівні ми будемо вважати систему 
знань стосовно розв’язання рефлексивних 
задач, систему рефлексивних вмінь, що 
забезпечують їхнє вирішення, сформовані 
стандарти та критерії оцінки ефективності 
рефлексивних актів та набуті рефлексивні 
стратегії розв’язання задач. Вони відпові-
дають когнітивному, операційному, емоцій-
но-мотиваційному та поведінковому ком-
понентам рефлексивного досвіду.

Система знань про власну рефлексив-
ну активність як когнітивний компонент 
рефлексивної компетентності. Дослідни-
ки, які аналізують структуру рефлексив-
ної компетентності або всієї рефлексив-
ної діяльності, визнають центральну роль 
знань суб’єкта про рефлексію взагалі, 
про індивідуальні особливості рефлексив-
ної активності, про фактори, що визна-
чають її прояви та детермінують її розви-
ток. З поширенням досвіду зростає об’єм 
знань, а також відбувається реорганізація 
їх в інтегральну систему, яка, на нашу дум-
ку, визначає характер та рівень розвине-
ності інших компонентів компетентності.  
Т.В. Дмитрієва, Н.Є. Сєдова, Н.П. Максим-
ченко, А.В. Хуторський, Г.П. Щедровицький 
визначали знання про рефлексію як важли-
ву умову рефлексивної активності.

Так, Н.П. Максимченко розглядала знан-
ня про рефлексію як умову формування 
рефлексивної компетентності. Автор ви-
ділила наявність знань про рефлексію як 
основу використання різноманітних (вну-
трішніх та зовнішніх) прийомів для її ак-
туалізації, стимулювання. Т.В. Дмитрієва 
визначила когнітивний компонент рефлек-
сивної діяльності, пов’язавши його зміст 
зі знаннями суб’єкта про рефлексію. Рі-
вень розвиненості цього компонента за-
лежить від «сформованості системи знань 

про зміст, структуру, види рефлексії, її цілі, 
завдання, що мають значення для розвит-
ку і саморозвитку особистості» [4, с. 38]. 
У дисертаційному дослідженні Т.С. Фещєн-
ко посилалась на модель трьохмірного ви-
мірювання компетенції Т. Дюрана та вико-
ристовувала поняття «знаю що», «знаю як», 
«знаю навіщо» [15, с. 123].

Використовуючи цю схему, ми виокрем-
люємо три структурні складові системи 
знань суб’єкта про рефлексивну активність:

1. Знання фактичного матеріалу про 
рефлексію (інформація про рефлексію як 
властивість психіки («знаю, що»)) вклю-
чають загальне розуміння змісту поняття 
«рефлексія», мету рефлексивної активнос-
ті; знання форм рефлексії, умов її виник-
нення, здібностей, необхідних суб’єкту для 
здійснення рефлексивних актів, дій; уяв-
лення стосовно структурних компонентів 
рефлексивної активності та ін.

2. Знання про засоби знаходження, 
формування, перетворення та розвитку 
знань про рефлексію («знаю, як») містять 
інформацію про те, де і як можна отрима-
ти відомості про рефлексію, її властивості; 
знання про засоби актуалізації та регулю-
вання рефлексивних форм активності (по-
силення, прискорення, гальмування та ін.); 
знання про засоби розвинення рефлексив-
них вмінь, про окремі рефлексивні прийо-
ми, які допомагають здійснювати рефлек-
сивний аналіз власних дій.

3. Розуміння смислу отриманої інформа-
ції про рефлексію, засобів її використан-
ня («знаю, навіщо») передбачає наявність 
знань щодо ситуацій та сфер застосування 
отриманих знань; переваг, які отримує лю-
дина з високорозвиненими рефлексивни-
ми здібностями; проблем, що виникають в 
житті людей із низьким рівнем розвинення 
рефлексивних вмінь; мотивів та цілей, які 
сприяють актуалізації рефлексивних форм 
активності.

Система рефлексивних вмінь як опе-
раційний компонент рефлексивної компе-
тентності. Цей аспект рефлексії є найбільш 
дослідженим, визначенню рефлексив-
них вмінь приділяли увагу В.Я. Буторин, 
В.В. Давидов, Т.В. Дмитрієва, Н.Л. Росіна, 
І.М. Семенов, С.Ю. Степанов та ін.

Серед низки рефлексивних вмінь, що 
були визначені Н.Л. Росіною, ми виокре-
мили ті, що відповідають інтелектуальним 
формам рефлексії: аналізувати власні дії, 
порівнювати декілька засобів розв’язання 
задач, вміння шукати та знаходити причи-
ни своїх помилок [9]. Е. Кассирер визначає 
таке важливе вміння, як «здатність виділяти 
з усього нерозчленованого потоку чуттє-
вих феноменів деякі стійкі елементи, щоб, 
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ізолювавши їх, зосередити на них увагу» 
[6, с. 486]. Важливе рефлексивне вміння 
виокремив Ш. Фредерик. Воно виражаєть-
ся в здатності гальмувати імпульсивні ім-
пульси, спрямовані на швидке вирішення 
задачі, ретельно аналізувати інформацію, 
представлену в задачі. Таке вміння було 
означене як «здатність до зречення».

Схожу здатність визначав і О.Р. Лурія, 
описуючи динамічний фактор, що впливає 
на процес декодування логіко-граматичних 
конструкцій. Смисл врахування динамічно-
го фактору під час вирішення задач поля-
гає в гальмуванні імпульсивно виникаючих 
вражень, подоланні неадекватних оцінок, 
формуванні установки на ретельне орієн-
тування в запропонованій конструкції. Тіль-
ки дотримання цих трьох умов забезпечує 
адекватне розуміння інформації.

Т.В. Дмитрієва, визначаючи структуру 
рефлексивної діяльності, представила її як 
єдність п’яти компонентів: мотиваційно-цін-
нісного, когнітивного, змістовного, опера-
ційного, продуктивного. Дослідницею були 
запропоновані критерії сформованості кож-
ного з них. Так, рівень розвиненості опера-
ційного компоненту відображається в рівні 
сформованості рефлексивних вмінь: «зу-
пинка предметної діяльності, фіксація утруд-
нень і відновлення послідовності виконаних 
дій, відсторонення й вивчення складеної 
послідовності з точки зору її ефективності, 
об’єктивація, виявлення та формулювання 
результатів рефлексії, вибір нового варіан-
ту або гіпотези, перевірка сформульованих 
висновків на практиці» [4, с. 38]. Більш по-
ширений список рефлексивних вмінь пред-
ставлений у роботі К.М. Татаурової. Його 
ми взяли за основу побудови власної кла-
сифікації рефлексивних вмінь, що обумов-
люють ефективність рефлексивного досвіду 
на когнітивному рівні:

1. Постановка рефлексивної задачі: фік-
сувати утруднення та збої в процесі вирі-
шення задачі; чітко ставити перед собою 
рефлексивну задачу, визначаючи предмет 
рефлексивного аналізу; проводити ретель-
ний аналіз інформації, представленої в за-
дачі, та власних знань, що актуалізуються 
під час рішення; формулювати передбачен-
ня, очікування, усвідомлювати їх підстави.

2. Вміння аналізувати умови застосу-
вання рефлексивних актів: усвідомлювати 
власні емоційні переживання, використо-
вувати їх як орієнтири, що спрямовують 
рефлексивну активність; висувати при-
пущення щодо причин своїх помилок та 
утруднень; усвідомлювати підстави влас-
них оцінок, установок, що сформувались в 
процесі вирішення основної задачі, пере-
віряти об’єктивність цих підстав; усвідом-

лювати засоби інтелектуальної діяльності, 
виокремлювати окремі операції та дії [13]; 
фіксувати знання про незнання: «виділення 
в ситуації принципово нових умов; аналіз 
наявних знань і умінь на предмет невідпо-
відності новим умовам; формування запиту 
на необхідні елементи нових знань і умінь 
для вирішення завдання» [13].

3. Вміння обирати засіб вирішення зада-
чі: визначати декілька підходів до постав-
леної задачі; порівнювати засоби вирішен-
ня задачі за різними критеріями, обирати 
оптимальний із них, що найбільш відпові-
дає умовам та вимогам задачі; «аналіз під-
став власних дій: виділення суттєвих даних 
та їхніх відносин, характерних для певно-
го типу задачі» [13]; гальмування імпуль-
сивних рішень, утримання себе в площині 
«розмірковувань», доки не буде обраний 
найкращий варіант; прогнозувати ефектив-
ність обраного засобу на підставі мислен-
нєвого моделювання.

4. Застосування обраного прийому: 
гнучко переходити з рефлексивної площи-
ни в площину дій, застосовуючи обраний 
засіб на практиці; встановлювати подіб-
ність певних операцій та дій, що дозволяє 
формувати узагальнений засіб дії, стратегії; 
контролювати перебіг процесів у когнітив-
ній площині завдяки усвідомленню порядку 
дій, встановленню проміжних орієнтирів; 
описувати результати власних рефлексив-
них актів, рефлексивного досвіду; за необ-
хідності схематично представляти модель 
своєї внутрішньої роботи.

5. Оцінка отриманого результату: переві-
ряти отримані результати рефлексії в мис-
леннєвому експерименті; проводити оцінку 
результатів, ефективності рефлексивних 
актів за встановленими критеріями (суб’єк-
тивними та об’єктивними); формулювати 
оцінні судження стосовно результату та 
процесу рефлексії, проводячи порівнян-
ня з попереднім досвідом, з результатами 
інших осіб та ін.; усвідомлювати принципи 
своєї інтелектуальної та рефлексивної ак-
тивності як орієнтирів на майбутнє.

Критерії оцінки ефективності рефлексив-
них актів як емоційно-мотиваційний ком-
понент рефлексивної компетентності. Ми 
визначили, що однією з функцій емоційних 
переживань у структурі інтелектуальної ді-
яльності є функція оцінки відповідності еле-
ментів ситуації мотивам та цілям суб’єк-
та. На когнітивному рівні індивідуального 
досвіду інтелектуальні емоції виконують і 
функцію спрямування активності, оскільки 
мета не завжди представлена у формі об-
разу очікуваного результату. Згідно з під-
ходом А.Я. Большунова, В.О. Молчанова, 
М.М. Трофімова для того, щоб діяльність 



88 Серія Психологічні науки

Випуск 1. Том 1. 2014

регулювалась ціллю, а не афективними 
передбаченнями, необхідно, щоб підста-
ви оцінок результатів власної активності 
актуалізувались раніше, ніж самі оцінки, 
це надало б можливість суб’єкту усвідом-
лювати смисл своїх дій, регулювати їх хід, 
спрямовуючи їх на досягнення цілі. У ситу-
ації, коли підстави оцінок не усвідомлюють-
ся, активність має вигляд «пробуючих дій 
суб’єкта» [3, с. 121]. Задача вирішується 
засобом «проб та помилок»: кожна пробна 
дія змінює репрезентацію задачі, яка спів-
відноситься з емоційними передчуттями, 
очікуваннями, установками, які не усвідом-
люються суб’єктом повною мірою, а тому 
відображаються у формі емоційних пере-
живань задоволення/незадоволення, від-
повідності/невідповідності, успіху/невдачі.

Саме з появою цілі як усвідомленого об-
разу майбутнього результату рефлексія здо-
буває форму контролю, оцінки результатів 
діяльності та власних дій. У суб’єкта з’явля-
ється система критеріїв, що надає можли-
вість усвідомлювати підстави своїх оцінок. 
«Підстави, за якими оцінюються ситуації, 
що виникають у ході роботи, експліковані 
досліджуваним в образі мети, і досліджува-
ний підходить до аналізу ситуацій із вже від-
носно сформованою системою крите ріїв» 
[3, с. 122]. Таким чином, ми довели, що 
формування системи критеріїв оцінки влас-
них результатів та дій пов’язане з процесом 
цілеутворення, а отже, ми можемо розгля-
дати систему критеріїв як емоційно-мотива-
ційний компонент компетентності.

Процес когнітивного оцінювання розгля-
дався в концепціях М. Арнольд як механізм 
актуалізації емоцій, а в моделі Р. Лазаруса –  
як «процес категоризації зовнішніх впливів 
з урахуванням їх значення для благополуч-
чя» суб’єкта [17, с. 31]. Згідно з першою 
моделлю когнітивне оцінювання є інтуїтив-
ним процесом, що відбувається швидко та 
автоматично, тому передує емоції й детер-
мінує її виникнення. Відповідно до другого 
підходу результати когнітивного оцінюван-
ня ситуації та своїх ресурсів визначають 
вибір стратегії поводження.

Критерій оцінювання ми будемо розгля-
дати як ознаку, за якою можна проводити 
категоризацію як певних об’єктів, так і їх 
властивостей. Під поняттям «категориза-
ція» ми розуміємо мисленнєву операцію, 
яка дозволяє віднести певний об’єкт до 
певної категорії на підставі визначення його 
суттєвої ознаки. Дж. Брунер розглядав ка-
тегоризацію як віднесення відображеного 
об’єкта до якогось класу або «ідентифіка-
цію його з певною множиною, що володіє 
характерними ознаками та визначається як 
категорія» [2].

Р. Лазарус виокремив два етапи ког-
нітивного оцінювання. На першому етапі 
суб’єкт оцінює масштаб загрози стресової 
ситуації, на другому – відбувається оцінка 
власних ресурсів із точки зору достатності 
їх для того, щоб подолати стрес. «Вторин-
ну когнітивну оцінку суб’єкт формує з точ-
ки зору того, що він може зробити із цією 
ситуацією, якими ресурсами володіє, чи 
вистачить сил; чи можливо організувати 
ситуацію й керувати нею, розв’язуючи про-
блему» [7]. Таким чином, були визначені па-
раметри первинної оцінки стресової ситуа-
ції: благополучність результату, значущість 
ситуації, тип стресового впливу (загроза, 
утрата, виклик) [2]. Параметрами вторинної 
оцінки можна вважати рівень контрольова-
ності й прогнозованості змін ситуації, оцін-
ку можливості її успішно розв’язати. Дещо 
пізніше в теорію когнітивного оцінювання 
була введена третинна оцінка, яка відобра-
жає ефективність результату, необхідного 
для регулювання дій. Саме на підставі тре-
тинної оцінки суб’єкт приймає рішення про 
продовження або припинення діяльності, 
про внесення корективів у програму дій.

Параметри оцінки рефлексивних дій наве-
дені в роботах К.В. Четошникової, Ю.А. Три- 
фонової. Серед них такі: готовність до осмис-
лення власної активності (активне прагнен-
ня, відсутність готовності, суперечливі ба-
жання); характер аргументації (розгорнутий, 
фрагментарний, нелогічне та непослідовне 
викладення думок); діалогічність викладення 
думок (співвіднесення декількох точок зору, 
прийняття чужої точки зору, відстоювання 
власного погляду); емоційний фон (позитив-
ний, невиражений, негативний).

К.В. Бітюцька [2], аналізуючи досліджен-
ня О.К. Тихомирова, визначила певні пара-
метри, за якими відбувається усвідомлення 
та оцінювання власної мисленнєвої діяль-
ності. Ми систематизували їх таким чином:

– співвідношення цілі та результатів ді-
яльності відображає критерій успішності дій; 

– співвіднесення цілі та особливостей 
ситуації формує критерій «значущості й до-
сяжності передбачуваного результату» [2];

– за характером цілі можна виокремити 
критерій рівня ясності, визначеності, при-
йнятності;

– за характером дій – критерії усвідом-
леності, контрольованості власних дій;

– за характером результату – критерії 
усвідомленості, очікуваності, наявності на-
слідків;

– співвіднесення цілі та здібностей 
суб’єкта надає критерій легкості.

Таким чином, під час дослідження сис-
теми критеріїв оцінки рефлексивної актив-
ності ми виходимо з таких положень:
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– оцінювання є процесом «співвідне-
сення сприйнятих даних із певними крите-
ріями» [1];

– актуалізація критеріїв оцінюван-
ня залежить від змісту ситуації [1], щодо 
рефлексивної активності можна сказа-
ти, що актуалізація критеріїв залежить від 
рефлексивної задачі, що вирішує суб’єкт;

– об’єктом оцінювання може бути сама 
рефлексивна задача, яку ставить перед 
собою суб’єкт, рефлексивні акти, підстави 
рефлексивних дій, результат рефлексії;

– критерії оцінювання можна розділити 
на об’єктивні та суб’єктивні залежно від па-
раметрів, які використовує суб’єкт.

І.М. Семенов та С.Ю. Степанов вказують, 
що в процесі інтелектуальної діяльності не 
лише засвоюються знання, відпрацьову-
ються алгоритми вирішення задач, але й 
формуються як побічний продукт предметні 
та особистісні еталони, «які дозволяють са-
мостійно будувати та коректувати мислен-
нєву діяльність у проблемно-конфліктній 
ситуації» [12, с. 102]. Формування еталонів 
відбувається завдяки усвідомленню підстав 
власної активності, критеріїв, за якими від-
бувається оцінювання, власних актів та 
отриманих результатів.

Рефлексивні стратегії вирішення 
рефлексивних задач як поведінковий ком-
понент рефлексивної компетентності. Не-
достатність інформації із цього питання 
робить актуальною проблему емпірич-
ного дослідження: виокремити стратегії 
рефлексивної активності суб’єктів на рівні 
відображення інтелектуальної діяльності. 
Розуміючи під поняттям «стратегії» автома-
тизований план дій, що дозволяє суб’єкту, 
економлячи інтелектуальні ресурси, дося-
гати поставленої цілі, ми визначили пара-
метри, за якими можна класифікувати ког-
нітивні стратегії рефлексування:

– за порядком дій були визначені де-
скриптивні стратегії: пряма та опосередко-
вана дескрипції (Д.Г. Трунов). Під рефлек-
сивними дескриптивними стратегіями 
автор розуміє засоби «пошуку відповідних 
слів для позначення побаченого в рефлек-
тивному погляді» [14]. Процедуру фікса-
ції, що виражається в позначенні об’єктів 
у словесно-символічній формі, ми визнає-
мо як важливий етап рефлексивних актів.  
Е. Гуссерль описав ідеальну схему рефлек-
сії, коли людина спершу «чітко бачить» 
(вбачає, схоплює) інтуїтивну сутність фено-
мена, а потім співвідносить зміст зі слова-
ми, тобто означує його. Така стратегія Д.Г. 
Труновим була названа «пряма дескрип-
ція», за якої «сутність повинна бути перш 
осягнута, а потім виражена в описі» [14]. 
У реальному досвіді самопізнання частіше 

зустрічаються випадки, коли встановлен-
ня сутності феномена відбувається саме в 
процесі пошуку відповідних слів, коли спо-
чатку добираються не зовсім вдалі слова, 
«але саме вони завдяки контрасту дозво-
ляють більш чітко побачити ті сутності, які 
вимагають свого адекватного називання». 
Процес вербалізації (артикуляції) може 
бути достатньо довгим, поки раптом не 
відбувається щось подібне до прозріння, 
«інсайту» – людина знаходить і слово, і 
сутність, що відображена в ньому. Страте-
гія опосередкованої дескрипції припускає 
поступове, методом «проб та помилок», 
знаходження словесно-символічної форми 
означення сутності, що стає «відкриваючим 
ключем для ясного бачення» [14]. Отже, 
стратегія прямої дескрипції має схему 
«ідеація – дескрипція», а зворотна схема 
«дескрипція – ідеація» відповідає стратегії 
опосередкованої дескрипції;

– за параметром напряму орієнтації 
можна виокремити внутрішні та зовніш-
ні орієнтири (В.С. Степін, В.Г. Горохов та 
М.О. Розов). У ситуації виникнення кон-
флікту між рефлексивними приписами та 
безпосередніми зразками суб’єкт може 
віддати перевагу одному з них, проігнору-
вавши сигнали від іншого. Під час орієнта-
ції на внутрішню інформацію визначальною 
стає рефлексивно отримана інформація 
(позиція теоретика), а під час орієнтації 
на зовнішні зразки ігноруються правила та 
принципи, відкриті в рефлексивній діяль-
ності [11]. Подібні ідеї знаходимо в підході  
Г. Уіткіна, який у пізніх працях пов’язав сти-
льові властивості «полезалежність – поле-
незалежність» із характером спрямованості 
суб’єкта. Тенденція до поленезалежності 
виявляється в спрямованості уваги на вну-
трішні фактори (власні враження, передчут-
тя, знання), а тенденція до полезалежності –  
в орієнтації суб’єкта на зовнішні факто-
ри (оточення, думки інших осіб). В моделі  
Дж. Паскуаль-Леона сформованість сти-
льових характеристик «полезалежність –  
поленезалежність» пояснюється через інди-
відуальні розбіжності в «ментальній аттенцій-
ній здібності», тобто в особливостях розподі-
лу, вибірковості, концентрації уваги [16];

– за кількістю оперативної інформації, 
що переробляє суб’єкт, можна визначити 
стратегії сканування та фокусування. Пере-
вірку невідповідності використаного схема-
тизму можна вести послідовно (стратегія 
сканування), перебираючи кожен аспект та 
перепровіряючи кожне припущення в мис-
леннєвому експерименті. Під час фокусу-
вання («консервативного фокусування») 
суб’єкт утримує в пам’яті велику кількість 
даних, формулюючи гіпотези з урахуван-
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ням усіх релевантних ознак об’єкта, а на 
етапі перевірки припущення уточнюється 
за кожною ознакою під час надходження 
нової інформації.

– за параметром глибини рефлексуван-
ня можна визначити стратегії усвідомлення 
власних дій (схематизмів) та підстав їх оби-
рання.

Поверхнева стратегія передбачає фокусу-
вання уваги на власних діях, що не призвели 
до ефективного результату, усвідомлення їх 
операційного складу, порядку, особливостей 
застосування. Основним суб’єктивним кри-
терієм оцінки є успішність дій.

Глибинна стратегія спрямовує увагу 
суб’єкта на підстави обирання малоефек-
тивних дій, предметом аналізу стає сама 
рефлексивна задача, яку поставив суб’єкт, 
причини обирання певного засобу розв’я-
зання задачі, стан ресурсів суб’єкта, об-
ставини, за яких відбувається діяльність. 
Оцінка ресурсів зміщує фокус уваги з кри-
терію успішності дій на їх економічність. Як 
успішний може бути оцінений результат, 
який мало відповідає об’єктивному крите-
рію ефективності, однак обирається суб’єк-
том як найбільш відповідний у ситуації не-
достатності ресурсів або в обставинах, що 
не сприяють рефлексивній активності.

У своїх попередніх роботах ми викори-
стали класифікацію когнітивних страте-
гій, що включає стратегії випадкових під-
становок, алгоритмізовані та евристичні 
стратегії. Найбільш пов’язані за змістом 
із рефлексивними процесами евристич-
ні прийоми розв’язування задач, оскільки 
останні практично не залежать від змісту 
задачі. В.Ф. Спиридонов вважає їх універ-
сальними, такими, що можуть бути засто-
совані «для роботи різними проблемними 
ситуаціями в різних «жанрах» і «регістрах»» 
[10, с. 106]. Якщо алгоритмізовані страте-
гії надають суб’єкту чіткий план, виконан-
ня якого гарантує досягнення позитивного 
результату, то евристичні стратегії задають 
лише напрям пошуку рішення, дозволяють 
певною мірою управляти та контролюва-
ти пошук. За допомогою евристик суб’єкт 
організує процес розв’язування проблеми, 
вони дозволяють йому переформулювати 
проблемну ситуацію, визначати в її струк-
турі найбільш суттєві елементи, змінювати 
власний емоційний стан та силу мотивації, 
аналізувати помилки та ін. Отже, основ-
ною функцією евристик В.Ф. Спиридонов 
вважає «допомогу в аналізі та розумінні 
завдання, полегшення процесу породжен-
ня нових ідей, тобто викликання інсайту» 
[10, с. 106]. Не менш значущою функцією 
є концентрація уваги суб’єкта на особли-

востях його мислення, що є необхідним 
моментом для рефлексії.

В роботах І.М. Семенова та С.Ю. Сте-
панова були визначені п’ять узагальнених 
евристичних стратегій, зміст яких дозво-
ляє їх віднести до рефлексивних стратегій:  
1) аналіз умов і конфлікту; 2) блокуван-
ня репродуктивних гіпотез; 3) аналіз при-
пущень; 4) аналіз причин невдач гіпотез;  
5) мобілізація та підвищення впевненості в 
собі. Найбільш повну класифікацію еврис-
тичних стратегій запропонував І.І. Ільясов, 
визначивши більш 30 прийомів [5]. Напри-
клад, на стадії перевірки припущень авто-
ром виокремленні такі стратегії: перевірка 
висунутих гіпотез; усвідомлення підстав 
гіпотез; аналіз переваг і недоліків гіпотез; 
розгляд причин непридатності й відкидан-
ня гіпотез; виявлення ідей, домінуючих у 
гіпотезах. Евристики цього типу формують 
у суб’єкта установки на усвідомлений ха-
рактер аналізу висунутих гіпотез, на прове-
дення оцінювання кожної гіпотези за кри-
теріями відповідності умовам, реальності 
втілення цього засобу, логічної обґрунто-
ваності, відповідності суб’єктивному стану 
та ін. Критичний підхід до інформації та ра-
ціональний стиль аналізу припущень – під-
стави поширення рефлексивного досвіду, 
розвинення рефлексивної компетентності.

Емпіричні дослідження дозволять нам 
зрозуміти, які саме стратегії визначають 
характер рефлексивної активності на ког-
нітивному рівні, «що обумовлює предмет-
но-операційний рух думки в процесі пошуку 
рішення» [12, с. 100], визначаючи продук-
тивність процесу вирішення задач.

Висновки. Таким чином, нами була за-
пропонована модель рефлексивної ком-
петентності особистості на когнітивному 
рівні аналізу рефлексивного досвіду, що 
включає до свого складу чотири компо-
ненти. Кожен із компонентів відповідає 
певному аспекту функціонування рефлек-
сивного досвіду, а саме: когнітивному, 
операційному, емоційно-мотиваційному, 
поведінковому. Основними структурними 
елементами рефлексивної компетентно-
сті на цьому рівні ми вважаємо систему 
знань стосовно розв’язання рефлексивних 
задач, систему рефлексивних вмінь, що 
забезпечують їх вирішення, сформовані 
критерії оцінки ефективності рефлексив-
них актів та набуті рефлексивні стратегії 
розв’язання задач. У подальших дослі-
дженнях нами будуть вирішені завдання 
операціоналізації цих компонентів, що 
дозволить перевірити висунуту модель 
рефлексивної компетентності особисто-
сті в низці емпіричних досліджень.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДУХОВНІ ЗДАТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
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Охарактеризовано фундаментальні духовні здатності особистості вірити, любити, творити добро й бо-
ротися зі злом, творити свободу та відповідальність, які сукупно визначають духовний потенціал людини.

Ключові слова: відповідальність, віра, добро, духовні здатності, духовний потенціал людини, лю-
бов, зло, свобода.

Охарактеризовано фундаментальные духовные способности личности верить, любить, творить до-
бро и бороться со злом, творить свободу и ответственность, которые совокупно определяют духовный 
потенциал человека.

Ключевые слова: вера, добро, духовный потенциал человека, духовные способности, зло, любовь, 
свобода.

Savchyn M.V. FUNDAMENTAL SPIRITUAL ABILITY OF PERSONALITY
Fundamental spiritual abilities of a personality to believe, to love, to do good and to struggle with evil, to 

create freedom and responsibility determining the human spiritual potential are characterized.
Key words: responsibility, belief, goodness, spiritual abilities, human spiritual potential, love, evil, freedom.

Постановка проблеми. Аналіз автен-
тичної духовності та духовної сфери осо-
бистості в контексті духовної парадигми 
психології [2; 3; 5; 7–11] дозволив виділи-
ти фундаментальні здатності, у яких вияв-
ляється духовна природа людини. До них 
віднесені такі здатності: 1) вірити; 2) лю-
бити; 3) творити добро й боротися зі злом;  
4) творити свободу та відповідальність. 

Виклад основного матеріалу. 
Здатність вірити. Насамперед диферен-

ціюють автентичну віру трансцендентної 
природи – духову віру, віру людського ро-
зуму та наукову віру. За своєю суттю віра –  
це згода нашого розуму на істину, навіяну 
нам «згори», коли людина пізнає вічні фак-
ти та вічні істини буття. Віра – це упевне-
ність у речах невидимих (ап. Павло). Люди-
на вірить у безсмертя душі, її вічне життя, 
незнищенність творінь людського духу, 
у розвиток і збагачення духовного життя. 
Онтологічними проявами трансцендентної 
віри в Бога є: 1) діалог людини з Богом під 
час молитви, літургії, сповіді; 2) відкриття 
людиною Бога в собі («зустріч» з Іншим, 
звернення до Іншого, прийняття Його як 
«шляху істини та автентичного життя»); 3) 
любов до Бога й бажання цілковитої єдно-
сті з Ним, дологічне (позалогічне, надлогіч-
не) волевиявлення; 4) обожнення людини 
(оволодіння духовними чеснотами).

Зауважимо, що багато віруючих во-
лодіють тільки релігійним почуттям, а не 
справжньою вірою. Релігійне почуття, на 
відмінну від духовної віри, практично ін-
дивідуалістичне. Воно живиться й живе не 

вірою як живим знанням і володінням Іс-
тиною як живим життям, а самим собою, 
своєю самонасолодою й самодостатністю. 
Часто релігійна віра людини затьмарена 
світською вірою як нижчою вірою в при-
кмети, прокляття, що отруює духовність  
[3, с. 63]. Є фундаментальні відмінності між 
вірою й розумом. Насамперед у них різ-
на онтологічна віднесеність. Релігійна віра 
віднесена до особи (внутрішньої людини як 
визначального центру), а розум – до пси-
хіки (душі). Водночас не існує непрохідної 
прірви між людською думкою й релігійною 
свідомістю, між вірою й розумом. Немає 
суперечності між вірою й відповідальною 
наукою. Безумовно, вірити – це не озна-
чає, що віднині через непотрібність можна 
здати розум у камеру зберігання.

Здатність любити. Любов – єдина про-
дуктивна, правильна й розумна основа 
людських стосунків (Е. Фромм). У ній лю-
дина знаходить своє справжнє Я, реалізує 
свою істинну природу [1; 2; 3; 5; 6; 7; 9]. 
Тільки в любові відбувається гармонійний 
зв’язок людини зі світом, бо її власна ці-
лісність, індивідуальність повністю зберіга-
ється, не руйнується конвульсивними ре-
акціями. Любов – царська дорога до іншої 
людини.

Розрізняють любов душевну й любов ду-
ховну (трансцендентну). Реальність душев-
ної любові виникає із суб’єктивно прийня-
тої цінності іншої людини. Душевна любов 
завжди взаємна. Головні її вияви – турбота, 
відповідальність, повага й знання людини, 
яку любимо. У справжньої людської любові 
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відсутнє ставлення до іншого як до засобу 
досягнення власних цілей, вона фасилітує 
розвиток суб’єкта любові.

Трансцендентна любов має принципово 
інше походження та виміри. Перша реаль-
ність такої любові – відмова від стверджен-
ня власної абсолютності, вихід із себе, ви-
знання центру в Іншому. Духовна любов 
має три ознаки: вона всеосяжна, вічна, 
рівна до всіх. Людина, яка досягла цієї лю-
бові, стає не тільки духовною, але й висо-
коморальною особистістю, сповненою ви-
сокої душевної гармонії й щастя. Ця любов 
породжує радість утвердження найістотні-
шої духовної суті людини. Вона підносить 
особистість над її природними, психічними 
та соціальними силами, які сковують і спо-
нукають до егоїстичного самоствердження, 
конфліктів і конформізму, соціальності, але 
не духовності.

Лише духовною любов’ю може люби-
ти тих, хто нас скривдив, щиро радіти й 
дякувати Господові за успіх того, хто нас 
образив. Примирення з ворогами, опонен-
тами, недругами – не тільки примирення 
між людьми, а й внутрішнє синергетичне 
єднання сил особистості, до цього часу 
відштовхуваних. Любов об’єднує різнома-
нітності, але не знищує їх, може забезпечи-
ти гармонійне єднання всіх суперечностей 
та антиномій людської особи, заліковує всі 
травми психіки, характеру та тіла, які утри-
мують людину в стані сум’яття та страж-
дання. Любові не існує поза свободою, 
навпаки, справжнє значення свободи усві-
домлюється лише в любові.

Звичайно, неможливо реально любити 
все й всіх однаково, наприклад, сприйняте і 
несприйняте, близьке і далеке, Божествен-
не і небожественне. Той, хто стверджує, 
що «любить все», «все без вибору», або 
помиляється в самопізнанні, або насправді 
не любить нічого й нікого. Якщо розуміти 
любов у всій її повноті як творче єднання, 
то така людина не може любити ні всіх, ні 
всіх однаково, та й не ставить перед собою 
такого завдання. Дух обмежує дію безпо-
середньої, наївної любові. Це обмеження 
неминуче веде за собою й зміну її духовно-
го стану. Любов як духовно-душевна сила 
зовсім не здатна до такого безпредметно-
го всеохоплення.

Здатність творити добро для себе, для 
рідних, для загального блага та боротися 
зі злом. Необхідність творити добро зумов-
лена основною суперечністю світу – проти-
ставлення добра і зла, любові та ненависті, 
вічного (живого) й минущого (смертного) 
[2; 3; 6]. Світ ніби поділений на дві тери-
торії: територію, де панує добро, та тери-
торію, де тимчасово панує зло. Справжнє 

творення добра – це жертвування чимось 
своїм: добробутом, комфортом, відкладан-
ням виконання своїх справ на пізніше, жер-
твування сном, спокоєм тощо.

Заради досягнення навіть невеликого 
добра аж ніяк не можна допускатися навіть 
малого зла. Будь-яке добро, яке обирає 
засобами впливу на людей насильство та 
примус, перетворюється на зло. Творення 
людиною добра сповнює її духовним здо-
ров’ям, породжує нову реальність, у якій 
гармонійно поєднано земне й небесне.

Творення добра невіддільне від бороть-
би зі злом. Складність цього завдання для 
людини зумовлена складним змішанням 
добра й зла. Християнство вбачає в злі не 
просто відсутність добра й досконалості, а 
спотворену, впалу свободу й спотворену 
злу волю людини, яка, додаючи до існую-
чого (живого) неіснуюче (мертве), перетво-
рює її в злотворну істоту. Зло матеріалізу-
ється й персоніфікується в дияволі лише 
за певних умов – коли йому надають он-
тологічний «дах і будинок» як можливість 
звернутися до свідомих або несвідомих 
помічників, які присвячують себе служінню 
неправді [7, с. 83].

Зло не має ніякого джерела життя в са-
мому собі, воно наповнює, але ніколи не 
насичує й не втамовує [7, с. 84]. Зло – нав-
мисне, свідоме заподіяння іншому шкоди, 
страждань. Воно породжує негативні стани 
людини й забирає сили, отримуючи в інших 
людей негативну оцінку та осуд. Зло викли-
кає моральне й духовне страждання. Воно 
втрачає свій єдиний зміст, щосекундну ак-
туальність і поширюється в різних сферах 
людської діяльності. Як у суспільному, так 
і в індивідуальному житті, зло змінює свої 
форми прояву. Від спустошених за змістом 
уявлень про добро й зло не вдається від-
мовитися ні в особистому житті людини, ні 
в соціальному житті.

У сучасну епоху зло уявляється спроще-
но, як те, що заважає прогресу, перешкод-
жає реалізації особистих інтересів і потреб, 
гальмує людську активність, порушує, спо-
творює можливу оптимальну соціальну ор-
ганізацію. Фактично відбувається повер-
нення до давніх уявлень про зло як сліпу 
природну випадковість, стихію, як про не-
минучі примхи людської істоти, як про фізіо-
логічні, психічні, соціальні та інші відхилення 
від соціально-прийнятної норми. Проте ця 
норма релятивна, а не абсолютна.

Зустріч обличчям до обличчя з абсолют-
ним добром – одне задоволення. Справжня 
доброта несе із собою велике полегшення, 
а часом – величезну небезпеку, залежно 
від того, як людина їй відповідає [3; 5; 7; 
12]. Духовно розвинена людина бажає бла-
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га всім, оскільки любить всіх. Головна су-
перечність у житті людини полягає в тому, 
що ми не можемо жити без добра й вод-
ночас не можемо постійно жити в злагоді з 
ним. Проста наявність зла вже викликає в 
неї страждання й огиду та змушує її щиро 
благодіяти. Зло невіддільне від гріха. За 
своєю суттю зло – це страждання, позбав-
лення себе справжніх задоволень та сво-
боди, переживань моральної провини.

Для пересічної людини складною, а інко-
ли не розв’язаною, є духовна, моральна та 
чисто психологічна проблема любові до во-
рогів. Закликаючи любити ворогів, Христос 
мав на увазі тільки особистих ворогів люди-
ни, власних ненависників, гонителів, обра-
жальників [3]. Залежно від духовного стану 
людина може пробачити й не пробачити 
ворога. Водночас Христос ніколи не закли-
кав любити ворогів Божих, благословляти 
тих, хто ненавидить і зневажає все Боже-
ственне, сприяти блюзнірським спокусни-
кам, люб’язно співчувати одержимим роз-
бещувачам людських душ, розчулюватися 
на них і всіляко дбати, щоб ніхто з неслух-
няних не завадив їх злодійству. Навпаки, 
для таких людей і навіть для незрівнянно 
менш винних Він мав і вогняне слово ви-
криття, і загрозу суворою відплатою, і вига-
няючий бич, і прийдешні вічні муки. Справді 
духовна особистість веде постійну бороть-
бу з лиходіями не як з особистими ворога-
ми, а як з ворогами справи Божої на землі. 
Чим менше особистої ворожості в душі й 
чим більше людина внутрішньо пробачила 
своїх особистих ворогів, з якими вона веде 
боротьбу, тим більше ця боротьба буде ду-
ховно гідною й життєво доцільною.

У цьому плані постає ще одна духов-
на проблема для людини. Розв’язуючи 
ситуацію скривдженості, акт особисто-
го прощення зовсім не вирішує проблеми 
кривдника та його гріховності. Тільки ду-
ховно сліпі люди зводять проблему опору 
злу до прощення особистих образ своїм 
ворогам та ненависникам. Природно, що 
наївна людина, з її чисто особистим і об-
меженим світосприйняттям бачить добро й 
зло в особистому плані та не бачить його 
в суспільному, загальнолюдському й боже-
ственному вимірах. Вона вважає, що осо-
бисте прощення вгамовує зло й вирішує 
проблему боротьби з ним. Пробачити об-
разу, погасити в собі її злотворну силу й 
не впустити в себе потік ненависті та зла 
зовсім не означає перемогти силу злоби 
й зла в кривдника. Після пробачення за-
лишається відкритою й невирішеною така 
проблема: що ж робити з кривдником не 
як з людиною, яка особисто мене образи-
ла і якій за це «необхідна» від мене помста 

чи «відплата», а що після мого прощення 
буде з нерозкаяним грішником. Буття ли-
ходія – проблема не одного постраждалого 
й зовсім не лише тією мірою, у якій йому не 
вдалося пробачити. Це проблема для всіх, 
значить, і для потерпілого, але не як для 
потерпілого, а як для члена людського то-
вариства, яке покликане до суспільного ви-
ховання та організованої боротьби зі злом.

Ображений може й повинен пробачи-
ти свою образу й погасити у своєму серці 
скривдженість. Проте його особистим сер-
цем і його особистою скривдженістю об-
межується компетентність його вибачення. 
Все, що відбувається за цим актом, пере-
вищує його права й покликання. Людина не 
має ні можливості, ні права прощати образу, 
нанесену іншому, лиходійство, топтання бо-
жих і людських законів. Отже, у неправді, на-
сильстві, злочині, окрім особистої «образи» 
та «шкоди», є ще надособистісна сторона, 
що приводить злочинця на суд суспільства, 
закону й суд Божий. Особисте прощення 
особи не гасить підсудність і можливі ви-
роки. Людині ніхто не дав право «прощати» 
від свого імені лиходіям, що творять наругу 
святині, злочинницьке розбещення мало-
літніх чи загибель батьківщини. І який може 
бути сенс цього уявного «вибачення»? Що 
означає воно: що «я їх не засуджую й не 
звинувачую»? Хто поставив мене таким «ми-
лостивим» суддею? «Я готовий примиряти-
ся з лиходіями й зобов’язуюсь не заважати 
їм»? Проте звідки ж у мене може взятися 
таке право на зраду святині, батьківщини й 
беззахисних? Чи, може, це «прощення» оз-
начає, що я утримуюся від всякого осуду, 
вмиваю руки й даю події можливість неми-
нучого перебігу? Така позиція байдужості, 
безвілля не має нічого спільного з христи-
янським прощенням.

Відтак чим щиріше й повніше прощення, 
чим більше людина покликана бути органом 
живого добра, а не помсти, тим простіше 
вести духовну боротьбу з лиходієм. Водно-
час у її душі не повинно бути місця наївним 
і сентиментальним ілюзіям, ніби зло в лихо-
дієві переможене в той момент, коли вона 
особисто простила його. Прощення є пер-
шою умовою й початком боротьби зі злом, 
але це не кінець і не перемога.

У цьому плані виділено умови духовної 
допустимості зовнішнього активного опору 
злу, навіть із допомогою фізичної дії. Пер-
шою умовою є наявність справжнього зла, 
а не подоби його чи тіні, не примари, не 
зовнішнього «лиха» й «страждання», не по-
милки, не слабкості, не хвороби нещасного 
страждальця. Це повинна бути наявна зла 
людська воля, що виразно проявляється в 
зовнішньому діянні.
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Другою умовою правильної постановки 
проблеми боротьби зі злом є автентичне 
(адекватне) сприйняття людиною зла, що 
творить зловмисник, але не його прийнят-
тя. Поки зло не сприйнято, поки душа не 
побачила зовнішнього діяння, не прозрі-
ла та виразно не побачила приховану й 
здійснену злобу, ніхто не має ні підстави, 
ні приводу ставити та вирішувати пробле-
му зовнішнього опору злу. Для цього треба 
володіти спокійним серцем та світлим ро-
зумом.

Третьою умовою є наявність у душі 
суб’єкта протидії злу справжньої любові до 
добра та ненависті до зла. Справжній опір 
злу не зводиться до його осуду й не завер-
шується простим його запереченням. Воно 
ставить людину перед питанням про життя 
й смерть, вимагаючи від неї відповіді: чи 
варто їй жити за наявності зла. Постає така 
проблема: як сама людина буде жити після 
того, як не буде цієї перемоги над злом.

Четвертою умовою правильної поста-
новки проблеми боротьби зі злом є наяв-
ність у душі суб’єкта стійкої волі покращу-
вати світ, боротися зі злом. Здоровий дух 
не може не брати участь на стороні добра. 
Він не може не любити, не вирішувати й не 
напружуватися, сприяючи добру та пере-
шкоджаючи злу. Людина, яка свідомо уни-
кає участі у вдосконаленні світу, утримує 
себе від впливу на душевно-духовне життя 
й душевно-тілесну діяльність інших людей, 
не має ні підстави, ні права ставити й вирі-
шувати проблему про опір злу за допомо-
гою зовнішньої дії.

Нарешті, по-п’яте, проблема опору злу 
з допомогою зовнішньої дії виникає й пра-
вильно ставиться тільки тоді, якщо вну-
трішня самонастанова й психічне змушу-
вання (прохання, переконання, молитва за 
нього) виявляються безсилими утримати 
іншого від злодіяння. Тільки за такого збі-
гу всіх зазначених вище обставин фізич-
ний вплив є необхідним, практично єдино 
справжнім засобом боротьби зі злом. Це 
означає: коли я бачу справжнє лиходійство 
й немає можливості зупинити його моїм 
душевно-духовним впливом, я справді по-
вен любові й волі у творенні божественного 
добра не тільки в мені, а й поза мною, тоді 
я не даю свободи лиходієві злодіяти й ду-
ховно губити інших. Я повинен втрутитися 
й припинити злодійство фізичним опором, 
йдучи свідомо на небезпеку, страждан-
ня чи навіть смерть і, можливо, навіть на 
приниження й спотворення моєї особистої 
праведності.

Отже, боротьба зі злом – це велике ви-
пробування для людини, у якому загарто-
вується й мудрішає її дух. Зрозуміло, що 

для духовно слабкої людини таке випробу-
вання може перетворитися на непосильну 
спокусу, що призводить її до покірності 
злу. Така спокуса й падіння може здійсни-
тися не тільки в звичайному порядку слі-
пого або наївного зараження злом, але й 
внаслідок неправильного розуміння меж 
любові. Душевній людині легко втратити 
межу між добром і злом, упустити з виду, 
що любов закінчується там, де починається 
зло. Така сентиментальна любов, що вини-
кає зі слабкості, є спокусою до гріха. Ду-
ховна зрячість і духовна воля мають свою 
межу. Вони змушують людину встановити, 
де закінчується нерозбірлива й безприн-
ципна чутливість.

Якщо творення добра – це стверджен-
ня живого й справді вільного буття, то тво-
рення зла – заперечення духу й творення 
небуття. Духовне діяння не віднімає сили, 
а відновлює їх, високо підносить людину. 
Причина добра – це живе знання, причи-
на зла – незнання. Корінь і початок зла 
залежить від вільного вибору людини. 
Зло спотворює людину як образ Творця. 
Добро завжди пов’язане з любов’ю, жер-
твою, нетлінною свободою та автентичною 
відповідальністю. Навпаки, зло – це нелю-
бов, роз’єднаність, це не жертва, а виго-
да, егоїзм, себелюбство, це тлінна свобо-
да вибору без особистої відповідальності. 
Здатність творити добро невіддільна від 
здатності любити.

Творення свободи та відповідальності. 
Традиційні трактування свободи як усві-
домленої необхідності, свободи вибору є 
обмеженими. Так, класичне філософське 
визначення свободи вбачає в ній можли-
вість вибору. Здається, що людина є віль-
ною, коли обирає та коли вибір однієї з 
альтернатив зроблено, вона одразу втра-
чає свободу, бо вже не може вибрати іншу 
альтернативу. Свобода як вибір відразу об-
межує й не залишає для людини просто-
ру вільного діяння. Людина – вільна істота 
лише в плані адаптації до умов існування: 
свобода – ніщо інше як усвідомлена й при-
йнята необхідність. Вважається, що будь-
який творчий акт людини спрямований на 
пристосування до оточення, до об’єктивної 
необхідності. Але бути вільним не значить 
могти реалізувати будь-яку із мислимих 
можливостей.

У філософії [1; 4] констатується, що сво-
бода як усвідомлена необхідність має два 
аспекти (зовнішню та внутрішню необхід-
ність) вико-нання свідомо взятого на себе 
обов’язку (насамперед обов’язку перед 
вищими цінностями). Але важливо відріз-
няти виконання обов’язку, свідомо узятого 
на себе внутрішньо вільною й відповідаль-
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ною особистістю, від поведінки, зумов-
леної конформізмом, підпорядкуванням, 
навіюванням, моральним тиском, страхом 
покарання чи осуду. Людина часто прагне 
до формальної, пустої, безпредметної сво-
боди. Людина не засуджена до свободи, 
вона засуджена до сенсу життя у свободі, 
покликана розкрити сенс існування, перш 
за все сенс самої свободи. Остання є умо-
вою творчої діяльності людини.

Від людини залежить, як вона вико-
ристовуватиме свою свободу. Свобода 
тільки заради свободи веде до відсутності 
будь-яких обов’язків і зобов’язань, що в ре-
зультаті породжує відчуття порожнечі. Якби 
йшлося лише про те, щоб будь-якою ціною 
зберегти свободу, то ми не могли б діяти, 
адже будь-яке прийняте рішення означає 
відмову від свободи [9, с. 96]. Поставши 
наодинці зі своєю свободою без внутрішніх 
орієнтирів (духовних, моральних, соціаль-
них та психологічних цінностей та ідеалів) 
для прийняття рішень, людина переживає 
тривогу й страх, бо потрапляє у владу слі-
пого випадку, стає заручником обставин. 
Вона стає цілком залежною від непередба-
чуваного диктату моменту, почуває себе ки-
нутою напризволяще [9]. За такої ситуації 
окремі особи хапаються за ілюзію свободи, 
вважаючи, що будуть «вільні по-справжньо-
му», якщо почнуть робити все, що захочуть. 
Свобода як відсутність обов’язків призво-
дить до переживання почуття втраченості, 
внутрішньої спустошеності, внаслідок цьо-
го людина чіпляється за ерзац-свободу. 
Одночасно існує й інша небезпека: людина 
може розгубитися серед різноманіття інте-
ресів та можливостей і стати безпорадною 
перед важкою проблемою вибору.

Коли ж людина хоче якнайкраще вико-
ристовувати свою свободу, вона віддає її 
в обмін на сенс ситуації – відмовляється 
від свободи, роблячи вибір на користь сен-
су [9], стає відповідальною. Завдяки цьо-
му порожнеча «свободи від» перетворю-
ється на повноту «буття для». Негативний 
аспект замінюється позитивним: свобода 
наповнюється сенсом, яким є відповідаль-
ність. «Життя без моєї відповідальності – 
це життя, у якому я не беру участь актив-
но, а тому фактично не живу» [9, с. 101]. 
І навпаки, відповідальне життя завжди 
осмислене життя, моє життя. У цій ситуації 
постають запитання: за що відповідаю, пе-
ред ким відповідаю (сумління, інші люди), 
чому відповідаю (смисл відповідальності), 
результат моєї відповідальності (викона-
ні завданні, досягнення, розвиток), досвід 
відповідальної поведінки.

Безумовно, у свободі життя людині завж-
ди важче, відповідальніше й трагічніше. 

Свобода багато чого вимагає, часто зва-
люючи на людину майже непосильний тя-
гар відповідальності за все. Бути вільним –  
значить діяти відповідно до власного бут-
тя, до свої природи, не йти за зовнішніми, 
минущими, швидкоплинними імпульсами. 
Свобода особистості – це її самоподолан-
ня як необхідність, що творить себе, проти-
ставлення її собі.

Для людини справжньою свободою є 
свобода трансцендентної природи. Володі-
ти автентичною свободою – бути образом і 
подобою Бога, поєднувати протилежні тен-
денції внутрішнього світу та життя. З одно-
го боку, свобода в той чи інший спосіб при-
таманна кожній людині, з іншого – її треба 
плекати, «визволяти». Автентична свобода 
трансцендентна світу бере початок у іншо-
му місці, пропонується як царський дар [4]. 
Свобода – це настільки священне, сутніс-
не, що Сам Бог не може навіть торкнутися 
цього.

Існують три принципово різні, відмінні 
одна від одної, але природно взаємопов’я-
зані типи свободи. По-перше, це свобода 
волі як властивість людини, завдяки якій 
вона може визначати свою позицію щодо 
добра й зла, наскільки вона їх бачить. Це 
здатність до внутрішнього самовизначен-
ня. Ця свобода притаманна людині за при-
родою, і над нею ніхто не владний. Якщо 
відняти в людини цю властивість, тоді це 
вже буде не людина.

По-друге, це свобода дій, реалізація у 
своєму житті добра чи зла. Людина орієн-
тується в посталих перед нею добром та 
злом, визначає своє ставлення, робить ви-
бір щодо добра та зла, проте абсолютно 
інша річ, коли людина цей вибір хоче здійс-
нити в практичному житті. Проблема в тому, 
що людина пов’язана з іншими людьми, з 
навколишнім світом, навіть зі своїм влас-
ним станом тіла, душі. Вона багато чого б 
хотіла, проте зробити це не може з різних 
причин. Як тільки проблема стосується зо-
внішнього світу, особливо світу людського, 
то ми одразу стикаємося з питанням соці-
альних прав, прав людини (свобода друку, 
слова та інформації, свобода дій, релігій-
на свобода тощо). Йдеться про дуже про-
сті речі – про можливості, про право, про 
здійснення своїх переконань, свого розу-
міння життя, ставлення до зовнішнього сві-
ту, реалізацію в практиці зовнішнього жит-
тя, держави.

Особистість глибоко вірить у необхід-
ність дотримання справедливості. Люди 
завжди були згодні в тому, що не слід ста-
вити на перше місце самого себе. Егоїзм 
ніколи й ніде не вважався позитивною якіс-
тю. Кожна людина відчуває на собі сильний 
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тиск цього закону, правила, що не в змозі 
пережити, що хтось порушує його. Вона 
намагається покласти відповідальність за 
порушення на когось або на щось інше. 
Водночас окрема людина не веде себе так, 
як хотіла б, щоб поводилися інші люди з 
нею. Для цього вона використовує безліч 
різних пояснень та оправдань. Так, погану 
поведінку люди пояснюють втомою, стур-
бованістю, голодом, нестачею сил і часу, 
зайнятістю. Навпаки, свою моральну пове-
дінку ми не пояснюємо зовнішніми причи-
нами, а ставимо її виключно в заслугу собі.

По-третє, це духовна свобода, яка не-
відома нехристиянському світові. Духовна 
свобода – це влада людини над самою со-
бою. Онтологічною суттю трансцендентної 
свободи є її незалежність від необхідності 
та свободи вибору. Ця свобода має тран-
сцендентне походження й в абсолютному 
сенсі визначена позитивно як благодарін-
ня. Це абсолютна свобода. Причому не 
просто влада над самим собою, не просто 
сила волі, не стоїчна позиція, а володіння 
станом безпристрасності, коли людина не 
грішить, вміє утримуватися від гріха. Отже, 
найбільша свобода – бути здатним не грі-
шити, бути безпристрасним.

Найгостріше проблема свободи вибору 
постає перед людиною із суперечливими 
схильностями. Звичайна людина має сво-
боду в її нижчій формі – свободу вибору між 
добром і злом, вона знає про свободу, але 
часто не має свободи. Людина як творець 
свободи й відповідальності повинна акту-
алізувати істинно потенційний сенс свого 
життя, який швидше можна знайти у світі, 
ніж усередині неї, ніж всередині її психіки. 
Цей сенс життя безумовний, адже охоплює 
навіть потенційний сенс страждання.

Отже, свобода людини полягає в тому, 
щоб: а) стати повноцінно розвиненою, ду-
ховною особистістю й припинити жити від-
повідно до зовнішніх принципів; б) здійс-
нювати трансцендентацію, виходячи за 
межі себе, бути собою, відповідати за ви-
бір перед собою.

Системний аналіз фундаментальних ду-
ховних здатностей особистості [9] дозво-
лив дати визначення духовного потенціалу 
людини. Духовний потенціал людини – це 
сукупність її духовних, душевних (психіч-
них) і фізичних сил та властивостей, що 
визначають її стосунки з Богом, людьми й 
світом та її життям. Людина з високим ду-
ховним потенціалом:

1) володіє догматичною свідомістю, у 
якій синергетично поєднано, з одного боку, 
живе знання Бога та вічності, а з іншого – 
предметне знання світу цього. Її чистий 
розум просвітлений променями безпри-

страсного ума. Основним сенсом її життя є 
вдосконалення себе та світу. Вона постійно 
перебуває в пам’яті Божій, у її самосвідо-
мості домінує зверненість до Бога, а не на 
саму себе чи світ. У неї збігається особиста 
свобода та необхідність, яка полягає в ре-
алізації Промислу Божого щодо людини та 
світу. Над нею не царює смерть і час. Вона 
прагне мати смиренне тіло, безпристрасну 
душу. У молитві, пості, смиренності, каятті 
долає плоть (тлінність тіла й пристрасність 
душі) як все те, що перешкоджає дії в її 
душі Святого Духа;

2) постійно переживає реальність тран-
сцендентного, містичну єдність із Боже-
ственною благодаттю та духовні стани 
трансцендентної любові, свободи, стани 
безмовності, безпристрасності, правдивої 
чесноти, смирення та ін. У неї є постійне 
прагнення до вдосконалення себе як об-
разу Божого, що спрямовується до подоби 
Божої;

3) її життя спрямоване на перебування в 
пам’яті Божій, перетворення його з тлінно-
го в нетлінне. Основна активність спрямо-
вана на вдосконалення себе, на творення 
добра для інших людей та поліпшення сві-
ту, втілення у світське життя віри, любові, 
свободи та відповідальності. Вона безпри-
страсно бореться зі злом на землі.

Висновки. Усі виділені духовні здатно-
сті особистості перебувають у синергетич-
ній взаємозумовленості та взаємозалеж-
ності. Врахування зазначених здатностей 
у психологічній практиці суттєво підвищує 
її ефективність, є орієнтиром у процесі со-
ціалізації дитини, підлітка, юнака та дорос-
лого у світній діяльності. Духовні здатності 
є фундаментальною умовою повноцінно-
го функціонування всіх сфер суспільного 
життя.
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СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ ОСОБИСТОСТІ

Цілинко І.О., к. психол. н., старший викладач
кафедри практичної психології

Херсонський державний університет

У статті проаналізовано наукові підходи до тлумачення поняття «моральні почуття». Розглянуто 
місце моральних почуттів у структурі моральної свідомості.

Ключові слова: моральні почуття, мораль, моральність.

В статье проанализированы научные подходы к понятию «моральные чувства». Рассмотрено место 
моральных чувств в структуре морального сознания.

Ключевые слова: моральные чувства, мораль, моральность.

Tsilunko I.O. THE NATURE AND SPECIFITY OF THE MORAL FEELINGS OF THE PERSON
The article analyzes the scientific approaches to the concept of «moral sentiments». Considered moral place 

in the structure of moral consciousness. 
Key words: moral feelings, morality, morality.

Постановка проблеми. Неповторні ін-
дивідуальні прояви емоційного обліку лю-
дини складаються протягом всього життя 
й пов’язані з розвитком особистості в ці-
лому. Серед почуттів, які значуще вплива-
ють на життя особистості, її розвиток та 
психічне здоров’я, особливе місце займа-
ють моральні почуття. Моральні почуття – 
це сталі прояви суб’єктивного, особистого 
ставлення людини до себе, інших людей, 
предметів і явищ, що мають для неї осо-
бистісне значення, пов’язані з її особи-
стими потребами та інтересами. Моральні 
почуття розвиваються в процесі набуття 
особистістю соціального досвіду, досвіду 
спілкування та взаємодії з людьми й сус-
пільством у цілому.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Дослідженням проблеми моральних 
почуттів особистості займались такі вчені, 
як В.А. Блюмкін, О.Я. Валюк, Г.В. Дьяконов, 
В.В. Клименко, І.І. Кондратюк, С.Д. Мак-
сименко, І.Н. Міхеєва, С.Л. Рубінштейн, 
Г.Х. Шингаров, П.М. Якобсон та інші.

Постановка завдання. Метою статті є 
теоретико-методологічний аналіз сутності 
та специфіки моральних почуттів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У науковій психологічній літературі 
моральні почуття ототожнюють з етичними. 
Етичні почуття Г.Х. Шингаров визначає як 
складні новоутворення, що відіграють важ-
ливу роль у психічному житті особистості 
[16, с. 159]. Перетворення ряду суспільних 
вимог, норм життя та поведінки в суспіль-
стві у внутрішні переконання призводить 
до виникнення ідеалу особистості. Це пе-
ретворення завжди пов’язано з етичними 
переживаннями. Без них етичні поняття, 
що прививаються особистості, не набува-
ють розвитку [16, с. 161]. Етичні почуття 
виникають у процесі засвоєння особисті-
стю етичних норм суспільства. Під час по-
рівняння особистістю вчинків, дій, намірів 
із вимогами суспільної моралі, що виступає 
у свідомості особистості як ідеал, невідпо-
відність вчинків особистості її етичним іде-
алам викликає почуття сорому, незадово-
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лення собою, бажання втекти від людей, 
почуття жаху тощо. Невідповідність вчинків 
і дій інших етичним ідеалам особистості 
викликає в неї почуття протесту, обурен-
ня, осуду, ненависті, сміху тощо. При цьому 
сенс виникаючих почуттів – у регулюванні 
вчинків, замірів особистості до рівня сус-
пільної моралі. У процесі виникнення етич-
них почуттів, завдяки емоційним реакціям, 
що є складовими цих почуттів, відбуваєть-
ся мобілізація всіх функцій організму до 
рівня вимог суспільного буття особистості 
[16, с. 162].

На думку Г.Х. Шингарова, під час здійс-
нення вчинків у свідомості особистості 
завжди виникає порівняння результатів 
цих вчинків з етичним ідеалом – виникають 
етичні переживання. Якщо вчинок співпадає 
з моральними настановами особистості, то 
з’являються позитивні етичні почуття, що 
підкріпляють цей вчинок. Якщо цього збігу 
немає, то виникають почуття, що гальму-
ють подібні вчинки або наміри особистості. 
При цьому сутність цих почуттів як специ-
фічного відображення дійсності полягає в 
тому, щоб, використовуючи кожний раз у 
певній специфічній комбінації різноманітні 
емоційні реакції, так «переналаштувати» 
всі властивості особистості та фізіоло-
гічні відправлення організму, щоб напов-
нити процес діяльності санкціонованими 
позитивними почуттями, обов’язковими 
для особистості, а вчинки, викликані нега-
тивними етичними почуттями, – неможли-
вими або малоймовірними. Таким чином, 
несумісність в етичних почуттях принципів 
моралі з невідповідними їм аморальними 
вчинками відіграє важливу роль у регуляції 
поведінки людини [16, с. 163]. Серед спе-
цифічних етичних почуттів Г.Х. Шингаров 
називає сором, любов, ворожнечу, друж-
бу, егоїзм, товариськість, чесність тощо. 
Для істинного пізнання всіх переживань, 
пов’язаних із моральним життям людини,  
Г.Х. Шингаров вказує на важливість ви-
вчення в однаковому ступені як механіз-
мів їх здійснення (предмет фізіології), так 
і причини, що викликають їх (предмет ети-
ки), а також особистісне відношення до них 
(предмет психології) [16, с. 221].

Стосовно моральних почуттів,  
П.М. Якобсон визначає їх як почуття, що 
відчуваються людиною під час сприйман-
ня нею явищ дійсності під кутом зору мо-
ральності, спираючись на категорії мора-
лі, вироблені суспільством. Проте згідно з 
твердженням П.М. Якобсона моральна по-
ведінка ще не є показником моральності, 
потрібні ще моральні мотиви, тобто щоб 
дії людини визначались моральним почут-
тям. У свою чергу, почуття стає моральним 

лише тоді, коли його переживання характе-
ризується тим, що моральні норми важать 
для людини більше, ніж зовнішні обмежен-
ня її бажань та прагнень. Моральні почут-
тя характеризуються тим, що в самому їх 
переживанні є моральна оцінка. Особливу 
увагу автор приділяє відносинам людини з 
іншими людьми, які не тільки породжують 
моральні почуття різного характеру, але й 
викликають у деяких випадках конфлікти в 
переживанні моральних почуттів [17, с. 68].

Для більш детального аналізу специфіки 
моральних почуттів, на наш погляд, слід ви-
значити зв’язок моральних почуттів із мо-
ральною поведінкою особистості. У фокусі 
уваги вітчизняних дослідників було визна-
чення природи моральних почуттів, їх похо-
дження й зв’язку з моральною поведінкою 
(А.Г. Ковальов, К.К. Платонов, П.А. Рудик, 
Є.Є. Соловцова, Н.В. Свєтлова). Змістом 
ціннісно-орієнтаційного аспекту морально-
сті особистості або її моральної спрямо-
ваності, на думку Є.Є. Соловцової, є на-
самперед мотиви й переконання людини 
в необхідності моральних норм поведінки, 
уявлення про доцільність конкретних мо-
ральних правил і норм, стійкий ідеал пове-
дінки, орієнтація на моральну поведінку як 
на цінність і, відповідно, на ціннісні наста-
нови стосовно світу, людей, опосередко-
вані моральним досвідом. Так, через осо-
бливості мотиваційно-потребової сфери, 
цінності й ціннісні орієнтації особистості в 
дослідженні Н.В. Свєтлової розкривається 
моральність особистості, виступаючи зміс-
товним ядром особистісної спрямованості 
[12, с. 38]. Моральні правила й норми тіль-
ки тоді стають регуляторами поведінки ін-
дивіда, коли він визнає й установлює для 
себе їхню суб’єктивну цінність, орієнтуєть-
ся на них у ситуаціях морального вибору. 
Прийняття людиною моральних норм як 
цінностей визначає зрілість і стійкість осо-
бистості.

Моральні якості особистості як елементи 
моральної свідомості особистості у вітчиз-
няній психології різними авторами розгля-
далися по-різному.

В.А. Блюмкін запропонував окрему типо-
логію моральних якостей, вказуючи на їхній 
взаємозв’язок із моральними схильностя-
ми й потребами особистості. Він виділяє 
такі групи моральних якостей, як колекти-
вістські (колективізм, солідарність, альтру-
їзм, обов’язок, відповідальність, творчість); 
гуманістичні (доброзичливість, чуйність, 
делікатність, скромність); комплексні (мо-
ральна активність, героїзм, справедли-
вість, подяка, безкорисливість); якості, 
пов’язані з моральним регулюванням пове-
дінки (порядність, соромливість, чесність, 
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честь тощо) [8, с. 83]. Поряд із власне мо-
ральними якостями особистості В.А. Блюм-
кін виділяє якості, які виникають на стику 
моральної свідомості з іншими утворен-
нями особистості: ідейно-моральні й мо-
рально-політичні (свідомість, патріотизм), 
морально-ділові й морально-економічні 
(працьовитість, сумлінність, ощадливість), 
морально-прагматичні (мудрість, ввічли-
вість, обов’язковість), морально-характе-
рологічні й морально-вольові (наполег-
ливість, витримка, цілеспрямованість). 
У сучасних етичних концепціях мораль має 
дві взаємозалежні характеристики: 1) як 
особистісна характеристика, сукупність 
моральних якостей і чеснот; 2) як характе-
ристика відносин між людьми, що виража-
ються в моральних нормах (вимогах, пра-
вилах, заповідях) [8, с. 84].

За твердженням С.Д. Максименка дже-
релом моральних почуттів є спільне життя 
людей, їх взаємини, боротьба за досягнен-
ня суспільних цілей. Моральні почуття лю-
дини сформувались у суспільно-історич-
ному житті людства, у процесі спілкування 
людей і стали важливим засобом оціню-
вання вчинків і поведінки, регулювання 
взаємин особистості [10, с. 196].

Ґрунтовним аналізом почуттів, зокрема 
моральних, займався Г.В. Дьяконов. Вчений 
вказує на те, що проблематика психології 
моральних почуттів, як і проблема інтеріори-
зації й співвідношення «вищих» (людських) і 
«нижчих» (психічних) функцій, надзвичайно 
близька за змістом, структурою й засобами 
методологічного опису до ідей та уявлень 
діалогічного підходу, принципів та наста-
нов інтерсуб’єктно-діалогічної парадигми. 
Діалогічна філософія, представлена куль-
турно-гуманітарною концепцією М.М. Бах-
тіна й релігійно-філософською системою 
М. Бубера, має значний екзистенційно-е-
тичний і духовно-онтологічний потенціал, а 
тому її можна вважати фундаментальною 
підставою для психологічного вивчення мо-
ральних почуттів і переживань. М.М. Бахтін 
виходить із того, що діалог – це єдиний спо-
сіб сходження до «глибини душі людської». 
Осягнути духовну сутність людини можна 
передусім шляхом спілкування з нею, шля-
хом діалогу. В.С. Біблер переконаний, що 
моральність спочатку вкорінена в культурі, у 
трагедії й катарсисі людського буття, у пое-
тиці творчості та, звичайно, у вільній волі та 
розумі індивіда, що живе в горизонті особи-
стості [9, с. 58]. Моральність втілена в сові-
сті, а совість – це «корінне осереддя, серце-
вина, неподільне ядро, яке дає моральності 
живе життя» [9, с. 10].

Аналізуючи моральні почуття, важливо, 
на наш погляд, розглянути поняття, тісно 

пов’язані з об’єктом нашого дослідження. 
Такими поняттями є «мораль», «мораль-
ність», «моральна свідомість» тощо.

Проблемою морального розвитку особи-
стості займались такі вітчизняні та зарубіжні 
вчені, як І.Д. Бех, С.К. Бондирьова, М.Й. Бо-
ришевський, Б.С. Братусь, О.В. Булавкіна, 
О.Я. Валюк, О.О. Гусейнов, Л. Колберг, 
Д.В. Колесов, Н.С. Косарєва, Н.В. Павлик, 
Ж. Піаже, В.А. Роменець, А.С. Селіханович, 
Л.П. Семенюк, Н.Ю. Сорокіна, Ю.В. Таба-
чук, А.В. Фурман та багато інших.

Мораль, починаючи з грецької античнос-
ті, розумілась як міра панування людиною 
над собою, показник того, наскільки люди-
на відповідальна за себе, за те, що вона 
робить [1, с. 29].

Згідно з позицією І.Д. Беха принципи 
моральності мають соціально-всезагальне 
значення й розповсюджуються на всіх лю-
дей, фіксуючи в собі загальне та основне, 
що складає культуру міжособистісних від-
ношень та накладає відбиток у багатовіко-
вому досвіді розвитку суспільства [3, с. 64].

Мораль за визначенням М.В. Савчина – 
це сукупність регуляторів належної пове-
дінки, через які людина проявляє себе як 
самосвідоме та вільне створіння. Уявлення 
про мораль формується в процесі осмис-
лення правильної поведінки, що базується 
на ідеальному понятті обов’язку [11, с. 94].

А.С. Селіханович стверджує, що в осно-
ві моральної свідомості покладено глибокі 
інстинкти життя: інстинкт самозбереження, 
страх перед смертю та руйнуванням, а також 
прагнення до творчості. Таким чином, у роз-
винутій моральній свідомості існує закон, со-
вість та борг, які становлять форму морально-
го переживання. Зміст моральної свідомості 
складають моральні цінності, які пов’язані з 
життям суспільства. Моральний занепад ви-
являється в послабленні творчості та поси-
ленні руйнуючих прагнень. Різноманіття та 
еволюція цінностей пояснює різноманітність 
та еволюцію моральних поглядів. Боротьба 
цінностей завжди призводить до вироблення 
протилежних систем моралі. Повний амора-
лізм, на думку автора, зводиться до знищен-
ня почуття цінності й призводить до повної 
душевної спустошеності [13, с. 32].

А.В. Фурман зазначає, що мораль як 
складне соціальне явище має загально-
людський і конкретно-історичний зміст, 
тому містить у собі цінності, що зумовлю-
ють особливості духовного розвитку всього 
народу. Усі складові моралі й етики (і перш 
за все особистісні цінності) задають і фор-
мують цінності духовної культури, критерії 
оцінювання власної й довколишньої пове-
дінки, постають у ролі ціннісно-смислового 
ядра культури соціуму в цілому [15, с. 95].
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На думку М.Й. Боришевського, свідо-
ме дотримання людиною моральних норм 
і активна боротьба з їх порушенням інши-
ми людьми свідчить про наявність у неї ді-
яльних моральних переконань – одного з 
основних компонентів її активної життєвої 
позиції. Моральним вчений визначає такий 
вчинок, який випливає не лише з розумін-
ня людиною обов’язковості дотримання 
моральних норм, а й з глибокого усвідом-
лення їх необхідності для кожного й себе 
[5, с. 52]. Також М.Й. Боришевський вказує 
на те, що людина як суб’єкт морального 
вибору не може бути абсолютно незалеж-
ною від соціальних умов, у яких вона живе. 
Моральний вибір не має індивідуального 
характеру, оскільки моральні переконання 
особистості, її моральні якості формуються 
в процесі виховання, активної участі в жит-
ті суспільства. Моральні переконання, як і 
моральна свідомість особистості загалом, 
зумовлені соціальною природою суспіль-
ства. Найсприятливіші умови для розвитку 
особистості, формування її моральних пе-
реконань створює суспільство, яке відкри-
ває перед людиною можливість вільного, 
свідомого поєднання суспільних вимог до 
особистості з її переконаннями [6, с. 261]. 

Аналізуючи особливості набуття мораль-
ності, Б.С. Братусь зазначає, що мораль-
ності неможливо навчити, оволодіти нею 
шляхом засвоєння тих чи інших правил та 
значень. Моральнісною людина стає не 
завдяки на поверхні свідомості відкладеним 
правилам, а в результаті проходження через 
реальні життєві події й обставини, що не-
суть у собі моральнісний конфлікт, зіткнен-
ня різних смислових рівнів. Моральнісний 
початок народжується як виникаюче в житті 
й постійно наповнююче життям відношення 
до дійсності [7, с. 56]. Засвоєнні моральні 
принципи, уявлення про обов’язок, добро 
та зло можуть скласти моральнісне знан-
ня людини. Але для того, щоб сформувати 
моральнісну свідомість, її стійкі смислові 
структури та цінності, необхідне занурення 
людини в таку діяльність, життєві проблеми 
й конфлікти, де вона мала б змогу здійсни-
ти засвоєні нею принципи моралі, де вони 
об’єднались із вчинками [7, с. 58]. Ю.М. Ан-
тонян також наголошує на соціально-психо-
логічній природі моральності [2, с. 4].

Моральні почуття є емоційним компо-
нентом моральної свідомості. К.М. Слесик 
визначає моральну свідомість як вищу фор-
му відображення дійсності, один із проявів 
свідомості, у якому зафіксовано систему 
когнітивно-ціннісних та емоційних уявлень і 
реагувань на сферу моральних законів, що 
визначають норми співжиття людей у соці-
альному середовищі [14].

Моральні почуття здійснюють функцію 
оцінювання (моральне-аморальне) і є вну-
трішньою спонукою до здійснення вчинків, 
виконують регулюючу функцію (регуляція 
поведінки, взаємин). При цьому важливу 
роль відіграють моральні цінності, що уко-
рінились у структурі особистості й на осно-
ві яких відбувається оцінка подій.

Моральні почуття можуть переживатись 
у вигляді почуття симпатії і антипатії, упо-
добання і відчуженості, поваги і презирства, 
вдячності і невдячності, любові і ненависті, 
почуття товариства і дружби, патріотизму, 
почуття обов’язку і совісті. Оскільки люди-
на прагне зробити протікання діяльності 
санкціонованими позитивними почуттями, 
в особистісній структурі закріплюються від-
повідні моральні якості.

Моральні якості за В.А. Блюмкіним мо-
жуть бути колективістськими, гуманістич-
ними, комплексними та загалом пов’яза-
ними з моральною регуляцією поведінки. 
Найчастіше до моральних якостей відно-
сять колективізм, солідарність, альтруїзм, 
обов’язок, відповідальність, творчість, до-
брозичливість, чуйність, делікатність, до-
стоїнство, скромність, моральну активність, 
героїзм, справедливість, подяку, безкори-
сливість, порядність, соромливість, чес-
ність, честь.

Ціннісні орієнтації також є елементом 
моральної свідомості й відображають здат-
ність моральної свідомості постійно за 
різних обставин спрямовувати думки й дії 
людини на досягнення певної мети й ре-
зультату.

Моральні цінності є інтегральним утво-
ренням моральної свідомості, яка включає 
в себе моральні норми, оцінки, уявлення, 
поняття, принципи, ідеали, що забезпечує 
спрямованість свідомості. Моральні сто-
сунки відображують ставлення в результаті 
взаємин з оточуючими на основі додер-
жання норм моралі.

Викладена нами структура моральної 
сфери й визначення моральних почуттів в 
ній зображена на рисунку.

 
Моральна свідомість

Моральні 
якості

Моральні 
почуття

Ціннісні 
орієнтації

Моральні 
цінності

Моральні 
стосунки

Рис. Місце моральних почуттів в структурі 
моральної свідомості

Отже, у результаті теоретико-мето-
дологічного аналізу сутності та специфі-
ки моральних почуттів особистості можна 
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зробити такі висновки: а) моральні почут-
тя відчуваються людиною під час сприй-
мання нею явищ дійсності під кутом зору 
моральності, спираючись від категорій мо-
ралі, вироблених суспільством; б) сутність 
та специфіка переживання моральних по-
чуттів полягає у використанні особистістю 
специфічної комбінації різноманітних емо-
ційних реакцій таким чином, щоб зробити 
протікання діяльності санкціонованими по-
зитивними почуттями; в) моральні почуття 
в структурі моральної сфери особистості є 
емоційним компонентом моральної свідо-
мості.

Перспективу подальших досліджень у 
цьому напрямі ми вбачаємо насамперед у 
розробці адекватного психодіагностичного 
інструментарію для всебічного аналізу мо-
ральної сфери особистості, моральних по-
чуттів зокрема.
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УДК 159.9

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
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Бердянський державний педагогічний університет

У статті висвітлено сутність комунікативної компетентності, актуальність питання з позиції сього-
дення, шляхи розвитку комунікативної компетентності в процесі становлення особистості. Здійснено 
аналіз наукових джерел із зазначеної проблеми.

Ключові слова: спілкування, комунікація, комунікативна компетентність, комунікативний процес, 
комунікативний вплив. 

В статье раскрыта сущность коммуникативной компетентности, актуальность вопроса на сегодняш-
ний день, пути развития коммуникативной компетентности в процессе становления личности. Проана-
лизированы научные источники по указанной проблеме. 

Ключевые слова: общение, коммуникация, коммуникативная компетентность, коммуникативный 
процесс, коммуникативное влияние. 

Cherezova I.O. COMMUNICATIVE COMPETENCE AS AN INTEGRAL QUALITY OF PERSONALITY
The essence of the communicative competence, the actuality of giving questions, ways of development of 

the communicative competence in the process of becoming the personality has been considered. There have 
been given the analysis of scientific literature in the giving problem.

Key words: communication, communicative competence, communicative process, communicative impact.

Постановка проблеми. Наукові дослі-
дження та практичний досвід свідчать, що 
кожна людина, незалежно від рівня особи-
стого розвитку та професійних обов’язків, 
лише тоді може вважати себе повноцінною 
особистістю, коли досягне досконалості у 
сфері міжособистісної взаємодії. Успіш-
ність міжособистісної взаємодії пов’язана 
з таким поняттями, як спілкування і кому-
нікативна компетентність. Увага до комуні-
кативної компетентності зросла тоді, коли 
в практику спілкування людини стали впро-
ваджуватися методи, розраховані на роз-
виток її комунікативних здібностей. 

На жаль, на практиці спостерігаєть-
ся безпосереднє застосування технологій 
формування комунікативної компетентно-
сті, здебільшого розроблених за кордоном, 
що не завжди відповідає існуючим науко-
вим підходам до розвитку особистості в 
цілому. Таким чином, виникає необхідність 
звернутися до проблеми комунікативної 
компетентності як інтегральної якості осо-
бистості. 

Постановка завдання. У зв’язку із за-
значеним вище в роботі поставлена наступ-
на мета: визначити сутність, структуру та 
шляхи розвитку комунікативної компетент-
ності як інтегральної якості особистості. 

Виклад основного матеріалу. Мето-
дичну і теоретичну основу дослідження 
становлять положення: про визначну роль 
спілкування для поступального руху осо-

бистості, яка формується і розвивається 
(В. М’ясищев, Г. Костюк); про існування 
комунікативної функції психіки поряд з ког-
нітивною і регулятивною (Б. Ломов); про 
діяльнісне розуміння процесу спілкування 
(О. Леонтьєв); про особистість як діяльніс-
ного суб'єкта, котрий керується в діяльно-
сті і спілкуванні власними усвідомленими 
цілями і мотивами, і генетико-моделюю-
чий підхід до її вивчення (С. Максименко); 
про мотиваційну детермінованість розгор-
тання комунікативної активності (С. Ру-
бінштейн, М. Лісіна); про етичний аспект 
спілкування та гуманну комунікативну стра-
тегію (К. Абульханова-Славська, Г. Балл, 
О. Бодальов); а також психолого-педаго-
гічні дослідження, присвячені мовленню 
та мовленнєвій діяльності (А. Годлевська, 
Л. Долинська, І. Зязюн, В. Семиченко та 
інші). 

Проблему вивчення комунікативної ком-
петентності розглянемо, починаючи з те-
оретичного аналізу основних положень, 
розроблених провідними вченими в галузі 
спілкування. 

Визначаючи сутність комунікативної 
компетентності, звернемося, насамперед, 
до словників, в яких відображається певна 
інтеграція усіх сучасних підходів до визна-
чення понять:

1. Компетентний:
– який має достатні знання в будь-якій 

галузі: який з чим-небудь добре обізнаний, 
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тямущий, який ґрунтується на знанні, квалі-
фікований;

– який має певні повноваження; повно-
правний, повновладний у розв'язанні яко-
їсь справи;

– володіє компетенцією. 
2. Компетенція:
– коло повноважень, наданих законом, 

статутом або іншим актом конкретному ор-
гану чи посадовій особі;

– коло питань, в яких хто-небудь добре 
обізнаний;

– знання і досвід у тій чи іншій галузі [7; 
8; 12]. 

Поняття «комунікативна компетентність» 
детально аналізується в роботах Ю. Єме-
льянова. Він тлумачить названу категорію як 
засновану на знаннях та чуттєвому досвіді 
здатність особистості орієнтуватися в ситу-
аціях спілкування, вільно володіти вербаль-
ними і невербальними засобами спілкуван-
ня, наголошуючи на тому, що така здатність 
передбачає соціально-психологічне навчан-
ня, тобто подальшу можливість навчатися 
спілкуванню. До прояву комунікативної ком-
петентності автор також відносить уміння 
людини організовувати так званий міжосо-
бистісний простір у процесі ініціативного й 
активного спілкування з людьми [4].

На думку Ю. Ємельянова, комунікативна 
компетентність завжди набувається в соці-
альному контексті. Основними факторами, 
що детермінують її розвиток, є життєвий 
досвід людини, її загальна ерудиція, мис-
тецтво, спеціальні наукові методи. 

Ю. Жуков, Л. Петровська, П. Растянни-
ков трактують комунікативну компетент-
ність як синонім поняттю «компетентність 
у спілкуванні». За визначенням авторів, ко-
мунікативна компетентність – це здатність 
встановлювати і підтримувати необхідні 
контакти з людьми. Отже, визнаючи труд-
нощі, пов'язані з пошуком точного ви¬зна-
чення властивостей, що входять до складу 
комунікативної компетентності, науковці 
пропонують таке визначення: «Комуніка-
тивна компетентність – система внутрішніх 
ресурсів, необхідних для побудови ефек-
тивної комунікативної дії в певному колі си-
туацій міжособової взаємодії» [6].

Е. Руденський визначає комунікативну 
компетентність як систему внутрішніх ре-
сурсів особистості, потрібних для ефектив-
них комунікативних дій у широкому діапа-
зоні ситуацій міжособистісної взаємодії. Ці 
ресурси включають: когнітивні можливості 
людини щодо сприймання, оцінювання та 
інтерпретації ситуацій; планування люди-
ною її комунікативних дій у спілкуванні з 
людьми; правила регуляції комунікативної 
поведінки і засоби її корекції.

На думку О. Мудрика, характеристиками 
комунікативної компетентності є:

– по-перше, відповідність поведінки кон-
тексту стосунків, в яких вона виявляється;

– по-друге, знання правил спілкування, 
адаптаційні навички та гнучкість у втіленні 
цих знань;

– по-третє, комунікативна компетент-
ність пов'язана зі стосунками, а не з інди-
відами.

Л. Петровська вважає, що компетент-
ність у спілкуванні – це складне поєднання 
перцептивних, комунікативних, інтерактив-
них елементів спілкування творчого і ре-
продуктивного, глибинного і повер¬хово-
го, маніпулятивного і суб'єкт-суб'єктного. 
У структурі комунікативної компетентності 
автор виокремлює два компоненти (вони ж 
– типи компетентності):

1) суб'єкт-об'єктні, репродуктивні фор-
ми спілкування чи оволодіння зовнішньою, 
операційно-технічною стороною поведінки;

2) суб'єкт-суб'єктні, продуктивні, глибин-
ні і особистісно-значеннєві утворення [11].

Комунікативна компетентність, на думку 
М. Обозова, може визначатися у двох ас-
пектах:

– як орієнтованість особистості в різних 
ситуаціях спілкування, що ґрунтується на 
знаннях і чуттєвому досвіді;

– як здатність особистості ефективно 
взаємодіяти з оточенням завдяки розумін-
ню себе та інших в умовах постійної зміни 
психічного стану, міжособистісних стосун-
ків і соціальної ситуації.

А. Добрович вважає, що основою ко-
мунікативної компетентності є загальна 
здатність спостерігати (бачити і чути) і од-
ночасно запам'ятовувати мовленнєві акти, 
виразні рухи обличчя й тіла, переміщення 
та пози людей, тактильні впливи, запахи та 
їхню локалізацію, а також сполучення пере-
рахованих дій, ознак, характеристик. 

Результати спостереження усвідомлю-
ються і закріплюються у когнітивних струк-
турах психіки у вигляді знань, умінь і нави-
чок, що становлять індивідуальний досвід 
людини.

Отже, під комунікативною компетентністю 
розуміють здатність встановлювати і підтри-
мувати необхідні контакти з іншими людьми, 
певну сукупність знань, умінь і навичок, що 
забезпечують ефективне спілкування. Вона 
передбачає уміння змінювати глибину і коло 
спілкування, розуміти і бути зрозумілим для 
партнера по спілкуванню. Комунікативна 
компетентність формується в умовах без-
посередньої взаємодії, тому є результатом 
досвіду спілкування між людьми. 

Спираючись на прийняту в соціальній 
психології структуру спілкування, що вклю-
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чає перцептивний, комунікативний й інте-
рактивний аспекти, комунікативну компе-
тентність можна розглядати як складову 
спілкування. Тоді комунікативний процес 
розуміється як «інформаційний процес між 
людьми як активними суб'єктами, з ура-
хуванням відношень між партнерами» [8]. 
Тобто, виникає «вузьке» поняття «комуні-
кація». Однак часто комунікацію розуміють 
як синонім спілкування, підкреслюючи, що 
«комунікативний вплив є психологічним 
впливом одного комуніканта на іншого з 
метою зміни його поведінки» [1]. 

Виокремлюють такі складові комуніка-
тивної компетентності: 

– орієнтованість у різноманітних ситуаці-
ях спілкування, яка заснована на знаннях і 
життєвому досвіді індивіда [7]; 

– спроможність ефективно взаємодіяти 
з оточенням завдяки розумінню себе й ін-
ших при постійній видозміні психічних ста-
нів, міжособистісних відносин і умов соці-
ального середовища [7]; 

– адекватна орієнтація людини в самій 
собі, власному психологічному потенціалі, 
потенціалі партнера, у ситуації [3]; 

– готовність і уміння будувати контакт з 
людьми [3]; 

– внутрішні засоби регуляції комуніка-
тивних дій [6]; 

– знання, уміння і навички конструктив-
ного спілкування [9]; 

– внутрішні ресурси, необхідні для по-
будови ефективної комунікативної дії у ви-
значеному колі ситуацій міжособистісної 
взаємодії [5]. 

Таким чином, комунікативна компетент-
ність постає як структурний феномен, що 
містить як складові цінності, мотиви, уста-
новки, соціально-психологічні стереотипи, 
знання, уміння, навички. 

У контексті проблеми ефективності спіл-
кування доцільно згадати про таке явище 
в людській взаємодії, як роль. Роль є фік-
сацією визначеного положення, що займає 
той або інший індивід у системі міжособи-
стісних відносин. У психології виокремлю-
ють різні види ролей (формальні, внутріш-
ньогрупові, міжособистісні, індивідуальні, 
активні, латентні, стихійні та інші), які впли-
вають на особливості комунікативної пове-
дінки людини [1]. 

Людина завжди перебуває в контакті з 
іншим партнером (реальним, уявним, об-
раним, нав'язаним і тому подібне). Інва-
ріантними складовими спілкування є такі 
компоненти, як партнери-учасники, ситуа-
ція, завдання. Варіативність же пов'язана з 
характеристиками самих складових – парт-
нерів по спілкуванню, ситуацій, цілей спіл-
кування. Тому компетентність у спілкуванні 

передбачає розвиток умінь адекватної са-
мооцінки, орієнтації людини в самій собі, 
власному психологічному потенціалі, по-
тенціалі партнера, у ситуації і завданні [11].

Головною якісною характеристикою за-
значених вище психологічних інструмен-
тів вважається «загальна спрямованість» 
на людину, що, у свою чергу, є підставою 
ефективного спілкування. Орієнтація осо-
бистості насамперед на позитивні якості 
в іншій людині є важливою в ефективно-
му спілкуванні, тому що вона сприяє роз-
криттю особистісного потенціалу людини, з 
якою ми спілкуємося [2]. 

Підкреслюється роль пізнавальних про-
цесів у структурі комунікативної компетент-
ності, і, перш за все, мислення як здатно-
сті аналізувати вчинки, бачити мотиви, що 
спонукають до них. Умовою успішного спіл-
кування людини з іншими людьми вважа-
ють соціально-психологічну перцепцію, яка 
включає ідентифікацію, емпатію, соціальну 
рефлексію [1]. 

Таким чином, комунікативна компетент-
ність включає не тільки особистісні власти-
вості індивіда, але й певним чином орга-
нізовані пізнавальні процеси та емоційну 
сферу. 

Однією із складових комунікативної ком-
петентності є уміння усвідомлювати і дола-
ти комунікативні бар'єри. Такі бар'єри мо-
жуть виникати, наприклад, при відсутності 
розуміння ситуації спілкування, що викли-
кається розходженнями між партнерами 
(соціальними, політичними, релігійними, 
фаховими, які породжують різну інтерпре-
тацію тих самих понять, що обумовлюють 
різноманітне світовідчуття, світогляд, світо-
сприймання). Бар'єри в комунікації можуть 
носити також психологічний характер, відо-
бражаючи індивідуальні психологічні осо-
бливості тих, хто спілкується, їхні сформо-
вані відношення: від дружби до ворожості 
по відношенню один до одного. 

Передача будь-якої інформації можлива 
лише за допомогою знаків, точніше, зна-
кових систем. Розрізняють вербальну і не-
вербальну комунікації, що використовують 
різноманітні знакові системи. Відповідно до 
цього можна виділити вербальний і невер-
бальний рівень комунікативної складової 
компетентності в спілкуванні. Вербальна 
комунікація використовує в якості знакової 
системи людську вимову, природну звуко-
ву мову, тобто систему фонетичних звуків, 
що включає два принципи: лексичний і син-
таксичний. Інший вид комунікації включає 
немовні знакові системи (оптико-кінетичну, 
пара- і екстралінгвістичну). Невербальний 
вид комунікації може викликати серйозну 
проблему: якщо у вербальній комунікації 
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за кожним словом стоїть більш-менш ви-
значений зміст, то в невербальній системі 
комунікації не тільки важко поставити зміст 
у відповідності знаку, а й взагалі виділити 
знак, тобто одиницю аналізу в цій системі 
комунікації. 

Інтерактивна сторона спілкування – це 
умовний термін, що позначає характе-
ристику тих компонентів спілкування, що 
пов'язані із взаємодією людей з безпосе-
редньою організацією їхньої спільної діяль-
ності. Якщо комунікативний процес існує на 
основі певної спільної діяльності, то обмін 
знаннями й ідеями з приводу цієї діяльності 
неминуче припускає, що досягнуте порозу-
міння реалізується в нових спільних спро-
бах розвинути діяльність далі, організува-
ти її. Участь одночасно багатьох людей у 
цій діяльності означає, що кожний повинен 
зробити до неї свій особливий внесок, що і 
дозволяє інтерпретувати взаємодію як ор-
ганізацію спільної діяльності. Інтерактивна 
сторона спілкування являє собою побудову 
загальної стратегії взаємодії, де важливо 
не тільки обмінятися інформацією, але й 
організувати «обмін діями», спланувати за-
гальну діяльність. 

Наступним компонентом комунікативної 
компетентності є перцептивна складова. 
Це та сторона компетентності, на основі 
якої будується спільна діяльність і комуні-
кативний процес. 

Умовно перцептивну складову компе-
тентності в спілкуванні можна назвати 
здатністю адекватного сприйняття однієї 
людини іншою, але це лише умовно: саме 
слово «сприйняття» не відбиває всю склад-
ність цього явища. Перцептивний компо-
нент комунікативної компетентності висту-
пає в ролі регулятора процесу спілкування. 
Вибір людиною тієї або іншої лінії поведін-
ки в кожній конкретній ситуації передбачає 
сприйняття й оцінку партнерів, самого себе 
і ситуативного контексту в цілому [9]. 

У процесі міжособистісного сприйнят-
тя і пізнання виникає ряд «ефектів»: пер-
винності, новизни, ореолу. Велику роль 
грають також явища стереотипізації і кау-
зальної атрибуції. 

Отже, узагальнюючи вище викладене, 
можна зробити висновок, що комунікативна 
компетентність постає як інтегральна якість 
особистості, що виконує функцію адаптації 
й адекватного функціонування особистості 
в соціумі, містить у собі установки, стере-
отипи, позиції спілкування, ролі, цінності 
особистості тощо. 

Питання про розвиток комунікативної 
компетентності можна розглядати у двох 
аспектах: по-перше, у процесі соціалізації 
і виховання; по-друге, засобом спеціально 

організованого соціально-психологічного 
тренінгу. 

Щодо першого аспекту, то людина чер-
пає з культурного середовища засоби ана-
лізу комунікативних ситуацій у вигляді сло-
весних і зорових форм, як символічних, так 
і образних, що дає їй можливість синтезу-
вати, класифікувати різноманітні епізоди 
соціальної взаємодії. Зрозуміло, що в ході 
стихійного оволодіння «мовою» соціаль-
но-перцептивної сфери можуть утворюва-
тись неадекватні пізнавальні схеми, як при-
чини неадекватних комунікативних дій, що, 
у свою чергу, може призвести до неефек-
тивності в ситуації спілкування. Найчастіше 
це відбувається за умови «однобокого» за-
лучення людини до специфічної субкульту-
ри, освоєння нею лише окремих прошарків 
культурного багатства, і тільки розширення 
сфери соціальних контактів і включення в 
нові канали комунікації можуть скорегувати 
існуючі деформації. 

На думку Л. Петровської, аналітичне 
спостереження комунікативної взаємодії 
(як реальної, так і поданої в художній фор-
мі) дає не тільки можливість «тренування» 
набутих пізнавальних засобів, але й спри-
яє оволодінню засобами регуляції власної 
комунікативної поведінки. Зокрема, процес 
спостереження дозволяє виявити систему 
правил, керуючись якими люди організову-
ють свою взаємодію. Орієнтуючись на вихід 
взаємодії, спостерігач може зрозуміти, які 
правила сприяють, а які перешкоджають 
успішному протіканню комунікативних про-
цесів. Це може послужити основою форму-
вання власної системи «правил ефективної 
комунікації». Ще в більшій мірі аналітичне 
спостереження впливає на операційний 
склад комунікативних дій [11]. 

Згідно з Л. Петровською важливим мо-
ментом процесу розвитку комунікативних 
умінь на визначеному етапі становлен-
ня особистості є уявне програвання своєї 
поведінки в різноманітних ситуаціях. Пла-
нування своїх дій «в уяві» є складовою 
частиною комунікативної дії, що протікає 
нормально. Таке планування в уяві, як пра-
вило, безпосередньо випереджає реаль-
не виконання комунікативних дій, а також 
може відбуватися і завчасно, і після завер-
шення комунікативного акту. І не завжди 
уявне втілюється в реальність, але утворю-
вані в ньому «поведінкові заготовки» мо-
жуть актуалізуватися в інших ситуаціях. Це 
призводить, з одного боку, до деяких гли-
боко продуманих вчинків, а з іншого боку 
– до дій, що є досить нераціональними і 
такими, які не можна пояснити. Здатність 
людини діяти «в умі» може бути цілеспря-
мовано використана для удосконалювання 
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спілкування в ситуації соціально-психоло-
гічного тренінгу [11]. 

Таким чином, комунікативна компе-
тентність має декілька джерел розвитку в 
процесі становлення особистості людини: 
трансляція комунікативних умінь у процесі 
міжособистісної взаємодії з іншими людь-
ми, оволодіння культурною спадщиною, 
спостереження за поведінкою інших людей 
та аналіз актів комунікації, програвання в 
уяві комунікативних ситуацій. Розвиток ко-
мунікативної компетентності в процесі со-
ціально-психологічного тренінгу можливий 
з погляду двох підходів: спрямованість на 
знаходження багатої різноманітної палітри 
спілкування та подолання труднощів, що 
можуть виникати в процесі спілкування. 

Висновки з проведеного дослідження. 
На підставі вищесказаного можна зробити 
такі висновки з проблеми комунікативної 
компетентності: 

1. Комунікативна компетентність є сис-
темою внутрішніх ресурсів ефективної вза-
ємодії: позицій спілкування, ролей, стере-
отипів, установок, знань, умінь, навичок. 
Ефективне спілкування завжди передба-
чає спонтанний і творчий процес, тому 
ефективне спілкування – це спілкування, 
що розвиває. Крім особистісних особли-
востей, до комунікативної компетентності 
входять особливості пізнавальних процесів 
й емоційної сфери. У цілому комунікатив-
на компетентність пов'язана з адекватним 
використанням усієї палітри можливостей. 
Аналіз поняття комунікативної компетент-
ності дозволяє виявити проблеми обґрун-
тування критеріїв ефективного спілкування 
і адекватної відповідності форм спілкуван-
ня і ситуації спілкування. 

2. У процесі становлення особистості 
розвиток комунікативної компетентності 
має декілька джерел: ідентифікація з до-
рослим, засвоєння культурної спадщини, 
спостереження за поведінкою інших лю-
дей, програвання в уяві комунікативних си-
туацій. Сучасний стан суспільних процесів 
дозволяє констатувати той факт, що при-

родне формування комунікативної компе-
тентності не відповідає вимогам соціальної 
дійсності. Цю проблему дозволяє виріши-
ти цілеспрямоване формування комуніка-
тивної компетентності в процесі соціаль-
но-психологічного тренінгу.

3. Формування комунікативної компетент-
ності відкриває нові можливості в розв’я-
занні проблем особистісного та професій-
ного зростання людини, вимагає не просто 
відповідних знань, а й уміння застосовувати 
свої знання в практичній діяльності. 
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ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ  
В ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ПРОФЕСІЙ

Шпортун О.М., к. пед. н., старший викладач 
Інституту педагогіки, психології і мистецтв

Вінницький державний педагогічний університет

У статті проводиться діагностика особливостей почуття гумору в педагогів, медичних працівників, 
юристів та телекомунікаторів. Результати діагностичної роботи підтверджують вплив специфіки про-
фесійної діяльності на розвиток почуття гумору представників різних професій.

Ключові слова: почуття гумору, діагностика, специфіка професійної діяльності.

В статье проводится диагностика особенностей чувства юмора у педагогов, медицинских работ-
ников, юристов и телекоммуникаторов. Результаты диагностической работы подтверждают влияние 
специфики профессиональной деятельности на развитие чувства юмора представителей различных 
профессий.

Ключевые слова: чувство юмора, диагностика, специфика профессиональной деятельности.

Shportun O.N. DIAGNOSTIC FEATURES OF HUMOR REPRESENTATIVES OF DIFFERENT 
PROFESSIONS

The article diagnostics features humor in teachers, health workers, lawyers and television communicators. 
The results confirm the diagnostic work influence the specific professional activity in the development of a 
sense of humor different professions.

Key words: sense of humor, diagnosis, specificity professional activities.

Постановка проблеми. В основі почут-
тя гумору як психологічного явища лежить 
кілька компонентів, різних за своєю при-
родою. До них відносяться емоційні, когні-
тивні й поведінкові (регулятивні) складові 
гумористичних проявів. У ході соціального 
пізнання індивід відображає й конструює 
соціальний світ, і цей процес завжди ви-
являється опосередкованим його індиві-
дуально-типологічними особливостями, 
які характеризують цю людину як особи-
стість, як суб’єкта праці й спілкування. 
Особливості почуття гумору, таким чином, 
визначаються індивідуально-психологічни-
ми особливостями конкретної людини, її 
когнітивною, емоційною сферою, соціаль-
ними установками й поведінковими стере-
отипами.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Почуття гумору поряд з іншими 
психологічними феноменами забезпечує 
додатковий ресурс адаптації в соціально-
му середовищі, що змінюється (С. Манічев, 
М. Чураков, С. Посохова, Н. Марченкова). 
Більшість науково-дослідницьких праць, 
направлені на вивчення особливостей гу-
мору й гумористичних проявів, відносять-
ся до галузі мистецтвознавства, соціології, 
естетики, філософії, культурології, семі-
отики, лінгвістики (М. Бахтін, А. Бергсон, 
Ю. Борев, А. Дмитрів, А. Карасев, Д. Лі-
хачев, В. Пропп та інші). Робилися спроби 
описати з використанням наукових термінів 

психологічні явища, відображені в гуморис-
тичній формі (А. Караяні, Ю. Тамберг).

У роботах зарубіжних і вітчизняних пси-
хологів розглядається переважно зміст 
і структура гумору та його окремих про-
явів (Н. Абаев, О. Асмолов, М. Бороденко, 
А. Дмитриев, А. Карасев, І. Конєв, А. Лука, 
А. Маслоу, М. Ночевнік, С. Рубінштейн, 
З. Фрейд, В. Франкл та інші) [1]. Проблема 
індивідуальних особливостей почуття гумо-
ру ще далека від свого рішення. Аналіз ін-
дивідуальних особливостей прояву почуття 
гумору може стати основою для ефектив-
ного використання та управління цим фе-
номеном у процесі психодіагностики.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На розвиток когнітивних проце-
сів та навичок у зрілому віці впливає праця 
людини, чия трудова діяльність є достатньо 
складною й різноплановою. Високим рів-
нем інтелектуальної гнучкості характеризу-
ються дорослі, яким у процесі роботи часто 
доводиться багато думати, проявляти ініці-
ативу, приймати самостійні рішення. Тим, 
хто має необхідні для оволодіння новими 
знаннями, виконання складної роботи ког-
нітивні навички, легко пристосуватися до 
змінних умов праці (зміни технології, ор-
ганізації виробництва тощо). Це особливо 
важливо у сферах діяльності, у яких дина-
мічно змінюються професійні знання (ме-
дицина, комп’ютерні технології, технічне 
конструювання тощо).
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У період дорослості людина активно роз-
ширює свої знання, оцінює події й інфор-
мацію в широкому контексті. Не дивлячись 
на зниження швидкості й точності обробки 
інформації, біологічні зміни, здатність ко-
ристуватися інформацією залишається на 
високому рівні Хоча когнітивні процеси в 
людини зрілого віку відбуваються повільні-
ше, ніж у молодої, ефективність її мислен-
ня вища.

Інтенсивність інволюції інтелектуаль-
них функцій людини (зниження довільного 
ментального контролю, дивергентних зді-
бностей, звуження ментального простору, 
неадекватність ментальної репрезентації 
тощо) залежить від професійної активнос-
ті, обдарованості й сформованих навичок.

Спочатку ми з’ясували особливості про-
явів темпераменту в досліджуваних різних, 
але актуальних професій (табл. 1).

Таким чином, більшість педагогів харак-
теризуються екстравертованістю, помірно 
вираженим рівнем нейротизму, вони пере-
важно є емоційно стабільними та можуть 
зберігати самовладання в різних, навіть 
складних, ситуаціях професійного спілку-
вання, що підтверджується й низькими по-
казниками за шкалою психотизму.

Лікарі переважно є інтровертами, з ниж-
чими, порівняно з педагогами, показника-
ми за шкалами нейротизму та психотизму. 
Юристи та телекомунікатори також є ін-
тровертами, характеризуються емоційною 
стабільністю, неконфліктністю та неагре-
сивністю.

Статистичний аналіз показників опиту-
вальника Г. Айзенка не виявив значущих 
відмінностей між представниками різних 
професій (при t>0,05).

Проблема діагностики емоційної стійко-
сті людини належить до категорії найменш 
досліджених, проте дуже важливих теоре-
тичних і прикладних проблем психології. 
Якщо раніше вона вважалась актуальною 
для прогнозування успішності переважно 
професійної діяльності людини в екстре-
мальних умовах, то зараз у зв’язку з до-
корінними змінами й ускладненням соці-
ально-економічних умов життєдіяльності 

людини проблема набуває актуальності й у 
більш широкому контексті, тим більше, що, 
як стверджують дослідники, кількість осіб, 
які володіють емоційною стійкістю, не пере-
вищує в будь-якій групі людей 25–30%. Це 
робить актуальною проблему «виведення» 
процедури діагностики емоційної стійкості 
за межі контексту професійної діяльності й 
розробки проективних методів діагности-
ки, серед яких провідну роль набуває відо-
бражена (опосередкована) або так звана 
імпліцитна діагностика.

Адже до недавнього часу емоційну стій-
кість діагностували згідно з традицією, за-
початкованою О. Лурія [3], безпосередньо в 
екстремальних умовах діяльності, а опера-
ційними ознаками цієї властивості вважали 
показники ефективності професійної діяль-
ності. «Виведення» процедури діагностики 
емоційної стійкості за межі контексту профе-
сійної діяльності дало поштовх для пошуку 
ознак цієї інтегративної властивості особи-
стості в глибинних виявленнях психічного –  
психічних станах. Останні, як слушно під-
креслює С. Максименко [4], виступають не 
тільки ланцюгом, що пов’язує психічні про-
цеси й психологічні властивості особисто-
сті, а й формою віддзеркалення ставлень 
суб’єкта до власних психічних виявлень. 
Останнє надає пошукам засобів імпліцитної 
діагностики цих станів і пов’язаних із ними 
особистісних властивостей як теоретичної, 
так і практичної актуальності.

Емоційній вразливості відповідає пове-
дінка за екстремальних умов діяльності, яка 
ініціюється на найнижчому (сенсорно-пер-
цептивному) рівні відображення ситуації, 
має високий рівень залежності від ситуації 
й здійснюється за схемою рефлекторної 
дії. Виникненню такої форми реагування на 
складну ситуацію сприяє на особистісному 
рівні закритість новому досвіду, низький 
рівень самоконтролю, високі рівні нейро-
тизму, тривожності, сенситивності до змін 
у ситуації, нетолерантність до невизначе-
ності. Образ ситуації, яка формується в лю-
дини, містить її оцінку як загрозливої, не-
передбачуваної, недоступної контролю. Це 
породжує негативні емоції різних модаль-

Таблиця 1
Особливості темпераменту представників різних професій 

за методикою Г. Айзенка

Темперамент
Середні значення

Екстраверсія/ 
інтроверсія Нейротизм Психотизм

Педагоги 13,85 9,27 5,16
Лікарі 11,02 5,99 4,16
Юристи 10,29 4,18 4,08
Телекомунікатори 10,11 4,03 4,02
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ностей, зокрема, страх або гнів. Залежно 
від особливостей темпераменту поведін-
ка може розвиватися відповідно до схеми 
імпульсивного активного реагування або 
пасивної капітуляції. У нашому досліджен-
ні емоційно вразливих осіб практично не 
було виявлено, оскільки зазначені профе-
сії не дозволяють людям активно виражати 
свої емоції, фактично емоційна вразливість 
у досліджуваних може виникнути як риса 
емоційного вигорання, а серед нашої ви-
бірки такі особи не діагностувалися.

У табл. 2 представлено кількісні показ-
ники темпераменту в представників різних 
професій.

Таким чином, досліджувані педагоги 
переважно є сангвініками та холериками, 
лікарі – флегматиками та сангвініками, 
юристи – холериками та сангвініками, а те-
лекомунікатори – флегматиками та сангві-
ніками. Як ми вже зазначали, статистичних 
відмінностей у проявах темпераменту до-
сліджуваних різних професій виявлено не 
було. Слід наголосити, що відносно менша 
кількість меланхоліків у цій вибірці пов’яза-
на передусім зі специфікою професій, орі-
єнтованих більше на спілкування, тобто на 
роботу в системі «людина – людина».

У табл. 3 наведено результати тестуван-
ня досліджуваних за методикою емоційно-
го інтелекту

Отже, педагоги характеризуються ви-
соким рівнем розуміння чужих емоцій, на-
томість лікарі, юристи та телекомунікато-
ри мають середній рівень розуміння чужих 
емоцій, при цьому статистичні відмінності за 
цією шкалою виявлено в результатах педа-

гогів і телекомунікаторів (t=2,099), педагогів 
і юристів (t=2,001). Усі досліджувані мають 
високий рівень управління чужими емоціями, 
тобто здатні мінімізувати вплив негативних 
емоцій інших людей. Статистичних відмін-
ностей у результатах досліджуваних різних 
професій виявлено не було (при t>0,05).

Досліджувані усіх професій характери-
зуються високим рівнем управління своїми 
емоціями, вони здатні до саморегуляції та 
самоконтролю, добре ідентифікують влас-
ні емоції та можуть адекватно описати свої 
емоційні стани.

Статистичних відмінностей у результа-
тах досліджуваних різних професій виявле-
но не було (при t>0,05). Усі досліджувані 
добре керують своїми емоціями, вміють 
виражати позитивні емоції та за необхідно-
сті приховувати негативні емоційні стани.

Статистичних відмінностей за цією шка-
лою виявлено не було (при t>0,05). За шка-
лою «контроль експресії» також статистич-
них відмінностей виявлено не було (при 
t>0,05), усі досліджувані характеризуються 
достатньо розвиненими навичками контро-
лювати зовнішній вираз своїх емоцій.

На рис. 1 представлено інтегральні по-
казники за емоційним інтелектом дослі-
джуваних різних професій.

Отже, найвищій рівень емоційного інте-
лекту мають досліджувані педагоги, най-
нижчий – телекомунікатори. Достатньо 
низькі показники в лікарів, що ймовірніше 
зумовлено особливостями їх спеціалізацій –  
хірургія та стоматологія. Можна припусти-
ти, що в педіатрів та психіатрів ці значення 
суттєво відрізнялися б.

Таблиця 2
Кількісна представленість типів темпераменту 

серед досліджуваних різних професій

Професії
Відсотки

Холерики Меланхоліки Флегматики Сангвініки
Педагоги 26,7% 20,0% 20,0% 33,3%
Лікарі 20,0% 13,3% 40,0% 26,7%
Юристи 40,0% 6,7% 20,0% 33,3%
Телекомунікатори 20,0% 20,0% 33,3% 26,7%

Таблиця 3
Вираження різних видів емоційного інтелекту в осіб різних професій

Шкали методики
Середні значення

Педагоги Лікарі Юристи Телекомунікатори
Міжособистісний емоційний інтелект

Розуміння чужих емоцій 29,6 24,6 23,4 23,2
Управління чужими емоціями 23,9 22,8 23,7 22,6

Внутрішньоособистісний емоційний інтелект
Розуміння своїх емоцій 23,6 22,2 23,4 22,9
Управління своїми емоціями 15,9 16,1 16,3 16,3
Контроль експресії 15,3 14,5 14,3 13,9
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Результати діагностики за методикою 
Р. Мартіна (стилі гумору) представлено у 
табл. 4.

Отже, у педагогів переважає агресивний 
стиль гумору (9 осіб, 60,0%), у лікарів –  
самостверджуючий та агресивний (7 осіб, 
46,7% та 6 осіб, 40,0% відповідно), у юристів –  
агресивний (9 осіб, 60,0%) і в телекомуні-
каторів – афіліативний і самостверджуючий  
(8 осіб, 53,3% і 7 осіб, 46,7% відповідно).

Отже, стиль гумору педагогів характери-
зується високою часткою сарказму, непри-
хованої іронії стосовно інших людей, у пев-
них ситуаціях гумор використовується ними 
як засіб налагодження міжособистісних сто-
сунків, а в окремих випадках є показником 
депресії, невпевненості в собі та, імовірно, 
розчарування в професії (під час перева-
жанні самознищувального стилю гумору).

Стиль гумору лікарів характеризується 
позитивною направленістю на взаємодію з 
оточуючими, оптимістичним баченням сві-
ту, часто – іронічним ставленням до життя, 
людей та подій суспільства. В одного із до-
сліджуваних виявлено самознищувальний 
стиль гумору, який характеризує невпевне-
ність у собі та підвищену тривожність до-
сліджуваного.

Стиль гумору юристів подібний до сти-
лю гумору лікарів, однак із переважанням 
агресивного компоненту, критичності, іро-
нії стосовно оточуючих.

Телекомунікатори орієнтовані переваж-
но на налагодження позитивних взаємин, 
прагнення привернути до себе увагу, ча-
сто саме завдяки використанню гумору. Це 
єдина професія, у якої не виявлено самоз-
нищувального й агресивного стилів гумору.

Ми можемо припустити, що самозни-
щувальний стиль гумору властивий пред-
ставникам професій, схильних до емоцій-
ного вигорання, тобто лікарям, педагогам 
і юристам, це підтверджується й високим 
негативним кореляційним зв’язком шка-
ли «самознищувальний стиль гумору» та 
«управління своїми емоціями» методики 
емоційного інтелекту (r=-0,873).

Узагальнені результати за методикою  
Р. Мартіна представлені на рис. 2.

Як видно з рис. 4 найбільш притаманним 
представникам різних професій виявився 
агресивний стиль гумору, що нерідко є за-
хисним механізмом та засобом подолання 
стресових життєвих ситуацій представників 
різних професій. Найменш властивий дослі-
джуваним самознищувальний стиль гумору.
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інтелектом досліджуваних різних професій

Рис. 2. Стилі гумору  
у представників різних професій

Таблиця 4
Особливості стилів гумору за методикою Р. Мартіна

Професія
Стилі гумору / відсотки (%)

Афіліативний Самосверджуючий Агресивний Самознищувальний
Педагоги 20,0% 13,3% 60,0% 6,7%
Лікарі 6,7% 46,7% 40,0% 6,7%
Юристи 6,7% 26,7% 60,0% 6,7%
Телекомунікатори 53,3% 46,7% 0 0

Таблиця 5
Схильність до гелотофобії представників різних професій

Професія
Шкали методики / відсотки (%)

Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3
Педагоги 6,7% 40,0% 13,3%
Лікарі 0 26,7% 13,3%
Юристи 0 20,0% 6,7%
Телекомунікатори 0 20,0% 6,7%
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Результати діагностики схильності до 
гелотофобії представлено у табл. 5.

Де, шкала 1 – впевненість у власній 
сміхотворності, шкала 2 – передумови до 
фобії (насмішки в дитинстві), шкала 3 – на-
слідки фобії.

Отже, практично представники усіх про-
фесій виявили схильність до фобій і відзна-
чили, що над ними насміхалися в дитин-
стві. Це негативно позначилося на їхньому 
подальшому житті, але у власній сміхотвор-
ності впевнені лише 6,7% досліджуваних 
педагогів. Представники інших професій 
достатньо впевнені в собі та практично не 
мають схильності до гелотофобії.

У табл. 6 представлено результати діа-
гностики представників різних професій за 
методикою гумористичних фраз.

Отже, найбільш актуальними темами 
для педагогів є гроші, дурість людини та 
сімейні негаразди, що свідчить про актуалі-
зованість особистих і базових потреб. Така 
ситуація зумовлена, з одного боку, актуаль-
ними проблемами сучасної системи освіти, 
а з іншого – постійною зайнятістю вчителів, 

що часто не дозволяє їм проводити бага-
то часу і з родиною. Найбільш актуальними 
для лікарів виявилися теми грошей і сімейні 
проблеми, що також свідчить про актуаль-
ність особистих потреб. Стосовно юристів, 
то тут ситуація дещо відрізняється, зокре-
ма, для них найважливішими є теми агре-
сії, грошей та кар’єри, а у телекомунікато-
рів – гроші, кар’єра і мода. 

У табл. 7 представлено результати бе-
сіди на виявлення почуття гумору у пред-
ставників різних професій.

Висновки. Отже, педагоги й лікарі ха-
рактеризуються розвиненішим вмінням 
розповідати смішні історії, переважно на 
тему своєї професійної діяльності, нато-
мість юристи та телекомунікатори активні-
ше реагують на жарти, вільніше виражають 
своє задоволення від почутих смішних істо-
рій та цікаво вміють переповідати їх, дода-
ючи до сюжетів елементів власного досві-
ду. Ми констатуємо відсутність статистично 
значущих відмінностей у проявах почуття 
гумору в представників різних професій 
(при t>0,05). Загалом усі досліджувані були 

Таблиця 6
Результати методики «Тест гумористичних фраз» 

для представників різних професій

Шкали методики
Середні значення

Педагоги Лікарі Юристи Телекомунікатори
Агресія (самозахист) 3,5 3,6 8,9 1,6
Взаємостосунки між 
чоловіком і жінкою 3,1 2,8 2,1 1,9

Пияцтво 0,2 4,3 2,0 1,9
Гроші 12,2 13,9 13,0 12,1
Мода 1,2 3,9 3,9 11,1
Кар’єра 2,8 2,1 14,1 11,0
Сімейні проблеми 8,9 8,5 0,3 1,9
Дурість людини 12,0 4,8 0,2 1,9
Безглуздя в мистецтві 0,2 0,1 0,1 1,1

Таблиця 7 
Результати діагностичної бесіди із особами різних професій

Показники бесіди
Відсотки (%), коментар

Педагоги Лікарі Юристи Телекомунікатори

Вміння розповідати 
комічні історії

80,0% (пе-
реважно це 
історії-випадки 
із педагогічної 
практики)

66,7% (розпо-
відають пере-
важно історії зі 
своєї лікарської 
практики)

73,3% (роз-
повідають 
комічні історії 
на різні теми)

80,0% (розповідають ко-
мічні історії на різні теми, 
але акцентують увагу на 
випадках із професійної 
діяльності)

Розуміння комічних 
історій

73,3% (нерідко 
вчителі вважа-
ють анекдоти 
несмішними 
та невартими 
уваги)

73,3% (активно 
реагують на 
жарти)

93,3% (емо-
ційно реагу-
ють на жарти)

93,3% (емоційно реагу-
ють на жарти, заохочують 
співрозмовника до жарту-
вання)

Теми комічних істо-
рій, які розповідали 
досліджувані

Школа, викла-
дачі, Вовочка, 
родина

Лікарня, лікар, 
пацієнт, гроші

Гроші, роди-
на, політика

Гроші, політика, стосун-
ки між представниками 
різних народів
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людьми зрілого віку, мали достатньо дос-
віду аби контролювати свої емоції, а осо-
бливості професій зумовлювали не тільки 
добре розуміння гумору, влучне його ви-
користання, але й цілковитий контроль над 
експресією.

Гумор в діяльності педагога виконує 
ряд функцій: інформативну, емоційну та 
мотиваційну. Вчитель, що використовує гу-
мор, не тільки передає певну інформацію 
про предмет розмови, але й проявляє себе 
як особистість (виражає особисте ставлен-
ня до того, що відбувається, а також прояв-
ляє вміння враховувати індивідуальні осо-
бливості учня). Почуття гумору в процесі 
спілкування, виражене у витонченій дотеп-
ності (каламбурі, анекдоті, гуморесці, кари-
катурі), характеризує культуру, такт і розум 
людини, що створює комічну ситуацію. Гу-
мор забезпечує гарне самопочуття в будь-
якій ситуації. Він дозволяє менш хворобли-
во пристосуватися до умов, що змінилися. 
Практика показує, що чим вище в учасни-
ків педагогічного процесу здатність розу-
міти й створювати гумор, використовувати 
його для подолання важких ситуацій, тим 
менш виражені у них симптоми депресії –  
понижений настрій, низька самооцінка, 
безнадійне сприйняття свого майбутнього 
та, відповідно, нижчий ризик емоційного 
вигорання, властивого представникам цієї 
професії. Гумор може виступати як засіб 
зняття психологічної напруги, психологіч-
ної розрядки, створення творчого само-
почуття і, зрештою, сприяти ефективності 
педагогічної діяльності. Крім того, за допо-
могою гумору можна управляти групови-
ми настроями, створювати умови для ко-
лективних дій і формувати колектив учнів.  
А. Моді із США в книзі «Про сміх, або Цілю-
ща сила гумору» писав, що здатність люди-
ни сміятися такий же важливий показник її 
здоров’я, як і всі інші [1]. Людина відчуває 
себе значно краще, коли готова пожарту-
вати або посміятися. Безумовно, жарт іноді 
може бути педагогічно доцільним більшою 
мірою, ніж покарання або сувора догана. 
Крім того, гумор – це засіб вираження ін-
дивідуальності як вчителя, так і учнів. До-
тепному педагогові завжди легко знайти 
нестандартне рішення педагогічної зада-
чі. Іноді, щоб почати спілкування, педагог 
починає з дотепного зауваження або роз-
повіді про забавну історію. Виступаючи як 
засіб об’єднання, гумор сприяє вирішенню 
конфліктних ситуацій.

Гумор в діяльності лікаря є складни-
ком його комунікативної компетентності. 
Комунікативна компетентність лікаря – це 
професійна значуща якість. Професія ліка-
ря передбачає інтенсивне й тривале спіл-

кування з хворими, їх родичами, медичним 
персоналом – від медичних сестер і саніта-
рок до головних лікарів, керівників медич-
них установ. Від уміння спілкуватися, вста-
новлювати й розвивати взаємини  людьми 
багато в чому залежить професійна успіш-
ність лікаря. Гарний психологічний контакт 
із хворим допомагає точніше зібрати анам-
нез, отримати повніше й глибше уявлення 
про хворого. Комунікативна компетентність  
передбачає не тільки наявність певних пси-
хологічних знань (наприклад, про типи осо-
бистості, про способи переживання й ре-
агування на стрес у різних людей залежно 
від типу темпераменту тощо), але й сфор-
мованість деяких спеціальних навиків: умін-
ня встановлювати контакт, слухати, «чита-
ти» невербальну мову комунікації, будувати 
бесіду, формулювати питання. Важливе та-
кож володіння лікарем власними емоціями, 
здатність зберігати впевненість, контролю-
вати свої реакції й поведінку в цілому. Під 
час експериментально-психологічного до-
слідженні було визначено «еталон» лікаря. 
По-перше, це професійні якості, по-друге, 
такі суттєві якості, як почуття гумору, уваж-
ність, захопленість роботою, чуйність, так-
товність тощо.

Гумор в роботі юристів визначається 
психологічно значущим якостями юриста, 
зокрема високим рівнем їх соціалізовано-
сті, пов’язаним із нормативністю поведінки 
юриста в будь-яких, зокрема складних та 
екстремальних, умовах професійної діяль-
ності. Крім того, до професійних значущих 
властивостей можна віднести високий рі-
вень розвитку правосвідомості; пізнавальні 
здібності юриста, високий рівень інтелек-
туального розвитку; комунікативну компе-
тентність, почуття гумору.

Гумор в роботі телекомунікаторів. 
Спілкування, опосередковане технічни-
ми засобами,характеризується низкою 
специфічних особливостей і виявляється, 
зокрема, у збільшенні числа комунікатив-
них взаємодій (кількісний план), а також 
у збільшенні частки неформального спіл-
кування (змістовний план). Специфіка 
спілкування телекомунікатора обумовле-
на просторовою й тимчасовою розділені-
стю партнерів спілкування, просторовою 
й психологічною розосередженістю ауди-
торії. Професійна успішність і творча ре-
алізованість телекомунікатора обумовлена 
гармонійним поєднанням у його особисто-
сті якостей, властивих артистам, худож-
никам, музикантам (наприклад, емоційна 
витонченість, схильність до художньої ді-
яльності, розвинене образне мислення й 
інтуїція), з якостями, властивими адміні-
страторам, менеджерам і керівникам (ко-
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мунікабельність, сила «Я» (емоційна стій-
кість), високий самоконтроль поведінки й 
здатність брати на себе відповідальність 
за результат групової діяльності).

Таким чином, почуття гумору фактично є 
складовою комунікативної компетентності, 
необхідної всім фахівцям, які працюють у 
системі «людина – людина». Почуття гумо-
ру безпосередньо пов’язане з тією діяль-
ністю (професією, заняттям), яку досліджу-
вані виконують безпосередньо.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  
ВИВЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ОБРАЗУ Я ОСОБИСТОСТІ

Щербак Т.І., к. психол. н., доцент
кафедри практичної психології

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

У статті висвітлено основні теоретичні та методологічні проблеми, пов'язані з дослідженням вір-
туального образу Я. Віртуальний образ Я розглядається як особлива настановна модель та в рамках 
єдиної системи з метою подолання методологічних труднощів, що виникають при його вивченні.

Ключові слова: віртуальний образ Я, віртуальна реальність, самопрезентація, система, теорети-
ко-методологічні проблеми вивчення віртуального образу Я.

В статье освещены основные теоретические и методологические проблемы, связанные с исследова-
нием виртуального образа Я. Виртуальный образ Я рассматривается как особая установочная модель 
и в рамках единой системы с целью преодоления методологических трудностей, возникающих при его 
изучении. 

Ключевые слова: виртуальный образ Я, виртуальная реальность, самопрезентация, система, тео-
ретико-методологические проблемы изучения виртуального образа Я.

Shcherbak T.I. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL STUDY PROBLEMS OF VIRTUAL IM-
AGE OF I PERSONALITY 

The article highlights the main theoretical and methodological issues related to research virtual self-image. 
Virtual self-image is considered as a special mounting model and within a single system in order to overcome 
the methodological difficulties in its study.

Key words: virtual self-image, virtual reality, self-presentation, system, theoretical and methodological 
problems of studying virtual self-image.

Постановка проблеми. Віртуальна ре-
альність справляє значний вплив на сучасну 
особистість, представляючи все нові моделі 
оточуючого світу та вимагаючи від людини 
самовизначення і активної участі у віртуаль-
них подіях. Проблема віртуального образу 
Я, самопрезентації та особливості її вивчен-
ня набуває актуальності в умовах інформа-
тизації та глобалізації суспільних процесів. 

Виникнення віртуального образу, який ба-
читься як можливість скопіювати реальну 
дійсність, зробило можливим викривлення 
будь-якої події. Тією мірою, як відбувається 
віртуалізація реального буття, відбувається 
і віртуалізація особистості, тому важливим 
і актуальним постає питання про теоретичні 
та методологічні проблеми вивчення вірту-
ального образу Я особистості.
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Постановка завдання. Актуальність 
піднятого питання та дослідницький інте-
рес спеціалістів різних галузей до даної 
проблематики зумовлений істотною дина-
мікою розвитку інформаційних технологій, 
багатомірністю віртуальної реальності та 
можливостей, що вона надає в створенні 
віртуальної особистості, віртуального об-
разу Я, самопрезентації. Окрім зазначе-
ного, має місце протиріччя в необхідності 
вивчення системи уявлень особистості про 
себе, що формується в реальності нового 
типу, та наявність теоретико-методоло-
гічних, методичних проблем у їх вивченні. 
Відтак, метою нашого дослідження є ви-
значення теоретичних та методологічних 
проблем у вивченні віртуального образу Я.

Методологічні проблеми психології ба-
гато в чому обумовлені типовою для неї 
необхідністю об'єктивного дослідження 
суб'єктивних явищ. У психології не припи-
няються дискусії, присвячені пошуку нових 
методологічних систем і методів, а також 
оцінці вже наявних. У зв'язку з цим знахо-
дження адекватної методології досліджен-
ня складно переоцінити, і саме від неї ба-
гато в чому залежить отримання нового 
теоретичного і емпіричного знання [2].

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вивченню особливостей віртуаль-
ного образу Я, мотивації його побудови, 
теоретичних та методологічних труднощів у 
вивченні, самоконструювання суб’єктів ре-
альності нового типу було присвячено цілу 
низку досліджень вітчизняних і зарубіжних 
вчених: О.П. Белінській [5], А.А. Будниць-
кого [3], З.С. Зав’ялової [4], Е.А. Левкової 
[3], Т.А. Наумової [1], О.В. Тихоновича [2] 
та інших.

Аналіз вітчизняних та зарубіжних психо-
логічних досліджень дозволяє зробити ви-
сновок, що проблема образу Я входить у 
більш широкий контекст психологічної про-
блеми Я в цілому. У поняття «образ Я» до-
слідники вкладають різний зміст і по-різно-
му його трактують: суб’єктивне Я; результат 
взаємодії Я і не-Я; структурний компонент 
самосвідомості; розмаїтість ролей; на-
становна система; узагальнене уявлення; 
сторона ціннісності; афективно-когнітивне 
уявлення. Дослідження образу Я сучасних 
вітчизняних науковців дуже різнобічні, адже 
розкривають окремі аспекти проблеми, те-
оретичні та прикладні питання, що стосу-
ються змісту, структури, функцій образу Я, 
його взаємозв’язку з індивідуально-психо-
логічними характеристиками особистості, 
процесами саморозвитку та саморегуляції 
та іншого.

Однак аналіз таких різнобічних підходів 
не дає змогу осягнути найбільш суттєві 

аспекти досліджуваного явища. Розмаїття 
ідей і теоретичних підходів до цієї пробле-
ми вказує на невизначеність і суперечли-
вість поглядів. Внаслідок цього виник цілий 
ряд проблем, пов'язаних з визначенням ка-
тегоріального статусу «образу Я», з визна-
ченням його як єдиного системного цілого 
або як сукупності елементів, рис, вимірів. 
В якості основних напрямків вивчення об-
разу Я можна виділити наступні: 

1. Соціально-психологічний підхід, який 
вивчає такі аспекти: 

а) процесуальний, який відбиває усві-
домлення себе через персоналізацію, 
персоніфікацію, ідентифікацію, атракцію, 
рефлексію, емоційну оцінку, визначення 
стратегії зміни своєї поведінки і поведінки 
«Іншого»; 

б) інтеракціоністський, який відбиває 
встановлення в онтогенезі відносин: «Я – 
Інший», «Я – Вони»; що виявляється в си-
туаціях, коли особистість усвідомлює себе 
і діє спільно з «Іншими»; 

в) регулятивний, який здійснює корекцію 
поведінки особистості через реалізацію 
функцій досягнення внутрішньої узгодже-
ності, інтерпретації набутого досвіду, анти-
ципації своєї поведінки; 

г) соціально-рольової, що виявляється у 
взаємодії соціальних ролей і «Я».

2. Вивчення феномену «образ Я» з точки 
зору терапевтичного процесу і психотера-
певтичного впливу. 

3. Віковій підхід, який вивчає наступні 
аспекти: 

а) енергетичний, що забезпечує стій-
кість психічної реальності «Я»; 

б) інтеграційний, який вивчає цілісність 
особистості; 

в) функціональний, що розкриває образ 
Я в самоствердженні, самооцінці, саморе-
гуляції, самоприйнятті; 

г) опозиційний, який відбиває наявність 
протиріч між «Я у власних очах» і «передба-
чуване Я в очах іншого»; 

д) герменевтичний, що роз'яснюють і 
описує уявлення про себе, що виділяє різні 
стадії розвитку образу Я [6].

Основними проблемами, які постають 
перед дослідниками у вивченні віртуаль-
ного образу Я, є: по-перше, особливості 
самої віртуальної реальності, а по-друге, 
складності у вивченні образу Я та його вір-
туального прототипу. Серед першої групи 
факторів необхідно зазначити: об’єктив-
ність віртуальної реальності, а при цьому –  
побудову множини реальностей альтер-
нативних їй; анонімність комунікації у вір-
туальному середовищі; відображення в 
реальності загальних соціальних законо-
мірностей; розуміння віртуальності як без-
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перервного процесу конструювання образу 
світу і образу себе; анонімність, відсутність 
соціальних обмежень; дистантність; розми-
тість просторових і часових меж; моделю-
вання в реальному масштабі часу; імітація 
навколишнього оточення з високим сту-
пенем реалізму; можливість впливати на 
навколишню обстановку і мати при цьому 
зворотний зв'язок.

На основі застосування до Інтернету та-
ких властивостей віртуальної реальності, 
як поліонтизм (поліонтизм віртуалістики 
передбачає актуалізацію безлічі онтологіч-
но рівноправних віртуальних реальностей) 
і автономність, а також трактування вірту-
ального як недовтіленого, неповного існу-
вання. Під час впливу інтернет-комунікації 
на ідентичність можна підкреслити наступ-
ну антиномію: індивід одночасно вважає і 
не вважає себе носієм ролей і відносин, 
в які вступає у віртуальній реальності. Це 
призводить до розмивання ідентичності в 
аспекті меж між реальним Я, віртуальним 
Я і фантазією, ігровим образом і, як наслі-
док, до нерозділення меж моральної відпо-
відальності.

Серед факторів другої групи головна 
складність полягає в тому, щоб вивчити 
особливості розвитку віртуального об-
разу Я, не втрачаючи, а враховуючи його 
системні (інтегральні) якості, зв'язки з 
навколишнім середовищем і діяльністю 
суб'єкта, цілісний характер їх розгортання 
в часі, різнорівневість організації. 

Відсутність маркерів тілесності: віртуаль-
на реальність конструює для людини нове 
«тіло», що не має характеристик народжен-
ня, старіння і умертвіння, а це означає, що 
воно виглядає більш привабливим з точки 
зору реалізації потенціалу, що закладений 
у свідомості. Свідомість прагне прожити 
певний проміжок часу в штучному просто-
рі з новою, більш досконалою організацією 
тіла, і якими б подіями не рясніла віртуаль-
на реальність, вона не в змозі привести фі-
зичне і віртуальне тіло до смерті, і людина 
це усвідомлює. Нова організація простору 
дає можливість людині зануритись в реаль-
ність, проживаючи багато життів, для того 
щоб реалізувати актуальні образи світу.

Можливість «гри» з ролями і збільшен-
ня кількості можливих соціальних ситуа-
цій утворюють нові труднощі – побудову 
множинного Я. У віртуальному просторі 
особистість, часто розпадається на ве-
лику кількість її віртуальних похідних, що 
можуть радикально різнитися між собою. 
За допомогою віртуальної реальності лю-
дина може презентувати себе з того боку, 
з якого б вона хотіла, щоб її бачили. Це 
надає впевненості в собі, у своїх силах; 

надає людині можливість керувати думка-
ми інших щодо неї. 

Вважається, що участь у віртуальній ко-
мунікації може впливати на реальний образ 
Я різними способами. Крім нових можли-
востей приналежності до соціальних ка-
тегорій, віртуальна комунікація – завдяки 
таким своїм особливостям, як анонімність, 
невидимість і безпека – надає особистості 
можливість створювати віртуальний образ 
Я за своїм вибором. Невидимість озна-
чає можливість зміни зовнішнього вигля-
ду і невербальних проявів. Звідси основна 
особливість віртуальної самопрезентації, 
що визнається більшістю дослідників – це 
можливість майже абсолютного керування 
враженням щодо себе.

Віртуальна реальність мережі Інтернет 
не володіє засобами звичайної реальності: 
час і простір віртуального світу інші. Навіть 
режим так званого «реального часу», вико-
ристаний при комунікації, – симулякр, тоб-
то копія реального часу, мімікруючий під 
нього.

Дослідження віртуального образу Я осо-
бистості концентровані навколо проблеми 
мотивації. Створення віртуального образу 
Я забезпечує можливість піти як від зо-
внішнього вигляду, так і від статусної при-
належності і її зовнішніх атрибутів, а також 
від низки соціальних ознак: статі, віку, наці-
ональності, економічного статусу та іншого. 
Можливість максимального самовиражен-
ня, аж до невпізнанної самозміни, є однією 
з поширених мотивацій віртуальної комуні-
кації у найбільш активних її учасників.

На основі аналізу досліджень  
І.А. Медвєдєвой можна виділити мотиви, 
пов'язані з компенсацією недоліків і з ба-
жанням придбати новий досвід, розшири-
ти можливості реальної соціалізації. Праг-
нення до компенсації недоліків може бути 
пов'язано:

1. З Я-концепцією, з ідеальним образом 
Я, з прагненням до його реалізації. Ство-
рення ідеального образу Я у віртуальній 
реальності дозволяє особистості, з одного 
боку, компенсувати те, що неможливо до-
сягти, з іншого боку, дає можливість пере-
несення віртуального в реальне.

2. З прагненням реалізувати властиві 
особистості, несхвалювані оточуючими не-
гативні агресивні тенденції, які неможливо 
реалізувати в реальному соціальному се-
редовищі. Реалізація агресивних тенденцій 
у віртуальному середовищі дозволяє осо-
бистості звільнитися від них і не проявля-
ти їх у процесі спілкування з оточуючими 
людьми.

3. Створення віртуального образу Я осо-
бистості може бути пов'язане з бажанням 



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 117

контролювати себе, свої деструктивні тен-
денції, у результаті відбувається певний 
процес навчання, що дає можливість осо-
бистості контролювати їх і в реальній дійс-
ності.

4. З бажанням справити враження на 
оточуючих у відповідності з існуючими нор-
мами або в суперечності з ними, що зале-
жить від ступеня нормативності (створення 
віртуального образу Я з позитивними яко-
стями, що відповідні нормам і цінностям 
суспільства) або модальності особистості 
(віртуальний образ Я демонструє якості і 
властивості, що не відповідають суспіль-
ним нормам і відхиляються від ідеалу).

5. Мотивацією створення віртуального 
образу Я може бути прагнення до влади, 
засноване на відповідних якостях і власти-
востях, але не реалізоване в соціальній 
дійсності в силу будь-яких обставин.

6. Віртуальна зміна статі (більш харак-
терна для чоловіків) може бути пов'язана 
з прагненням привернути увагу, що легше 
зробити в образі жінки, оскільки жінок-ко-
ристувачів в Інтернеті менше, і можливістю 
в ролі жінки реалізувати владу над чолові-
ками [5].

Вся сукупність цих мотивів тією чи іншою 
мірою пов'язана з компенсаторним праг-
ненням подолати об'єктивні чи суб'єктивні 
труднощі реального спілкування і взаємо-
дії. Мотиви створення особистістю вірту-
ального образу Я можуть бути пов'язані і 
з прагненням випробувати щось, раніше 
не випробуване. Це характерно для під-
літкового і юнацького віку. Віртуальна осо-
бистість створюється з метою отримання 
нового досвіду, у процесі реалізації якого 
відбувається самовираження, самореалі-
зація, самоствердження. Можна сказати, 
що це пошук самого себе через віртуаль-
не входження в різні соціальні ролі. Такий 
пошук самовираження через соціальні ролі 
може бути позитивним в плані розширення 
соціальних перспектив, підготовки до ре-
альних соціальних ролей, але разом з тим 
може мати і негативні тенденції «відходу» 
від реальної соціальної взаємодії або са-
мовираження в соціально небажаних фор-
мах [4].

Однак, крім незадоволеності реальним 
образом Я, віртуальний образ Я може ство-
рюватися з ряду інших причин. Створення 
віртуального образу Я, що відрізняється 
від реального, може відбуватися також для 
того, щоб випробувати новий досвід. Саме 
в цьому контексті поняття «експеримен-
тування з ідентичністю, з образами» най-
більш доречне, тобто віртуальний образ Я, 
що відрізняється від реального образу Я, не 
тільки виражає щось, що вже є в особисто-

сті, але й може бути прагненням випробу-
вати щось раніше не випробуване. Відомо, 
що прагнення до подібного експеримен-
тування з образом Я, бажання спробувати 
себе в усе нових і нових ролях, випробу-
вати новий досвід – особливість відкритої 
особистості, тобто такого стану образу Я, 
для якого характерний пошук альтернатив 
подальшого розвитку [4]. 

Таким чином, множинність віртуальних 
образів Я може бути пов`язана з відкриті-
стю реального образу Я. Між віртуальним 
образом Я і реальним образом Я можемо 
спостерігати взаємовплив.

Створення віртуального образу Я, що 
відрізняється від реального, може бути по-
в`язане з незадоволеністю певними сто-
ронами реального життя. У цьому випадку 
віртуальний образ Я може бути «здійснен-
ням мрії, нездійсненної в реальності, мрії 
про силу і могутність чи про належність і 
розуміння». У віртуальній комунікації стає 
можливим вираження заборонних у реаль-
ності агресивних тенденцій, висловлюван-
ня поглядів, що неможливо висловити в 
реальності навіть найближчим людям, ви-
раження подавлених у реальності граней 
своєї особистості, задоволення заборон-
них у реальності сексуальних спонукань, 
бажання контролю над іншими людьми, 
маніпулятивних тенденцій.

Таким чином, віртуальний образ Я може 
слугувати вираженням подавленої частини 
своєї особистості чи задовольняти потребу 
у визнанні та силі. Задовольняючи потребу 
у визнанні та силі, люди створюють такий 
віртуальний образ Я, що відповідає їх ідеа-
лу Я і заміщає «погане» реальне Я. Позаяк 
виникає ряд питань, що потребують вирі-
шення:

1. Чому в разі віртуальної взаємодії мож-
ливий спектр самопрезентації настільки 
обмежений (йдеться фактично лише про 
стратегії переваги і привабливості, у той 
час як, наприклад, стратегії демонстрації 
відносин або причин поведінки відсутні)? 

2. Якою мірою віртуальний образ Я спів-
відноситься з реальним? 

3. Чи існує вплив віртуального образу 
Я на реальний та реальну ідентичність ко-
ристувача? І якщо так, то які його змістовні 
особливості [3]?

Сучасні засоби інтернет-комунікацій – 
блоги, соціальні мережі, сайти знайомств і 
таке інше – слугують інструментами ство-
рення і проектування бажаного образу Я у 
свідомості віртуального співрозмовника. 
Всесвітня павутина надає людині великі 
можливості в конструюванні не тільки вірту-
ального образу світу, а й власного Я. Ви-
думана особистість в певний момент вже 



118 Серія Психологічні науки

Випуск 1. Том 1. 2014

не залежить від свого творця. Таким чином, 
існує можливість зміни реального образу Я 
за рахунок віртуального. Деякі користувачі 
Мережі висувають на перший план одні свої 
ознаки, а інші навмисно приховують. Деякі 
надають скоріше бажані «факти» відносно 
себе, ніж дійсні. Інші надають перевагу, щоб 
про них не було відомо взагалі нічого.

Люди, що створюють віртуальні образи 
Я, або мають велику кількість референтних 
груп, із яких вони можуть вільно вийти (тоб-
то, володіють широкою ідентичністю), або 
соціальна ідентичність взагалі не є перева-
жаючим аспектом. Для людей, які схильні 
конструювати віртуальні образи Я, може 
бути характерний високий ступінь соціаль-
ної ригідності і переважання в ідентичності 
в цілому соціальної ідентичності. Створен-
ня віртуального образу Я, що відрізняється 
від реального, може бути пов’язано з не-
задоволеністю певними сторонами реаль-
ного образу Я. Створення віртуального об-
разу Я здійснюється як раз для того, щоб, 
користуючись ним у віртуальній реальності, 
вирішити проблеми, які невирішені в ре-
альному соціумі, і задовольнити потреби, 
які фрустровані реальною дійсністю [5].

Ще одна актуальна проблемна область 
у вивченні віртуального образу Я пов’язана 
з подоланням фрагментарного підходу до 
його дослідження, коли розглядаються лише 
окремі компоненти або елементи, у зв'яз-
ку з цим виявляється дефіцит досліджень, 
які вивчають образ Я як цілісну модель, як 
системне утворення, при дослідженні якого 
необхідно позначити його системні якості та 
встановити взаємозв'язок і взаємозалеж-
ність його елементів і компонентів в рамках 
загальної структури [2].

Отже, у процесі дослідження віртуаль-
ний образ Я спочатку слід розглядати як 
певну систему, а вже потім виявляється за-
кономірна картина стійких відношень його 
аспектів. Цей образ слід розглядати як ці-
лісний об’єкт, якості якого не зводяться 
до властивостей окремих його складових. 
Крім того, опис аспектів не має самодо-
статнього характеру, оскільки їх потрібно 
описувати не самі по собі, а з урахуван-
ням місця, ролі та функцій у віртуальному 
образі Я. Між аспектами слід визначити 
саме ті зв’язки, які забезпечують його ці-
лісність, існування і розвиток, та врахувати 
всі внутрішні зв’язки і відносини, фактори, 
які впливають на функціонування системи. 
Особливо ускладнює проблему встанов-
лення взаємозв’язків в межах системи іє-
рархічність її побудови. Побудова ієрархії 
елементів і відносин за визначеними кри-
теріями при дослідженні вимагає прин-
цип субординації, тому постає проблема 

управління віртуальним образом Я як фор-
мою реалізації цього взаємозв’язку.

Дослідження віртуального образу Я по-
трібно здійснювати разом із вивченням на-
вколишнього середовища, умов функціону-
вання, входів і виходів, одночасно уникаючи 
несуттєвих занадто конкретних даних ок-
ремих підходів та застосовуючи потрібний 
аналіз до системи уявлень особистості 
про себе. Всі його характеристики слуш-
но вивчати не як константні, а як динамічні. 
Згідно з принципом випереджаючого відо-
браження розвиток віртуального образу Я 
відбувається за умови існування нагальної 
проблемної ситуації, тому потрібна не кон-
статація його поточного стану, а можли-
вість прогнозування найімовірнішого стану 
в майбутньому та розгляду вирішення про-
блеми з урахуванням історії її виникнення, 
близьких та подальших наслідків, орієнтації 
на подальший результат діяльності.

Таким чином, основними методологічни-
ми аспектами вивчення віртуального обра-
зу Я постають: 

1) на рівні філософської методології –
аналітико-синтетична логіка, у межах якої 
образ Я постає як онтофеноменологічна 
даність; вивчається через абстрагуван-
ня його окремих аспектів та відображення 
його конкретної цілісності; розглядається 
через категорії: 

а) «цінності» – до образу себе входять 
мотиви, які ціннісно самовизначені; 

б) «розвиток» – образ себе постійно не-
оборотно змінюється, а його початковий 
стан визначає подальший (категорія «при-
чинності»); 

в) «розум» – як вищий тип мисленнєвої ді-
яльності та «мислення» – як спосіб вирішення 
проблемних ситуацій, завдяки яким відбува-
ється розширення, уточнення, поглиблення, 
диференціація аспектів образу Я; 

2) на рівні методології психології – прин-
цип системності, у рамках якого вірту-
альний образ Я постає як цілісна сукуп-
ність аспектів, яка не зводиться до суми їх 
властивостей, але визначається ними, ти-
пом їх взаємодії і розкривається через: 

а) базову категорію «образ» – системну 
властивість свідомості, яка містить образ 
світу, образ себе та образ дії; 

б) категорію «Я» як метапсихологічний 
еквівалент категорії «суб’єкт» – Я постає 
як суб’єкт діяльності, об’єкт самопізнання, 
носій реальності; 

3) на рівні конкретно-тематичної ме-
тодології – структурно-функціональний  
підхід. 

Змістовою характеристикою останнього 
є розгляд віртуального образу Я як цілісно-
го психічного, сутність якого встановлюєть-



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 119

ся через визначення диференційованих ас-
пектів та їх відношення до функціонування 
цілого. Представлені методологічні аспекти 
вивчення віртуального образу Я уможлив-
люють втілення різних ідей, підходів в єди-
ну цілісну картину [6].

Висновки з проведеного дослідження:
1. Вивчення особливостей та проблем 

дослідження віртуального образу Я особи-
стості в умовах нового віртуально-інфор-
маційного середовища передбачає дві лінії 
аналізу: вивчення віртуального середовища 
як нового ресурсу побудови віртуального 
образу Я; вивчення трансформацій образу 
Я за умови їх перебігу у віртуальному се-
редовищі. Конструювання віртуального об-
разу Я породжує анонімність мережі, фру-
страція візуальних і тактильних контактів, 
потенційна багатоманітність інтернет-спів-
товариств. Існує можливість зміни реаль-
ного образу Я за рахунок віртуального.

2. Створення віртуального образу Я, що 
відрізняється від реального, може бути 
пов’язано з незадоволеністю певними сто-
ронами реального образу Я. Створення 
віртуального образу Я здійснюється як раз 
для того щоб, користуючись ним у вірту-
альній реальності, вирішити проблеми, які 
невирішені в реальному соціумі і задоволь-
нити потреби, які фрустровані реальною 
дійсністю.

3. Серед проблем, пов'язаних з дослі-
дженням віртуального образу Я, можна 
виділити наступні: багатозначність понят-
тя образу Я та віртуальний образ Я, його 
залежність від теоретичного та дослідниць-
кого контексту, розгляд його або в струк-

турних, або в процесуальних термінах; де-
термінація змісту віртуального образу Я 
або виключно зовнішніми чинниками, або 
внутрішніми; переважання тенденції фра-
гментарності в дослідженнях віртуального 
образу Я.

4. Подолання цих методологічних труд-
нощів можливо при розгляді віртуального 
образу Я як особливої настановної моделі 
та в рамках єдиної системи.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ  
СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ УПРОДОВЖ НАВЧАННЯ  

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Бабатіна С.І., к. психол. н., доцент
кафедри загальної та соціальної психології

Херсонський державний університет

У статті здійснено теоретичне обґрунтування та проведено порівняльний аналіз компонентів темпо-
ральності, зокрема сприйняття й переживання часу, у студентів гуманітарного спрямування впродовж 
навчання у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: компоненти темпоральності, сприйняття, переживання та організація часу, 
юнацький вік, студенти-психологи.

В статье осуществлено теоретическое обоснование и проведен сравнительный анализ компонентов 
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Babatina S.I. COMPARATIVE ANALYSIS OF STUDENTS PSYCHOLOGISTS TEMPORAL COMPO-
NENTS DURING STUDY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

It is presented a theoretical study and comparative analysis of components of temporality in the article, 
including perception and experience of time, in humanities students during learning in higher educational 
institution.

Key words: components of temporality, perception, experience and organization of time, adolescence, 
students-psychologists.

Постановка проблеми. Час пов’язує всі 
структури нашого життя, це цикл нашого 
життя, його тривалість, ритм. Час – це цін-
ність, яку ми наповнюємо змістом, сенсом, і 
реалізовуємо себе в ньому. Час – це енергія 
нашого життя. Чим частіше ми заглядаємо в 
майбутнє, тим більше треба встигнути в сьо-
годенні. У сучасному суспільстві багато хто 
скаржиться на нестачу часу, усе більше лю-
дей намагаються знайти рівновагу між свої-
ми справами й часом. Як організувати своє 
життя в часі? Що таке час? Організація часу 
особистості припускає узгодження й дозвіл 
багатьох суперечливих тенденцій сучасного 
світу. Наприклад, технічний прогрес, з од-
ного боку, багаторазово використовує біо-
логічні й психічні часові можливості людини 
(швидкість її інтелекту, пам’яті, особливостей 
сприйняття тощо), з іншого – натрапляє на 
обмеження існуючих природних ритмів орга-
нізму, швидкості й темпу людини. Час осо-
бистості є системотворчим чинником зв’язку 
природного та соціального в житті людини.

Факт вступу до вищого навчального 
закладу укріплює віру молодої людини у 

власні сили й здібності, породжує надію на 
повноцінне й цікаве життя. Час навчання у 
виші співпадає з другим періодом юності, 
який відрізняється складністю становлен-
ня особистісних рис. Розвиток особистості 
студента як суб’єкта навчальної діяльності 
та майбутнього фахівця є найважливішим 
завданням вищої освіти.

Для того щоб дослідити особливості 
формування часових уявлень, сприйняття 
особистістю себе в часовому континуумі 
в юнацькому віці, необхідно зрозуміти, як 
ці уявлення формуються й розвиваються в 
онтогенезі.

Актуалізація феномену психологічного 
часу в усій його повноті починається лише 
в підлітковому віці з появою першого часо-
вого утворення «почуття дорослості». У ди-
тинстві минуле й майбутнє існують ніби поза 
свідомістю дитини. Вона усвідомлено живе 
в сьогоденні, а минуле є поки що надбан-
ням батьків, а не її власним. Проте мину-
лі події менш віддалені від «Я» дитини, ніж 
ті, що відбудуться. Майбутнє нескінченно 
далеко, воно належить дитині лише фор-
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мально, проте в підлітковому віці майбутнє 
набуває значущості. Основною потребою 
підлітка стає підтвердження власної дорос-
лості, принаймні надбання її атрибутів. Іде 
посилена проекція в майбутнє, і вперше 
підліток починає усвідомлювати триєдність 
модусів часу. На відміну від підлітків та їх 
спрямованості в майбутнє, у юнацькому віці 
особливої значущості набуває сьогодення, 
проте зберігається потреба звертатися до 
майбутнього, що стає особливою формою 
життя в сьогоденні та визначає форми ак-
тивності молодих людей у майбутньому.

Д. Ельконін, О. Леонтьєв [1] припусти-
ли, що розвиток в онтогенезі, виділення 
часових періодів їх метричної тривалості та 
змістовної наповненості необхідно прово-
дити за критерієм діяльності й зміни типів 
діяльності в кожен період розвитку. Діяль-
ність підпорядковується відповідній віку ча-
совій послідовності. Періодизація психіч-
ного розвитку за Д. Ельконіним розкриває 
не лише метричні характеристики часової 
періодизації, а й топологічні властивості: 
однонаправленість, одновимірність, безпо-
воротність розвитку. Суб’єктивний час осо-
бистості є регулятором самосвідомості, під 
дією якого виробляється стиль поведінки 
на весь період життя. Сформовані в юно-
сті вміння самоаналізу, самоконтролю, са-
морегуляції допоможуть у дорослому житті 
оволодіти навичками організації та плану-
вання часу життя, діяльності.

У юнацькому віці формується індивіду-
альний спосіб організації часу життя, тобто 
спосіб практичної вольової дії, спрямованої 
на об’єктивні умови й обставини власної 
життєдіяльності.

Особливості часової психічної регуляції 
та здатність до сприйняття, переживання й 
організації часу життя закладена в основі 
природи психіки людини й розвитку осо-
бистості, відмінними рисами цього є лише 
індивідуальні властивості особистості. За-
значене дозволяє стверджувати про акту-
альність дослідження компонентів темпо-
ральності в студентів різних вікових груп 
упродовж навчання у вищому навчальному 
закладі.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Юнацький вік пов’язаний із фор-
муванням активної життєвої позиції, усві-
домленням власної значущості. Проблему 
формування життєвої позиції особистості 
в різних аспектах досліджували такі ві-
домі вчені, як К. Абульханова-Славська, 
Б. Ананьєв, Е. Берн, Л. Божович, М. Кузн-
єцов, В. Панок, С. Рубінштейн, Ю. Швалб 
та інші. Життєва позиція глибоко пристрас-
на й вистраждана самим суб’єктом. Вона є 
одночасно продуктом і причиною стосунків 

між людьми. Життєва позиція закріплена в 
особистісних цінностях, усвідомлених і при-
йнятих людиною, загальних сенсах її життя 
[10]. Сформований у юності світогляд стає 
визначальним чинником усього подальшо-
го розвитку особистості.

Сучасні дослідження К. Абульхано-
вої-Славської, Т. Березіної, А. Болотової, 
З. Кіреєвої, В. Ковальова, Ю. Клименко, 
В. Плохіх, Н. Потаєнко, Р. Свинаренка, 
П. Удачиної та інших учених дозволяють 
стверджувати про актуальність досліджен-
ня особистості юнацького віку в темпо-
ральному вимірі. Представників різних га-
лузей науки цікавить не лише особистість у 
цілому, а й її організація життя в тривимір-
ному просторі минулого, теперішнього та 
майбутнього. Часовий фактор є важливою 
складовою в процесі розвитку особистості 
на всіх етапах онтогенезу.

Л. Кубліцкене, вивчаючи співвідношення 
суб’єктивного й об’єктивного часу, дійшла 
висновку, що особистісна організація часу 
цілісно може бути вивчена в єдності трьох 
основних її структурних компонентів – пере-
живання, усвідомлення та часової організа-
ції діяльності. Учений виділяє часовий ком-
понент як основний в організації діяльності.

В. Ковальов у дослідженні життєтвор-
чості особистості як різновиду людської 
темпоральності зазначає, що людина здат-
на уявити себе одразу в трьох часових ви-
мірах: минуле оцінюється ретроспективно, 
теперішнє – з позиції «тут і зараз», майбут-
нє – перспективно. Науковець підкреслює, 
що в кожному віковому періоді (дитинстві, 
юності, зрілості) ця триєдність сприйма-
ється, переживається й оцінюється по-різ-
ному, існування людини в часі як індивіда, 
суб’єкта та індивідуальності є взаємодо-
повнюючими складовими в процесі станов-
лення життєтворчості особистості [4].

У вітчизняній психології проблема часу 
особистості пов’язана з іменами видат-
них психологів К. Абульханової-Славської, 
Б. Ананьєва, А. Брушлінського, Л. Вигот-
ського, В. Ковальова О. Леонтьєва, С. Ру-
бінштейна та інших. Розробник культур-
но-історичної теорії Л. Виготський відмічав, 
що центральною проблемою всієї психоло-
гії є проблема особистості та її розвитку [2]. 
Учений дотримувався системно-структур-
ного підходу до дослідження особистості, 
суть якого полягає в тому, що особистість 
розуміється не як сукупність окремих пси-
хічних процесів, а як цілісне утворення, яке 
включає безліч взаємопов’язаних характе-
ристик та елементів. Л. Виготський одним 
із перших торкається проблеми взаємодії 
часу й особистості, вивчаючи темпи, швид-
кість, ритми, періоди, етапи становлення й 
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розвитку особистості. Індивідуальний роз-
виток людини, згідно з теорією науковця, 
водночас виступає як соціально обумов-
лений життєвий шлях людини та як історія 
становлення особистості в конкретному 
суспільстві, що в цілому визначає також 
структуру життєвого шляху і його часові ха-
рактеристики [2]. Таким чином, автор куль-
турно-історичної теорії обґрунтував вплив 
соціального й історичного часу на розвиток 
особистості.

Вивчаючи психологічну структуру особи-
стості, розвиток і функціонування її окре-
мих підструктур і систем у часі, Б. Ананьєв 
запропонував загальну психологічну струк-
туру особистості та впорядкування її функ-
ціонування в часі життя.

Досліджуючи особливості суб’єктивно-
го переживання часу, І. Ральникова [7] об-
ґрунтовує актуальність вивчення суб’єктив-
ної часової проблематики особистості та 
зазначає, що особистість одночасно висту-
пає носієм об’єктивно заданого хроноло-
гічного часу та суб’єктивно організованого 
психологічного часу. Відповідно до дослі-
джень вченого, психологічний час виникає 
в процесі переживання окремою людиною 
послідовної зміни образів, думок, почут-
тів щодо об’єктів та явищ зовнішнього й 
внутрішнього світу. Відмінною рисою пси-
хологічного часу є його суб’єктивність, на 
противагу хронологічному часу як величині 
сталій, об’єктивно заданій. Тривалість хви-
лини або години в об’єктивному просторі є 
величиною постійною, а в просторі суб’єк-
та час є величиною змінною.

І. Мисик, досліджуючи лінгвістичний час 
у контексті філософії освіти, зазначає, що 
час – це той складник «системи координат», 
поряд із простором і числом, без якого не-
можливо сприймати, творити світ та орієн-
туватися в ньому. Науковець обґрунтувала 
способи репрезентації часу, співвідносячи 
їх із поняттям темпоральності як сприйнят-
тям, усвідомленням та переживанням часу.

Постановка завдання. Метою статті в 
контексті порушеної проблеми є теоретич-
не обґрунтування та порівняльний аналіз 
компонентів темпоральності в студентів гу-
манітарного спрямування, зокрема студен-
тів-психологів, у процесі навчання у вищо-
му навчальному закладі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Саме в студентському віці усві-
домлення своєї життєвої позиції та своєї 
перспективної лінії стає актуальним. Сту-
дент уже не лише включає у свою свідо-
мість доросле життя, а й реально бере в 
ньому участь, для нього особливо гостро 
постають питання вибору свого унікального 
шляху. «Хто я? Чого я хочу? Що я можу?» 

– ось найважливіші питання, які постають 
у цьому віці. У період студентства потріб-
но навчитися приймати себе, нести відпо-
відальність за свій вибір і рішення. Проте 
на шляху до цього потрібно набути досвіду, 
і кожен сам повинен аналізувати свої по-
милки, якщо лише готовий вчитися на них. 
І. Кон засвідчує, що якщо людина не стави-
ла перед собою головних питань у студент-
ські роки та не знайшла на них відповідей, 
то вона наражається на небезпеку навіки 
залишитися в підлітковому віці, її самооцін-
ка ґрунтуватиметься на думці суспільства 
або на протистоянні всьому світу. Іноді в 
молодих людей з’являються сильний страх 
дорослішання, бажання знову стати ма-
ленькими, втекти від проблем, звалити їх 
на плечі іншої людини.

Слід зазначити, що студентство є складо-
вою частиною молоді, її специфічною групою, 
яка характеризується особливими умовами 
життя, побуту, праці, суспільною поведінкою, 
системою ціннісних орієнтацій, є найкуль-
турнішою частиною молоді, яка є важливим 
джерелом формування інтелігенції.

Однак професійна школа, як зауважує 
Е. Зеєр [6], будучи соціальним інститутом, 
покликана готувати свого випускника до 
майбутнього соціально-професійного жит-
тя. Становлення майбутнього фахівця, на 
думку вченого, є можливим лише за умови 
розвитку упродовж навчання аксіологічної 
спрямованості й професійної свідомості, 
соціального й професійного інтелекту, емо-
ційно-вольової сфери, позитивного став-
лення до світу й до себе, самостійності, 
автономності, упевненості в собі тощо. 
Вирішення цих завдань упродовж навчан-
ня співвідноситься з етапами навчання й 
виховання студента, зокрема, адаптації, 
інтенсифікації та ідентифікації. На етапі 
адаптації студенти-першокурсники при-
стосовуються до умов і змісту навчально-
го процесу, освоюють нову соціальну роль, 
налагоджують взаємини один з одним, із 
педагогами. На завершальному етапі нав-
чання – етапі ідентифікації – важливого 
значення для студента-п’ятикурсника набу-
ває формування професійної ідентичності, 
готовності до майбутньої професійної ді-
яльності, ототожнення себе з майбутньою 
професією, формування готовності до ви-
конання практичної діяльності, розвинення 
здатності до професійної самопрезентації.

Проведений теоретичний аналіз дозво-
лив визначити складові загального поняття 
темпоральності особистості, до якого вхо-
дять особливості сприйняття часу людиною 
(почуття часу), переважаюча часова орієн-
тація (часова компетентність), особливості 
суб’єктивного переживання часу (емоцій-
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ний компонент). Відповідно до визначе-
них складових доцільно здійснювати добір 
психодіагностичного інструментарію для 
дослідження особливостей темпоральності 
студента.

У дослідженні взяло участь 30 студен-
тів віком 17–20 років та 30 студентів віком 
20–22 років. Якісна характеристика вибір-
ки налічує 30 студентів першого курсу та 
30 студентів п’ятого курсу факультету пси-
хології, історії та соціології Херсонського 
державного університету, спеціальності 
«Психологія».

Керуючись метою нашого дослідження, 
ми відібрали низку методик для проведен-
ня аналізу. Методики обиралися на основі 
їх відповідності до завдань дослідження та 
адекватності віку досліджуваних. Критерія-
ми відбору діагностичного інструментарію 
були методична обґрунтованість методик, 
можливість проведення методик серед до-
сліджуваних різного віку, а також можли-
вість виявлення взаємозв’язку між резуль-
татами, які отримані за допомогою таких 
методик:

1) шкала орієнтації у часі за методикою 
САМОАЛ (О. Лазукін, адаптація М. Каліна) 
[8];

2) методика «Шкали переживання часу» 
Є. Головаха, О. Кронік [3];

3) методика «Часові децентрації» Є. Го-
ловаха, О. Кронік [3];

4) дослідження сприйняття коротких ін-
тервалів часу [5].

Завдання емпіричного дослідження по-
лягало в тому, щоб визначити особливості 
психологічної структури темпоральності, зо-
крема її компонентів переживання та сприй-
няття часу, у студентів-психологів першого 

Таблиця 1
Середні значення 

за досліджуваними показниками

Змінні (шкали 
переживання часу)

М М
1 курс 
(n=30)

5 курс 
(n=30)

І фактор – континуальне/дискретне
Порожнє/насичене 5,7 5,7
Безперервне/
переривчасте 4,8 3,3

Одноманітне/різноманітне 4,6 5,5
Цілісне/роздроблене 3,5 2,9

ІІ фактор – ненапружене/напружене
Тече повільно/тече швидко 5,36 5,9
Плавно/стрибкоподібно 4,36 4,3
Стисле/розтягнуте 3,8 3,6
Організоване/
неорганізоване 2,4 3,3

ІІІ фактор – приємне/неприємне
Приємне/неприємне 2,1 2,6
Безмежне/обмежене 4,1 4,1

Часова орієнтація
Орієнтація на теперішнє 11,1 10,98
Орієнтація на минуле 4,16 3,8
Орієнтація на майбутнє 8,4 11,2
Орієнтація у часі 9,78 10,87

Сприйняття часу (почуття часу)
Оцінювання часу 30 сек. 29,5 29,0
Оцінювання часу 60 сек. 58,3 61,0
Оцінювання часу 120 сек. 112,8 114,0

Таблиця 2
Результати порівняння компонентів темпоральності у студентів 1 та 5 курсів

Змінні 
(шкали переживання часу)

Групи випробовуваних
t-значення1 курс (n = 30) 5 курс (n = 30

M σ M σ
Тече повільно/тече швидко 5,37 2,9 6,03 1,3 1,7
Порожній/насичений 5,73 2,66 5,73 2,32 0
Плавно/стрибкоподібно 4,37 3,2 4,47 3,12 0,2
Приємний/неприємний 2,13 2,31 2,57 2,77 1,1
Безперервний/переривчастий 3,83 1,96 3,33 2,14 0,9
Стислий/розтягнутий 3,8 1,98 3,5 1,56 0,6
Одноманітний/різноманітний 4,6 2,3 5,47 1,29 1,6
Організоване/неорганізоване 2,4 1,18 3,33 1,64 2,1
Цілісний/роздроблений 3,53 1,99 2,87 2,16 1,2
Безмежний/обмежений 4,03 1,78 4,1 1,4 0,2
Орієнтація на теперішнє 11,3 2,85 9,4 2,29 2,9
Орієнтація на минуле 4,17 1,87 3,83 1,67 0,7
Орієнтація на майбутнє 8,43 3,08 11,4 1,79 5,2
Орієнтація в часі 9,78 1,09 10,87 0,65 3,2

та п’ятого курсу. Для виконання поставле-
ного завдання було проведено емпіричне 
дослідження, зокрема визначення середніх 
значень за досліджуваними показниками. 
Результати наведено в таблиці 1.
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У таблиці 2 представлено результати по-
рівняння за t-критерієм Стьюдента показ-
ників змінних, що вивчалися в студентів 1 
та 5 курсів.

Як видно з таблиць 1 і 2, між студента-
ми 1 та 5 курсів було виявлено відмінності 
в рівні виразності досліджуваних показни-
ків. Студенти-першокурсники переживають 
час більш дискретно (д) ніж континуально 
(к), він у них насичений (д – 5,73), безпе-
рервний (к – 3,83), різноманітний (д – 4,6), 
тобто студенти на етапі адаптації ще не 
повністю відчувають нерозривність мину-
лого, сьогодення й майбутнього, не зовсім 
уявляють своє життя цілісним, сприймають 
його переривчасто, дискретно. Це можна 
пояснити тим, що в ранній юності юнаки ще 
сприймають час дискретно, він обмежений 
для них безпосередньо минулим і тепе-
рішнім, а майбутнє здається буквальним, 
безпосереднім продовженням сьогодення. 
Минуле для них є зоною психологічного 
комфорту.

Натомість студенти п’ятого курсу пережи-
вають час як такий, що плине швидко (6,03), 
тобто вони гостро відчувають плин часу, його 
починає не вистачати, водночас студент стає 
більш організованим (1 курс – 2,4; 5 курс – 
3,33). Крім того, п’ятикурсники орієнтовані 
на майбутнє (1 курс – 8,43; 5 курс – 11,4), а в 
першокурсників часова орієнтація спрямова-
на в бік теперішнього (1 курс – 11,3; 5 курс –  
9,4) та минулого (1 курс – 4,17; 5 курс – 
3,83). Студенти старших курсів певним чи-
ном дистанціюються від минулого, вони вва-
жають своє теперішнє найбільш близьким 
до майбутньої діяльності професійної спря-
мованості. Орієнтацію на минуле в студентів 
перших курсів можна пояснити тим, що саме 
сфера минулого на початку навчання для 
студентів є певним особистісним ресурсом 
для набуття вмінь прогнозування й плануван-
ня майбутнього, завершенням особистісного 
самовизначення.

Щодо фактору напруженості/ненапру-
женості, то в студентів, які взяли участь у 
дослідженні, він представлений рівномірно: 
час для них напружений, коли тече швидко 
(1 курс – 5,37; 5 курс – 6,03) та стрибко-
подібно (1 курс – 4,37; 5 курс – 4,47), а 
ненапружений – коли стислий (1 курс – 3,8; 
5 курс – 3,5) та організований (1 курс – 2,4; 
5 курс – 3,33). Переживання напруженості 
часу є ключовою проблемою психології 
часу, оскільки суб’єктивна швидкість і по-
дієва насиченість життя завжди впливають 
на сприйняття часу, ставлення до нього як 
цінності та на організацію діяльності в ча-
сопросторі життя особистості.

Є. Головаха, О. Кронік [3] зазначають, 
що переживання напруженості часу є од-

ним із головних аспектів під час визначення 
типологічних характеристик часових кон-
цепцій. Автори доводять, що представники 
динамічної концепції переживають час як 
стислий, швидкий, насичений, організова-
ний, представники статичної концепції пе-
реживають час як розтягнутий, повільний, 
порожній, неприємний, вільний від життє-
вої метушні.

За допомогою методики вдалося ви-
значити емоційну характеристику часу, 
що проживається досліджуваними в тепе-
рішньому, зокрема, час для них приємний  
(1 курс – 2,13; 5 курс – 2,31) та обмежений 
(1 курс – 4,03; 5 курс – 4,1). Вирішальну 
роль у переживанні обмеженості часу віді-
грає глибина майбутньої часової перспек-
тиви. Не випадково справжній оптимізм 
притаманний індивідам і соціальним гру-
пам, які узгоджують свої прагнення з від-
даленою історичною перспективою. У літе-
ратурі також можна знайти відомості про 
зв’язок між глибиною майбутньої перспек-
тиви та оптимістичною оцінкою людиною 
своїх можливостей, силою «Я».

Отримані результати за шкалою орієнта-
ції в часі студента за методикою САМОАЛ 
дозволили визначити, наскільки студенти 
різних курсів схильні жити в сьогоденні, 
не відкладаючи справи на майбутнє та не 
намагаючись повернутися в минуле. Сту-
денти за шкалою орієнтації в часі мають 
високі показники (1 курс – 9,78; 5 курс – 
10,87). Високий результат за методикою 
притаманний особам, які добре розуміють 
екзистенційну цінність життя «тут і тепер», 
здатні насолоджуватися актуальним мо-
ментом, не порівнюючи його з минулими 
радощами та не знецінюючи передчуттям 
прийдешніх успіхів. Низькі результати по-
казують люди, які невротично занурені в 
минулі переживання, із завищеним праг-
ненням до досягнень, недовірливі й невпе-
внені в собі. Тобто отриманий результат 
відповідає віку досліджуваних та особли-
востям психофізіологічного розвитку осо-
бистості юнацького віку.

Психолого-педагогічні дослідження з 
проблем організації часу життя студен-
тів показують, що саме організація часу 
життя пов’язана з такими найважливіши-
ми процесами в навчальній діяльності, як 
входження в нове освітнє середовище, 
оволодіння навичками самостійної роботи, 
успішністю навчальної діяльності в цілому. 
Доцільна й результативна діяльність мож-
лива лише за правильної організації її в 
часі, що у свою чергу залежить від багатьох 
якостей і структурної будови психологіч-
ного часу особистості. Саме в юнацькому 
віці розвиток самосвідомості покликаний 
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не лише на впорядковування своїх психо-
логічних якостей, а й на використання їх 
для вироблення власного способу життя. 
Студенти, оволодівши організаційно-регу-
ляційними уміннями, краще усвідомлюють 
сенс власної життєдіяльності та досяжність 
поставлених цілей тощо.

Головним показником адекватності від-
чуття, переживання часу є збіг особистого 
часового центру з хронологічним сього-
денням, а причиною неадекватності є ча-
сові децентрації, пов’язані з орієнтацією 
на минуле й майбутнє. У контексті дослі-
дження було визначено, що орієнтація на 
теперішнє у першокурсників складає 11,3, 
у п’ятикурсників – 9,4; на минуле – 4,17 та 
3,83 відповідно, на майбутнє – 8,43 та 
11,4 відповідно). Отримані результати доз-
воляють стверджувати, що в досліджуваній 
вибірці часовий центр співпадає з хроноло-
гічним сьогоденням, отже, сприйняття й пе-
реживання часу є адекватним, нормальним 
відповідно до віку досліджуваних. Під час 
аналізу даних за методикою «Часові децен-
трації» обов’язковим є врахування віку до-
сліджуваних. Графічний розподіл даних за 
методикою представлено на рисунку:
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Під час дослідження особливостей 
сприйняття часу також важливим є вра-
хування віку досліджуваних, оскільки він 
суттєво впливає на точність сприйняття 
часу. У нашому дослідженні було визначе-
но тенденцію до недооцінювання: 30 сек. 
для студентів 1 курсу – 29,5, для 5 курсу –  
29,0; 60 сек. – 58,3 і 61,0 відповідно; 
120 сек. – 112,8 і 114 відповідно. Багато-
річні дослідження Д. Єлькіна показують, що 
між сприйняттям часу й діяльністю є пря-
мий зв’язок: чим точніше сприйняття часу, 
тим успішнішою є діяльність.

Час має власну структуру, він універ-
сальний і багатоаспектний. У житті людини 
час представлений його модусами – ми-
нулим, сьогоденням, майбутнім. Психоло-
гічну структуру сприйняття й переживан-

ня часу, що екзистенційно проживається, 
складають якісна тривалість (наповнення 
часу подіями), перехідність (модуси часу: 
минуле, теперішнє й майбутнє), сполуче-
ність (поєднання минулого, теперішнього 
й майбутнього, що пов’язане з подіями, 
які переживаються особистістю). У житті 
людини час невіддільний від життєвих по-
дій і набутого досвіду. Темпоральна ціліс-
ність життя людини розкривається в події, 
коли часова тривалість наповнюється до-
свідом.

Аналіз наведених наукових підходів до 
категорії часу зумовив визначення темпо-
ральності особистості як прояв людини в 
часі, у часових аспектах життя, що вклю-
чає особливості сприйняття й переживан-
ня часу, особливості регуляції поведінки та 
організації діяльності в часі.

Висновки. Отже, у досліджені здійснено 
теоретичне узагальнення сучасних дослі-
джень у галузі психології організації часу, 
зокрема, її складових сприйняття й пере-
живання часу особистістю юнацького віку.

Проведений теоретичний аналіз дозво-
лив визначити складові загального поняття 
темпоральності особистості, до якого вхо-
дять особливості сприйняття часу людиною 
(почуття часу), переважаюча часова орієн-
тація (часова компетентність), особливості 
суб’єктивного переживання часу (емоцій-
ний компонент). Відповідно до визначених 
складових здійснено добір психодіагнос-
тичного інструментарію для дослідження 
особливостей сприйняття й переживання 
часу особистістю студента.

Емпірично досліджено, що студенти 
першого курсу переживають час більш 
дискретно (д), ніж континуально (к), він у 
них насичений (д – 5,73), безперервний 
(к – 3,83), різноманітний (д – 4,6), тобто 
студенти на етапі адаптації ще не повністю 
відчувають нерозривність минулого, сього-
дення й майбутнього, не зовсім уявляють 
своє життя цілісним, сприймають його пе-
реривчасто, дискретно.

Натомість студенти п’ятого курсу пере-
живають час як такий, що плине швидко 
(6,03), тобто вони гостро відчувають плин 
часу, його починає не вистачати, водночас 
студент стає більш організованим (1 курс – 
2,4; 5 курс – 3,33). Крім того, п’ятикурсни-
ки орієнтовані на майбутнє (1 курс – 8,43; 
5 курс – 11,4), а в першокурсників часова 
орієнтація спрямована в бік теперішнього 
(1 курс – 11,3; 5 курс – 9,4) та минулого  
(1 курс – 4,17; 5 курс – 3,83). Студенти 
старших курсів певним чином дистанцію-
ються від минулого, вони вважають своє 
теперішнє найбільш близьким до майбут-
ньої діяльності професійної спрямованості.
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Головним показником адекватності від-
чуття, переживання часу є збіг особистого 
часового центру з хронологічним сьогоден-
ням, а причиною неадекватності є часові 
децентрації, пов’язані з орієнтацією на ми-
нуле й майбутнє. У контексті дослідження 
було визначено, що орієнтація на теперішнє 
складає у першокурсників 11,3, у п’ятикурс-
ників – 9,4; на минуле – 4,17 та 3,83 відпо-
відно; на майбутнє – 8,43 та 11,4 відповідно.

Отримані результати дозволяють ствер-
джувати, що в досліджуваній вибірці часо-
вий центр співпадає з хронологічним сьо-
годенням, отже, сприйняття й переживання 
часу є адекватним, нормальним відповідно 
до віку досліджуваних.

Отримані результати за шкалою орієнта-
ції в часі студента за методикою САМОАЛ 
дозволили визначити, наскільки студенти 
різних курсів схильні жити в сьогоденні, 
не відкладаючи справи на майбутнє та не 
намагаючись повернутися в минуле. Сту-
денти за шкалою орієнтації в часі мають 
високі показники (1 курс – 9,78; 5 курс – 
10,87). Високий результат за методикою 
притаманний особам, які добре розуміють 
екзистенційну цінність життя «тут і тепер», 
здатні насолоджуватися актуальним мо-
ментом, не порівнюючи його з минулими 
радощами та не знецінюючи передчуттям 
прийдешніх успіхів. Низькі результати по-
казують люди, які невротично занурені в 
минулі переживання, із завищеним праг-
ненням до досягнень, недовірливі й невпе-
внені в собі. Тобто отриманий результат 
відповідає віку досліджуваних та особли-
востям психофізіологічного розвитку осо-
бистості юнацького віку.

Під час дослідження особливостей 
сприйняття часу також важливим є враху-
вання віку досліджуваних, оскільки він сут-
тєво впливає на точність сприйняття часу. 
У нашому дослідженні було визначено тен-
денцію до недооцінювання: 30 сек. для сту-
дентів 1 курсу – 29,5, для 5 курсу – 29,0; 
60 сек. – 58,3 і 61,0 відповідно; 120 сек. –  
112,8 і 114 відповідно. З віком варіабель-
ність і точність відмірювання часових інтер-
валів збільшується. Ученими доведено, що 
у віці 18–20 років в особистості остаточно 
формується здатність оцінювати й відміря-
ти час, проте дослідники зауважують, що в 
дорослої людини відчуття часу може бути 
неоднозначним щодо об’єктивного часу.

Зазначене вище дозволяє стверджувати 
про те, що студенти п’ятого курсу більш орі-
єнтовні на майбутнє як простір професій-
ного й особистісного розвитку, а студенти 
першого курсу – на минуле, спираючись на 
нього як на ресурс упродовж періоду адап-
тації до змінених умов середовища.

Сприйняття й переживання часу осо-
бистості залежить щонайменше від двох 
факторів: онтогенезу як природного роз-
витку особистості та фактора соціального 
формування особистості юнака, тобто його 
соціалізації. У свідомості людини форму-
ється певна система узагальнених часових 
уявлень, тобто концепції часу в масшта-
бі її життя. Час існує об’єктивно, змінено 
лише уявлення про нього, суб’єктивним є 
його сприйняття й переживання. Отрима-
ні результати дозволяють стверджувати, 
що компоненти темпоральності, зокрема 
сприйняття й переживання часу в процесі 
розвитку особистості студента, від етапу 
адаптації до етапу ідентифікації набувають 
якісної та структурної зміни.

Перспективи подальших розвідок. Ви-
вчаючи психологічні закономірності сприй-
няття й переживання часу, у подальшому 
маємо на меті детально розглянути усві-
домлення модусів часу в юнацькому віці як 
складові структури самосвідомості, а також 
провести кореляційний аналіз даних.
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ФЕНОМЕН ЕМОЦІЙНОГО ДОСВІДУ  
В СТРУКТУРІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
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У статті розкрито зміст і функціональне значення поняття емоційного досвіду в структурі емоційно-
го інтелекту людини. Визначено критерії оцінки емоційного досвіду. Відповідно до виділених критеріїв 
представлено результати дослідження особливостей розвитку цього феномена в осіб із різним рівнем 
розвитку емоційного інтелекту.

Ключові слова: емоційний досвід, емоційний інтелект, критерії оцінки емоційного досвіду, емоціо-
генні події.

В статье раскрыты содержание и функциональное значение понятия эмоционального опыта в струк-
туре эмоционального интеллекта человека. Определены критерии оценки эмоционального опыта. Со-
гласно выделенным критериям представлены результаты исследования особенностей развития этого 
феномена у лиц с разным уровнем развития эмоционального интеллекта.

Ключевые слова: эмоциональный опыт, эмоциональный интеллект, критерии оценки эмоциональ-
ного опыта, эмоциогенные события.

Breus Y.V. PHENOMENON OF EMOTIONAL EXPERIENCE IN THE STRUCTURE OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE

The article reveals the content and functional importance of the concept of emotional experience in the 
structure of emotional intelligence of human. The evaluation criteria of emotional experience are defined. 
The results of study on the emotional experience features in individuals with different levels of emotional 
intelligence are presented according to these criteria.

Key words: emotional experience, emotional intelligence, evaluation criteria of emotional experience, 
emotiogenic events.

Постановка проблеми. Актуальність 
проблеми вивчення емоційного досвіду та 
його ролі в структурі емоційного інтелек-
ту людини доводять наявні протиріччя між 
зовнішньою оцінкою значущості розвитку 
емоційної сфери людини та самооцінкою 
впливу емоцій на ефективність прийняття 
рішень, між високим рівнем інтелектуально-
го розвитку та нездатністю регулювати свій 
емоційний стан, між прагненням управляти 
емоціями та невмінням гнучко й самостійно 
використовувати власний досвід.

Аналіз наукових досліджень показав, що 
в сучасній психологічній науці спостеріга-
ється зростання досліджень, які зачіпають 
проблеми розвитку емоційної сфери осо-
бистості. Найчастіше науковці звертають 
увагу на вивчення вікових особливостей 
емоційної сфери (Ю.В. Давидова, О.В. За-
порожець, І.Г. Павлова), прояв і роль окре-
мих емоцій (О.І. Захаров, Ф.Дж. Зімбардо, 
Ю.М. Орлов), вплив емоцій на успішність 
діяльності (Л.М. Аболін, В.В. Зарицька, 
В.А. Семиченко, О.Я. Чебикін,), досліджен-
ня емоційної сфери представників різних 
професій (Т.В. Зайчикова, Ю.П. Жогно, 
Л.Б. Нікіфорова). Досліджень феномена 
емоційного досвіду як окремої категорії 

недостатньо, вони носять фрагментарний 
характер (Т.С. Кириленко, Л.М. Лисенко, 
П.М. Якобсон).

У психології ключове місце відводять 
досвіду як фактору, який визначає інтелек-
туальну поведінку суб’єкта, а не емоцій-
ну. Найчастіше когнітивний (ментальний) 
досвід співвідносять із рефлексивними 
можливостями суб’єкта, а емоційний дос-
від ототожнюють із внутрішнім досвідом, 
рефлексивний компонент якого залиша-
ється без належної уваги дослідників.

Відтак виділений нами феномен «емо-
ційний досвід» потребує подальшого ви-
вчення, оскільки є нечітко визначеним як 
концептуально, так і емпірично.

Постановка завдання. З огляду на це 
метою статті є розкриття змісту поняття 
емоційного досвіду в структурі емоційного 
інтелекту (далі – ЕІ) людини, а також дослі-
дження особливостей розвитку цього фе-
номена в осіб із різним рівнем розвитку ЕІ.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасній психології звернення 
до категорії досвіду найчастіше зустріча-
ється в дослідженнях інтелекту й мислення. 
Так, Д.М. Завалішина оперує категорією 
«досвід» під час характеристики інтелекту 
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дорослого та визначає його як «потенцій-
ний резервуар нових операційних і пред-
метних знань, що часто актуалізуються в 
складних умовах діяльності <…> у вигляді 
неінструментальних сигналів та інтуїтивних 
механізмів» [3, с. 111].

На думку М.А. Холодної [5], автора 
структурно-інтегративної концепції інте-
лекту, досвід є носієм властивостей інте-
лекту. Ця концепція будується на категорії 
ментального досвіду, представленого в 
трьох основних формах: ментальних струк-
турах, ментальному просторі та ментальній 
репрезентації. Ментальні структури є ба-
зовим сховищем інтелектуальних ресурсів 
суб’єкта, що під час зіткнення з будь-якою 
зовнішньою дією може «розгортати» осо-
бливим чином організований ментальний 
простір. Ментальний простір – це суб’єк-
тивний діапазон відображення, у межах 
якого можливі різного роду розумові пе-
реміщення. Ментальна репрезентація – це 
актуальний розумовий образ тієї чи іншої 
конкретної події, суб’єктивна форма «ба-
чення» того, що відбувається, індивідуаль-
на розумова картина події.

Базуючись на структурно-інтегратив-
ній концепції інтелекту, М.О. Журавльова 
проводить дослідження емоційного досві-
ду людини та визначає його як систему ін-
дивідуальних емоційних ресурсів, що обу-
мовлює особливості емоційного ставлення 
суб’єкта до світу й характер емоційного ві-
дображення дійсності в індивідуальній сві-
домості [2, с. 59].

Дослідженням емоційного досвіду люди-
ни також займалася Л.М. Лисенко [4, с. 18], 
яка визначає цей феномен як систему емо-
цій і почуттів, пережитих людиною за свого 
життя, що мають різний ступінь впливу на 
теперішнє та майбутнє.

Пережиті людиною емоції, як позитивні, 
так і негативні, не зникають безслідно, а 
запам’ятовуються за допомогою емоційної 
пам’яті. Проте поняття емоційної пам’яті не 
слід ототожнювати з феноменом емоційно-
го досвіду.

У понятті емоційної пам’яті є посилання 
на феномен збереження в пам’яті суб’єк-
тивного ставлення до інформації. Емоційна 
пам’ять включає в себе пам’ять не лише 
про сам стан афекту, а й про систему за-
пуску, тобто про ситуацію, яка обумовила 
його виникнення. Таким чином, емоційна 
пам’ять визначається як явище відтворен-
ня певного емоційного стану за повторного 
впливу тієї ситуації, у якій подібний емоцій-
ний стан виник уперше.

На основі такого розуміння конструкту 
«емоційна пам’ять» є підстави стверджу-
вати, що завдяки пам’яті відбувається за-

кріплення емоційних явищ у суб’єктивному 
досвіді людини. Як зазначає О.Ю. Берг-
фельд, емоційний досвід – це інтегральне 
психічне утворення, доступне рефлексії в 
актуальному часі, однак у його зміст вклю-
чаються не лише здатність відтворювати 
пережиті раніше емоційні явища, а й слаб-
ко усвідомлювані форми організації знань 
про емоційні явища, систему неявних уяв-
лень про них. Причому зміст емоційного 
досвіду може стосуватися як минулого, так 
і майбутнього [1, с. 43].

Механізмом розвитку емоційного досві-
ду, за нашим припущенням, є процеси ін-
теріоризації та екстеріоризації як взаємо-
оборотні процеси переходу від зовнішньої 
до внутрішньої сторони діяльності. Процес 
інтеріоризації, за П.Я. Гальперіним, – це 
формування внутрішнього плану здійснен-
ня діяльності, тобто інтелектуальний про-
цес. Упродовж розвитку особистості відбу-
вається інтеріоризація зовнішнього досвіду 
та згортання екстеріоризованих здібнос-
тей, отриманих під час засвоєння нових 
видів діяльності, знань у внутрішній план. 
Внаслідок цього людина розширює свій ре-
пертуар можливих ефективних дій у різних 
ситуаціях, вдосконалює засоби саморегу-
ляції.

У результаті проведеного теоретичного 
аналізу наукової літератури ми дійшли вис-
новку, що феномен емоційного досвіду 
варто розглядати як певну сферу емоцій-
ного інтелекту особистості. Спираючись на 
дослідження різних авторів (таких, як І.М. 
Андрєєва, В.В. Зарицька, Д.В. Люсін), нами 
було розроблено структурно-функціональ-
ну модель емоційного інтелекту, відповідно 
до якої емоційний досвід є основою функ-
ціонування ЕІ на трьох рівнях:

– на когнітивному рівні сприяє розвит-
ку емоційної обізнаності – системи знань і 
навичок щодо різноманітності емоцій і на-
слідків, до яких вони можуть призвести;

– на емоційному рівні сприяє розвит-
ку можливостей емоційного реагування 
відповідно до ситуації та власних потреб. 
Людина здатна переживати будь-які емоції 
(як негативні, так і позитивні), що впливає 
насамперед на її здоров’я та стосунки з ін-
шими людьми;

– на поведінковому рівні розширює 
адаптивний репертуар поведінки людини в 
емоціогенних ситуаціях.

З метою вивчення особливостей емо-
ційного досвіду в структурі емоційного ін-
телекту було проведено емпіричне дослі-
дження, яке відбувалося на базі Київського 
університету імені Бориса Грінченка протя-
гом 2013–2014 рр. Вибірку склали студенти 
ІІІ курсу соціономічних професій у кількості 
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199 осіб (166 дівчат та 33 хлопці). Середній 
вік респондентів – 19–20 років.

Методичний інструментарій досліджен-
ня склали тест ЕмІн Д.В. Люсіна, методика 
«Диференціальна шкала емоцій» за К. Іза-
рдом, анкета на дослідження емоційного 
досвіду.

Вивчення особливостей розвитку емоцій-
ного досвіду відбувалося за допомогою порів-
няння результатів дослідження респондентів 
із різним рівнем розвитку ЕІ. За результатами 
методики ЕмІн Д.В. Люсіна було виокремлено 
три групи респондентів: із низьким, середнім 
та високим рівнем розвитку ЕІ. Інтерпрету-
ючи отримані дані, такі показники, як «дуже 
низький» та «низький» рівень розвитку, були 
об’єднані в один – «низький», а «дуже висо-
кий та високий» – у «високий».

Результати дослідження показали, що 
більшість респондентів мають середній 
(38,7%) та високий (32,2%) рівень розвит-
ку ЕІ, що, зрештою, можна очікувати се-
ред студентів, які здобувають освіту для 
подальшої роботи у сфері «людина – лю-
дина». Проте значну частину вибірки скла-
дають респонденти з низьким рівнем роз-
витку ЕІ (29,1%), які мають значні труднощі 
у своїй емоційній поведінці.

Ще одним етапом дослідження стало 
вивчення особливостей розвитку емоцій-
ного досвіду залежно від рівня розвитку ЕІ. 
Для аналізу нами було виділено такі крите-
рії його оцінки: емоційний репертуар, опти-
мізм/песимізм, актуальність/потенційність, 
диференційованість.

Емоційний репертуар – це та різноманіт-
ність емоційних переживань, яка властива 
особистості. Вивчення його змістового на-
повнення полягає в оцінці індивідуальних 
відмінностей тих або інших емоцій людини, 
що включені в площину емоційного досві-
ду. Емоційний репертуар вивчали шляхом 
дослідження прояву базових емоцій у сту-
дентів за методикою «Диференційна шкала 
емоцій» К. Ізарда (рис.).

Як видно з гістограми, у респондентів 
найбільш виражені емоції радості (73%), ін-
тересу (70%), подиву (57%). Вказані емоції 
відіграють важливу роль у мотивації досяг-
нення успіху, допомагають адаптуватися до 
нових умов, мотивують діяльність людини, 
спрямовану на вдосконалення вроджених 
здібностей. Досягнення поставлених цілей 
винагороджується почуттям успіху, пере-
моги, що саме є джерелом радості.

Найменш вираженими є емоції відрази 
(35%), зневаги (35%), страху (35%). Люди-
на, яка переживає емоції відрази, зневаги, 
часто володіє більшістю мотиваційних ме-
ханізмів, що спонукають її уникати тих або 
інших стимулів. Маючи іншу причинну при-

 
Рис. Результати дослідження прояву 

базових емоцій у студентів
(1 – інтерес; 2 – радість; 3 – подив; 4 – горе; 

5 – гнів; 6 – відраза; 7 – зневага; 8 – страх; 9 – 
сором; 10 – вина)
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роду, страх так само не дозволяє прояв-
ляти соціальну активність, порушує ефек-
тивну взаємодію з оточуючими людьми. Він 
спрямовує людину на боротьбу із ситуаці-
єю уявної або реальної загрози, впливає на 
когнітивні процеси й поведінку людини.

Середній рівень прояву мають емо-
ції горя (44%), гніву (45%), сорому (46%), 
вини (43%). Горе та гнів пов’язані з позбав-
ленням або суттєвим обмеженням можли-
востей задоволення основних життєвих по-
треб, мотивів, із перешкодами в досягненні 
людиною бажаних життєвих цілей. Емоції 
сорому й вини пов’язані з особистою від-
повідальністю, переконаннями, принципа-
ми людини. Прояв вказаних емоцій на се-
редньому рівні для студентів демонструє 
їх адекватну реакцію на різні ситуації, ви-
раження негативних емоцій як реакцій на 
різноманітні зовнішні стимули, а не блоку-
вання та придушення їх. При цьому вони 
здатні оцінювати себе, свої погляди, дум-
ки, особистісні якості, усвідомлювати влас-
ну відповідальність за скоєні вчинки. Усе 
це сприяє не лише побудові більш щирих 
і відкритих стосунків з іншими, а й впливає 
на самопочуття людини.

Для нас цікавим є порівняння прояву ба-
зових емоцій у студентів із різним рівнем 
розвитку ЕІ. Отримані результати порів-
няння розбіжностей надалі ми перевіряли 
за непараметричним Н-критерієм Круска-
ла-Уолліса (табл. 1).

Як бачимо, виявлено різницю в прояві 
емоцій інтересу (р≤0,01), радості, подиву, 
сорому, вини (р≤0,05). У прояві всіх інших 
базових емоцій між групами студентів із 
різним рівнем розвитку ЕІ різниці не існує.

Високі показники прояву емоцій інтере-
су, радості, подиву в осіб із високим рівнем 
ЕІ характеризує їх як мотивованих та від-
критих до нового досвіду. При цьому вони 
добре розуміють свої емоції та емоції інших 
людей, здатні управляти емоціями, тому в 
суспільстві їхня поведінка є більш адаптив-
ною, вони легше досягають своїх цілей у 
взаємодії з оточуючими.
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Сором і вина розвиває здатність усві-
домлювати наслідки своїх вчинків. Проте 
надмірний прояв цих емоцій стає деструк-
тивною силою. Прояв емоцій сорому й 
вини в осіб із низьким рівнем ЕІ характери-
зується усвідомленням власної невідповід-
ності, невмілості, неадекватності в певній 
ситуації. Таке відчуття знижує самооцінку, 
несе дискомфорт, страхи, розчарування 
та зневіру. Так, особи з низьким рівнем ЕІ 
беруть на себе надмірну відповідальність 
за всі події, при цьому їм складно оцінити 
себе та побудувати конструктивні стосунки 
з іншими. Це пов’язано насамперед із тим, 
що вони не розуміють свої емоції та емоції 
інших людей, які є інформативним джере-
лом того, що відбувається.

Досліджуючи осіб із середнім рівнем 
розвитку ЕІ, ми отримали проміжні резуль-
тати показників прояву майже всіх базових 
емоцій серед груп із різним рівнем розвит-
ку ЕІ. Проте їм притаманний найменший 
прояв емоцій відрази, сорому й вини, що 
дозволяє стверджувати про орієнтацію в 
спілкуванні на інших людей, здатність оці-
нювати себе, власні можливості та поведін-
ку адекватно ситуації.

Як було зазначено вище, фіксація емоцій 
у площині емоційного досвіду пов’язана з 
подіями, які відбуваються в житті людини. З 
метою вивчення значимих для респондентів 
емоціогенних подій було використано анке-
ту емоційного досвіду особистості. Техніка 
проведення передбачала занесення рес-
пондентами в бланк дослідження найбільш 
важливих із їхньої точки зору подій мину-
лого й майбутнього життя, а також надання 
кількісної оцінки таким подіям (радісні – від 
+1 до +5, сумні – від -1 до -5). Для інтер-
претації результатів застосовано метод 
контент-аналізу, що дозволив відповідно до 
поставленого завдання провести кількісний 
і глибокий якісний аналіз отриманих даних.

За результатами проведеної методики 
з’ясовано, що більшість студентів найбільш 
значимими емоційно насиченими зазнача-
ли події минулого життя (71%), що пов’я-
зано зі значимістю минулого досвіду та 
складністю передбачення майбутнього.

Значимими подіями минулого, про які 
говорять респонденти, є такі, що змінили 
звичне становище їхнього життя, сприяли 
переоцінці поглядів, цінностей, зміні пове-
дінки на більш адаптивну. Людина в про-
цесі поступового засвоєння адаптивних 
навичок випробовує та так чи інакше долає 
внутрішні конфлікти, виражені через широ-
кий спектр емоційних станів (радість, гнів, 
образа тощо). Таким чином, перебування в 
різноманітних соціальних умовах має потен-
ціал для формування своєрідного емоційно-
го досвіду особистості. В емоційному полі 
людини розкривається її свідоме та (або) 
несвідоме ставлення до подій актуальної 
дійсності й майбутнього життя. Саме тісний 
взаємозв’язок минулого, сьогодення й май-
бутнього, зумовлений емоційними пережи-
ваннями, пояснює ту кількість подій майбут-
нього, яка зазначена студентами (29%).

Та кількість подій, про які респонденти 
говорять як про найбільш значимі й емо-
ційно насичені, дозволяє зробити висновок 
про рівень усвідомленості власного емоцій-
ного досвіду особистості. Звичайно, є по-
дії, що не завжди сприймаються людиною 
як власний досвід і фактично втрачаються 
для подальшого осмислення й інтерпрета-
ції. Можна припустити, що це відбувається 
тому, що вони людиною не переживаються, 
тобто не сприймаються з афективним відгу-
ком, ставленням (А. Ленгле), а являють со-
бою, так би мовити, лише події зовнішньо-
го життя. Втрата минулої події для досвіду 
людини може бути зумовлена також відсут-
ністю доступу до неї, її заблокованістю або 
незавершеністю обробки пережитого.

Таблиця 1
Прояв базових емоцій у групах студентів з різним рівнем розвитку ЕІ

Емоції
Низький рівень ЕІ 

(n=58)
Середній рівень ЕІ 

(n=77)
Високий рівень ЕІ 

(n=64) χ2 Asymp. 
Sig.

Mean Std. D. Mean Std. D. Mean Std. D.
Інтерес 7,69 1,729 8,10 1,767 9,20 1,810 23,506 ,000
Радість 8,19 2,064 8,87 1,929 9,19 1,367 7,676 ,022
Подив 6,16 2,016 6,83 1,915 7,28 2,340 7,893 ,019
Горе 5,48 2,186 5,23 2,276 5,11 2,371 1,720 ,423
Гнів 5,39 2,332 5,49 2,644 5,11 2,365 ,847 ,655
Відраза 4,48 2,257 3,92 1,628 4,27 2,269 1,127 ,569
Зневага 4,14 1,572 4,14 1,570 4,31 1,772 ,282 ,869
Страх 4,38 1,520 4,18 1,412 4,16 1,514 1,340 ,512
Сором 5,95 2,072 4,96 1,551 5,45 2,189 7,026 ,030
Вина 5,55 1,808 4,65 1,554 5,23 1,990 8,587 ,014
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Оптимізм/песимізм емоційного досвіду –  
оцінка пережитих подій за знаком емоцій-
ного переживання.

З отриманих результатів слідує, що най-
більш значимими для респондентів є пози-
тивні події минулого (54% від загальної кіль-
кості вказаних подій). Серед інших подій 28% 
є позитивними та стосуються майбутнього 
студентів, 17% – негативні події минулого, і 
лише 1% – негативні події майбутнього.

Наявність як позитивних, так і негативних 
подій у цьому переліку вказує на повноцін-
не проходження особистісного становлен-
ня в юнацькому віці, для якого необхідними 
є переживання пошуків, сумнівів і розчару-
вань, без яких не можливий повноцінний 
розвиток та відкритість досвіду.

Порівняльний аналіз таких характерис-
тик емоційного досвіду, як оптимізм/песи-
мізм, у студентів із різним рівнем розвитку 
ЕІ показав, що статистично значима різ-
ниця існує в оцінці позитивних (χ2=14,758; 
р≤0,001) та негативних (χ2=11,078; р≤0,004) 
подій.

Так, для осіб із низьким рівнем ЕІ емоцій-
ний досвід є мало усвідомленим, на що вка-
зує найменша загальна кількість подій. Се-
ред вказаних подій переважають позитивні 
події минулого, проте характерний песимі-
стичний погляд на майбутнє. Уявлення про 
майбутнє зазнають протягом життя масш-
табних або локальних змін, проте залиша-
ються індикатором розвитку особистості. 
Тому така песимістичність поглядів заважає 
повноцінному розвитку особистості. Подіб-
на ситуація може пояснюватися тим, що 
низький рівень розвитку здатності до розу-
міння й управління емоціями не дозволяє 
адекватно оцінювати ситуацію та боротися 
з труднощами на життєвому шляху.

Усвідомлення емоційного досвіду в осіб 
із середнім і високим рівнем розвитку ЕІ ха-
рактеризується оптимістичністю. Причому 
якщо особам із високим рівнем розвитку 
ЕІ притаманні високі показники позитивних 
минулих подій, то особам із середнім рів-
нем розвитку ЕІ – достовірно висока кіль-
кість позитивних подій майбутнього. Така 
позитивна антиципативність подій є однією 
з умов подальшого особистісного розвитку, 
проте невисока значимість подій минулого 
може стати причиною нереалістичності по-
глядів і суджень під час прийняття рішень.

Третій критерій оцінки емоційного дос-
віду особистості – актуальність/потенцій-
ність. У подальшому аналізі більшу увагу 
ми зосередили на подіях минулого люди-
ни, адже саме події минулого, як вже за-
значалося вище, формують досвід людини 
та впливають на її майбутнє через систему 
поглядів, ставлень, реакцій.

Для розвитку емоційного інтелекту осо-
бистості та розширення її емоційного дос-
віду важливим є не сам факт пережитої 
події, а те, наскільки людина може оціни-
ти значимість пережитих емоцій, здобутих 
емоційних знань, наскільки вона готова їх 
використовувати в подальшому житті. Мо-
жемо припустити, що людина приймає рі-
шення на основі отриманих раніше емоцій-
них знань, які знаходяться в актуальному 
(активному), а не потенційному стані. Акту-
альність емоційного досвіду визначається 
тією значимістю, якою наділяє його люди-
на. Якщо отриманий досвід є значимим для 
людини, вона готова його враховувати та 
приймати рішення на основі нього.

Значимість емоціогенних подій вивча-
лася на основі оцінок за ступенем впливу 
кожної вказаної події (радісні – від +1 до 
+5, сумні – від -1 до -5). Під оцінкою по-
дії ми розуміємо значення її переживання, 
реакцію на ситуацію, що вимагає від осо-
бистості актуалізації відповідних емоційний 
ресурсів для її подолання. Відповідно, чим 
більшою є отримана сума балів, тим більш 
значимою є подія для досліджуваного.

З отриманих результатів слідує, що чим 
вищим є рівень розвитку ЕІ, тим більш зна-
чимими для респондентів є переживання 
минулих подій (середній бал загальної зна-
чимості подій для осіб із низьким рівнем 
ЕІ – 19,36, для осіб із середнім рівнем – 
20,19, а для осіб із високим рівнем – 22,45). 
Значимість отриманого досвіду дозволяє 
особистості перевести отримані знання в 
актуальний стан та використовувати їх у 
майбутньому, що є основою ефективності 
прийняття рішень та вирішення проблем.

Цікавим є те, що особливістю осіб із ви-
соким рівнем розвитку ЕІ є висока значи-
мість негативних подій у минулому (р≤0,05). 
Такий факт, імовірно, зумовлений тим, що 
в особистості вистачає внутрішніх ресурсів, 
у тому числі й емоційних, щоб впоратися з 
проблемою, а негативні події розцінюють-
ся здебільшого в якості уроку, який містить 
знання на майбутнє. Долаючи перешкоди, 
особистість продовжує оптимістично диви-
тися на майбутнє.

Проте врахування загальної значимості 
подій не дає інформації щодо її складових. 
Так, висока значимість може бути як за од-
нієї великої події, так і за башатьох малих. 
Тому далі під час обробки отриманих даних 
події було розділено на три групи залеж-
но від ступеня впливу на досліджуваного: 
значний (4–5 балів), помірний (3 бали) та 
низький (1–2 бали) вплив. Результати роз-
поділу емоціогенних подій залежно від сту-
пеня впливу на студентів із різним рівнем 
ЕІ представлено в таблиці 2.
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Таблиця 2
Вплив емоціогенних подій минулого

Вплив 
подій 

Рівень 
розвитку 
ЕІ

Позитивні події Негативні події
значний помірний низький значний помірний низький

Mean Std. 
D. Mean Std. 

D. Mean Std. 
D. Mean Std. 

D. Mean Std. 
D. Mean Std. 

D.

Низький 2,76 1,570 0,52 0,883 0,66 0,928 0,71 1,076 0,14 0,348 0,22 0,594
Середній 3,16 1,807 0,36 0,810 0,09 0,332 0,75 ,975 0,10 ,307 0,14 0,352
Високий 3,38 2,035 0,30 0,683 0,16 0,407 0,80 0,717 0,48 0,756 0,02 0,125
χ2 1,750 2,938 27,413 2,399 14,955 8,175
Asymp. Sig. ,417 ,230 ,000 ,301 ,001 ,017

Як бачимо, статистично значимою є різ-
ниця в показниках низького ступеня впливу 
позитивних подій та помірного впливу не-
гативних подій серед груп із низьким, се-
реднім і високим рівнем розвитку ЕІ.

Студенти з високим рівнем розвитку ЕІ 
дійсно надають більш високої значимості 
негативним подіям, ніж особи з низьким і 
середнім рівнем розвитку ЕІ (р≤0,01). Од-
нак не варто забувати, що при цьому для 
студентів важливим залишається пережи-
вання позитивних подій та отримання по-
зитивного емоційного досвіду, що саме є 
основою їхнього розвитку.

З метою конкретизації результатів щодо 
значимості емоціогенних подій для порів-
няння як полярних за результатами груп 
із низьким та високим рівнем розвитку ЕІ 
було застосовано U-критерій Манна-Уітні, 
що дозволяє порівнювати показники двох 
груп. Статистично значима різниця отри-
мана в показниках низького ступеня впли-
ву позитивних подій (z=3,592; р≤0,001), 
помірного (z=2,701; р≤0,01) та низького 
негативних подій (z=2,808; р≤0,01). Може-
мо зробити висновок, що для осіб із низь-
ким рівнем розвитку ЕІ характерним є те, 
що багато подій їхнього життя вони розці-
нюють як значимі, проте ці події не мають 
значного впливу на життя респондентів. 
Тому можемо припустити, що такі студенти 
до кінця не усвідомлюють отриманий емо-
ційний досвід, тобто він залишається в по-
тенційному стані та не завжди береться до 
уваги в разі прийняття рішень у житті.

Останній критерій оцінки емоційного 
досвіду особистості – диференційованість, 
яка аналізувалася за тематикою емоціоген-
них подій у житті кожної людини.

За значимістю перше місце посідають по-
дії, пов’язані з навчанням. Так, студенти го-
ворили про «закінчення школи», «вивчення 
іноземних мов», «вступ до ВНЗ», «здачу сесії» 
тощо. На другому місці – події у сфері міжосо-
бистісних стосунків: «перше кохання», «зна-
йомство з дівчиною/хлопцем», «знайомство 

з другом», «переїзд коханої людини», «зрада 
друга», «розрив стосунків». На третьому місці 
– події, пов’язані з родиною: «смерть рідної 
людини», «розлучення батьків», «народження 
брата/сестри». Так, найбільш впливовими на 
формування емоційного досвіду студентів є 
позитивні й негативні події, пов’язані з емо-
ційними переживаннями ситуацій навчання, 
міжособистісних стосунків та сімейної сфе-
ри. Взаємодія з членами сім’ї, вихователями, 
вчителями, викладачами, ровесниками спо-
нукає до різного роду переживань, впливає 
на формування унікального емоційного дос-
віду кожного.

Отримані результати вважаємо досто-
вірними, оскільки, на думку Д.Б. Елько-
ніна, спілкування з дорослими, учіння, 
інтимно-особистісне спілкування, навчаль-
но-професійна діяльність є різними видами 
провідної діяльності, яка забезпечує роз-
виток особистості. Так, найбільш суб’єк-
тивно значимі події зазначених сфер життя 
несуть у собі певне емоційне навантажен-
ня, викликають в особистості переживання 
певних емоцій, як результат – впливають на 
формування емоційного досвіду людини.

Не менш важливими для студентів є події, 
що стосуються власного «Я». Так, найчасті-
ше говорили про «власне народження», про 
зміни у внутрішньому світі («розчарування в 
людях», «переоцінку цінностей»), про осо-
бисті досягнення («заняття писанкарством», 
«гурток народних танців»). Зосередженість 
на собі, на власних досягненнях і пережи-
ваннях сприяє особистісному розвитку лю-
дини, що, як відомо, завжди супроводжуєть-
ся емоційними переживаннями. Тому саме 
цей факт обумовив високий ранг наведено-
го показника серед інших умов формування 
емоційного досвіду людини.

Серед подій, що вплинули на життя сту-
дентів, досліджувані говорили також про 
власне дозвілля, відпочинок («подорож Єв-
ропою», «поїздка до Львова», «поїздка до 
моря з друзями»). З точки зору прибічників 
діяльнісної концепції, завдяки участі в доз-
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віллєвій діяльності людина засвоює новий 
досвід суспільства, його цінності, накопи-
чує соціальні знання й норми поведінки. А 
вже емоційні переживання в процесі доз-
віллєвої діяльності, на нашу думку, створю-
ють додаткові умови для розширення емо-
ційного досвіду особистості.

Не є досить значимими за критерієм 
емоційного навантаження для респон-
дентів події матеріально-побутової сфери 
(«втрата стипендії», «покупка автомобіля», 
«подарунок 101 троянди»), зміни соціаль-
них ролей («стала ученицею», «стала голо-
вою учнівського самоврядування», «стала 
хрещеною»), здоров’я («власна хвороба», 
«хвороба рідної людини»).

Найменш важливими виявилися події, 
пов’язані з роботою та створенням власної 
сім’ї, народженням дітей. Такий факт ми 
пов’язуємо з тим, що за віковим критерієм 
для більшості студентів ці події є не акту-
альними, не несуть у собі того емоційного 
навантаження, яке вплинуло б на форму-
вання чи розширення їх емоційного дос-
віду. Проте варто зазначити, що студенти 
говорили про ці події в майбутньому. Тобто 
цінність професійного життя, цінність сім’ї 
є значимою для них, однак на цей момент 
поки що не доступною.

Таким чином, вивчення диференційова-
ності емоційного досвіду студентів у ціло-
му показало різноманітність емоціогенних 
подій. Змістовий аналіз емоціогенних подій 
дозволив нам визначити найбільш сприят-
ливі сфери соціального середовища для 
формування чи розширення емоційного 
досвіду людини, серед яких освітнє сере-
довище, міжособистісні стосунки та сім’я. 
За переживання ситуацій у наведених сфе-
рах життєдіяльності в площині емоційного 
досвіду фіксуються пережиті емоції й по-
чуття, досвід емоційних стосунків, емоцій-
ної взаємодії з іншими особами, що впли-
ває на теперішнє та майбутнє людини.

Варто зауважити, що всі зазначені рес-
пондентами події були особистісно орієн-
тованими, не було жодної соціальної події 
(криза, ситуація безробіття в країні, еколо-
гічні проблеми тощо). Тобто на формуван-
ня емоційного досвіду людини впливають 
лише ті ситуації, які безпосередньо стосу-
ються життєдіяльності особистості та впли-
вають на її особистісний розвиток.

Як виявилося, для респондентів із різ-
ним рівнем розвитку ЕІ різниці в диферен-
ційованості емоційного досвіду не існує. 
Відмінності полягають лише в ступені зна-
чимості та емоційній насиченості таких по-
дій, як було вже зазначено.

Висновки й перспективи подальших 
розвідок. У результаті проведеного теоре-

тичного аналізу та емпіричного досліджен-
ня було з’ясовано, що емоційний досвід є 
основою функціонування ЕІ. Його функціо-
нальне значення полягає в розвитку емо-
ційної обізнаності, можливостей емоцій-
ного реагування, розширенні репертуару 
адаптивної поведінки людини.

Власне, емоційний досвід людини – це 
комплекс емоційних знань, які вона отри-
мує протягом життя та використовує в по-
всякденному побутуванні під час взаємодії 
з оточуючим світом. Емоційні знання – це 
пережиті емоції та почуття, досвід емоцій-
них стосунків, емоційної взаємодії з інши-
ми людьми.

Найбільш сприятливими сферами соці-
ального середовища для формування чи 
розширення емоційного досвіду людини є 
освітнє середовище, міжособистісні сто-
сунки та сім’я.

Особливості розвитку емоційного досві-
ду залежать від рівня розвитку ЕІ людини та 
визначаються за такими критеріями, як емо-
ційний репертуар, оптимізм/песимізм, акту-
альність/потенційність, диференційованість.

Емоційний досвід осіб із низьким рів-
нем розвитку ЕІ є диференційованим, про-
те мало усвідомлюваним, знаходиться в 
потенційному стані, характеризується по-
зитивною оцінкою минулого, проте песи-
містичними поглядами на майбутнє. Іноді 
в них проявляються надмірна відповідаль-
ність за події в житті, вони переживають 
сором і вину за власні вчинки.

Емоційний досвід осіб із середнім рів-
нем розвитку ЕІ характеризується усвідом-
люваністю, оптимістичністю. Хоча їх емо-
ційний досвід знаходиться в актуальному 
стані, іноді більше уваги вони приділяють 
думкам інших, ніж орієнтуються на власні 
емоції. В емоційному репертуарі домінують 
позитивні емоції, орієнтації на спілкування 
з іншими людьми. Проте позитивна анти-
ципативність разом із невисокою значимі-
стю подій минулого може стати причиною 
нереалістичності поглядів і суджень під час 
прийняття рішень.

Усвідомлення емоційного досвіду в осіб 
із високим рівнем розвитку ЕІ характери-
зується оптимістичністю та актуальністю. 
Емоційний репертуар складають такі по-
зитивні емоції, як радість, інтерес, подив. 
При цьому значимими залишаються також 
негативні події, переживання яких у резуль-
таті сприяє формуванню диференційовано-
го емоційного досвіду.

Подальша розробка зазначеної пробле-
ми передбачає більш глибокий аналіз ме-
ханізмів формування й розширення емо-
ційного досвіду, створення моделі його 
розвитку.
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ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОДОЛАННЯ ЗАЗДРОЩІВ  
У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ (НА ПРИКЛАДІ «ПРАКТИКУМУ САМОПІЗНАННЯ»)

Васильченко А.В., аспірант 
кафедри педагогічної та вікової психології

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті проаналізовано зміст концепції особистісної реконструкції переживань і теоретико-прак-
тичного комплексу завдань «Практикуму самопізнання», спрямованого на усвідомлення деструкцій 
поведінки та подолання деструктивних заздрощів у юнацькому віці.

Ключові слова: життєві цінності, заздрощі, моральні норми, особистісна реконструкція пережи-
вань, самовдосконалення, самопізнання.

В статье проанализировано содержание концепции личностной реконструкции переживаний и те-
оретико-практического комплекса заданий «Практикума самопознания», направленного на осознание 
деструкций поведения и преодоление деструктивной зависти в юношеском возрасте.

Ключевые слова: жизненные ценности, зависть, моральные нормы, личностная реконструкция пе-
реживаний, самосовершенствование, самопознание.

Vasylchenko A.V. PSYCHOLOGICAL PREVENTION AND OVERCOMING JEALOUSY IN EARLY 
ADULTHOOD (IN COMPARISON WITH «SELF-COGNITION PRACTICE»)

The article analyzes the content of the concept of personal experiences and reconstruction of theoretical 
and practical complex problems self-cognition practice aimed at understanding the behavior of destruction and 
overcoming destructive envy in adolescence.

Key words: life values, envy, moral norms, personal experiences reconstruction, self-improvement, self-
cognition.

Постановка проблеми. Системне те-
оретико-емпіричне вивчення проблеми 
заздрощів дозволяє стверджувати про їх 
екстернальну природу перенесення вну-
трішнього незадоволення на міжособи-
стісну взаємодію та індивідуальний рівень 
функціонування. Невипадково їм (заздро-
щам) властива патогенна система стосун-
ків, яка, спрямовуючи активність суб’єк-
та на руйнацію об’єкта заздрощів, змінює 
його ставлення до соціального оточення. 
Водночас заздрощі вважаються нехарак-
терними для самодостатніх людей, схиль-
них до самореалізації, здатних позитивно 
сприймати успіхи інших та конструктивно 
оцінювати власні невдачі.

Аналіз наукових досліджень і публі-
кацій. Вихідними теоретичними засада-
ми нашого дослідження стали проблеми 
формування, виховання й розвитку люди-
ни В. Бєхтєрєва; концепція особистісного 
підходу С. Рубінштейна; діяльнісний підхід 
формування особистості Л. Виготського та 
О. Леонтьєва; соціальна теорія становлення 
особистості Б. Ломова та О. Лурії; пробле-
матика етичного розвитку людини С. Якоб-
сона; теорія особистісно-орієнтованого 
виховання І. Беха; проблематика кризово-
сті життєвого шляху К. Альбуханової-Слав-
ської, О. Запорожця, Г. Костюка, В. Полі-
щука, М. Савчина; психологія заздрощів та 
неуцтва В. Моляко; дослідження вольового 
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розвитку особистості (С. Поліщук); теорія 
самоактуалізації А. Маслоу тощо.

Постановка завдання. Мета статті – оп-
рилюднити побудовану на теоретико-мето-
дологічних засадах концепції особистісної 
реконструкції авторську програму «Практи-
куму самопізнання», спрямовану на подо-
лання в юнаків деструктивних заздрощів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Складність вивчення й корекції 
феномена заздрощів полягає в несхожості 
його проживання та морально-етичному 
змісті. Водночас у юнацькому віці вже 
сформувався комплекс особистісних яко-
стей, деякі з них можуть коригуватися лише 
пролонгованою терапією, яка залежить 
виключно від бажання респондента поз-
бутися цієї якості та міри її усвідомлення. 
У зв’язку із цим, а також на основі аналі-
зу наукових уявлень про формування й 
функціонування заздрощів у свідомості 
юнаків ми пропонуємо спосіб їхнього по-
долання та самовдосконалення шляхом 
самопізнання з використанням авторської 
концепції особистісної реконструкції пере-
живань, основними положеннями якої є такі:  
1) усвідомлення універсальної психоло-
гічної природи заздрощів; 2) подолання 
деструктивних заздрощів за допомогою 
самопізнання; 3) реконструкція деструк-
тивних заздрощів на конструктивні; 4) акту-
алізація бажання самовдосконалення.

Аргументуємо свою пошукову позицію. 
Заздрість і заздрісність традиційно вважа-
ються негативними особистісними характе-
ристиками, а тому публічно не визнаються 
або навіть не усвідомлюються. Лише через 
самопізнання можливе глибоке розуміння 
суб’єктом власних почуттів і пере-
живань, що сприятиме його само-
розвитку та самовдосконаленню.

Отже, саме через самопізнання 
можливе прийняття власних недо-
ліків та їх спрямування в конструк-
тивне розвивальне русло, у тому 
числі через розуміння істинних 
причин, виявів і наслідків власних 
заздрощів. Це не лише особисте 
бажання, а й суспільно зумовлена 
необхідність, без якої не можлива 
оптимальна регуляція особистістю 
власної моралі на засадах об’єк-
тивної інформації про оточення та 
про себе (моральні обов’язки, пра-
ва, спонуки, дії тощо) [1].

Так, пізнавальний інтерес до 
себе зумовлений необхідністю в 
самоорієнтації та самореалізації, 
самоствердженні та самовдоско-
наленні. Водночас відсутність ауто-
комунікації як здібності осмислю-

 
Рис. 1. Основні аспекти самопізнання в корекції 

деструктивного переживання заздрощів

вати власний життєвий шлях і перспективи 
розвитку, аналізувати свої «потаємні при-
страсті» спричинятиме ситуацію нездатно-
сті до самопізнання, тим паче, якщо воно 
є моральним самопізнанням. Складність 
цього явища полягає в тому, що його об’єкт 
динамічний та якісно мінливий: образ «Я» 
здатний лише вибірково відобразити пред-
мет пізнання, оскільки той знаходиться в 
неперервному розвитку. Особистість як 
об’єкт морального самопізнання за зміс-
том є значно складнішою, ніж її суб’єктив-
ний образ. Тому важливо активувати са-
модослідження та самоспостереження, які 
дозволили б суб’єкту фіксувати об’єктивні 
події власного життя. Це дозволить частко-
во відійти від суб’єктивістського ставлення 
до самопізнання, допоможе оперувати не 
лише чуттєвими категоріями, а й фактами, 
щоб побачити власну динаміку [2].

Систематичний самоаналіз, спілкування 
та взаємодія з іншими людьми дозволяють 
створити унікальний Я-образ, де гармоній-
но поєдналися особистісні й соціальні риси 
[4]. Через усвідомлення себе зростають по-
казники особистісної зрілості, досягається 
якісно новий етап життя (чим вищий рівень 
зрілості самосвідомості, тим більш гармо-
нійний особистісний розвиток). Це дозво-
ляє людині усвідомлювати й коригувати 
власні деструктивні переживання (у нашо-
му випадку – заздрощі), які потребують мо-
ральної рефлексії як складної логічної фор-
ми пізнання соціального в індивідуальному. 
На думку В. Белінського, це виявлятиметь-
ся в тлумаченні власних моральних ідеалів, 
стимулів для дії, потреб, цінностей, само-
мотивації, проблеми самостійного вибору 
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тощо. Як наслідок, уже на наше переконан-
ня, саме ці складові дозволяють розгляда-
ти самопізнання як основний шлях корекції 
деструктивного переживання заздрощів у 
юнаків (див. рис.).

У зв’язку із цим нами сформульовано 
такі основні рекомендації щодо корекції 
заздрощів саме через самопізнання осо-
бистості:

1) емпірична інформація, набута особи-
стістю в процесі самопізнання, є найбільш 

активним мотиватором до саморозвитку та 
самоактуалізації, оскільки постає безпосе-
реднім продуктом діяльності людини;

2) цілеспрямоване самодослідження 
дозволить кожній людині досягати об’єк-
тивно-істинного знання про себе (К. Ушин-
ський), тобто мати суб’єктивні уявлення 
про об’єктивну реальність;

3) самопізнання сприятиме здатності 
та прагненню ефективно використовува-
ти різнопланові знання й життєвий досвід 

Таблиця 1
Зведені структурні компоненти та програмний зміст «Практикуму самопізнання»

Тематика теоретико-практичної 
інформації змістових модулів Короткий зміст модулів

Модуль 1. Заздрощі як психологічна 
характеристика особистості

Психологія заздрощів у сучасній психологічній 
науці; феномен заздрощів у структурі осо-
бистості; психологічні підходи до пояснення 
переживання заздрощів; концепція виникнення 
заздрощів; критика предмета заздрощів; ме-
ханізми дистанціювання або ототожнення себе 
із суб’єктом заздрощів; поняття особистісної 
значущості об’єкта, предмета для особистості в 
конкретній ситуації; заздрощі як дефіцит життє-
вих сил для реалізації актуальної потреби або 
запиту; емоційні характеристики переживання 
заздрощів; детермінанти заздрощів (загальні, 
типові та вікові); здатність до самопізнання як 
крок до подолання деструктивних заздрощів

1. Психологія заздрощів у свідомості су-
часної людини

2. Детермінація заздрощів у юнацькому 
віці

3.
Самопізнання – основний механізм на 
шляху подолання деструктивних заздро-
щів

Модуль 2. Особистісні якості як чинники 
формування деструктивних заздрощів Механізми емоційно-вольової регуляції діяльно-

сті й поведінки; інтеріоризація почуттів у діяль-
ності; індивідуальні прийоми аналізу цінностей 
особистості; індивідуальні способи регуляції та 
організації діяльності в ситуації самопізнання; 
значення актуальної потреби в житті людини; 
самоактуалізація як досягнення вищого рівня 
особистісного розвитку

1. Емоційно-вольові характеристики осо-
бистості

2. Роль потреб і цінностей особистості у 
формуванні деструктивних заздрощів

3. Самоактуалізована особистість: на шля-
ху до розвитку

Модуль 3. Шляхи профілактики та боротьби 
з деструктивними заздрощами

Внутрішньоособистісний конфлікт та його інди-
відуальні детермінанти, діяльність як запорука 
саморозвитку, мотивація життєдіяльності осо-
бистості, стійкі й ситуативні чинники мотивації, 
позитивне підкріплення в подоланні заздрощів, 
почуття безпорадності, особистісна причин-
ність, психоемоційний дискомфорт, дистрес та 
еустрес, їх детермінація заздрощами тощо

1. Конструктивні шляхи подолання вну-
трішньоособистісного конфлікту

2. Актуалізація особистості в діяльності

3. Мотивація на досягнення як засіб про-
філактики деструктивних заздрощів

4. Вплив заздрощів на виникнення психое-
моційного стресу

5. Методи формування власного життєво-
го простору

Модуль 4. Діагностично-методичний 
інструментарій

Діагностичний інструментарій, практичні пора-
ди, цікаві відомості, першоджерела для додат-
кового самостійного опрацювання, загальні 
питання для самоконтролю та узагальнення 
теоретичного й практичного змісту Практикуму

1. Діагностичний інструментарій

2.
Практичні поради й рекомендації для 
профілактики деструктивних заздрощів 
та підвищення самоефективності

3. Питання до узагальнення та самоконт-
ролю змісту практикуму
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для прийняття оптимальних рішень у ді-
яльності.

Таким чином, ми маємо аргументовані 
пізнавальні підстави для розробки «Прак-
тикуму самопізнання» (далі – Практи-
кум) – новітнього теоретико-практичного 
комплексу завдань, орієнтованих на са-
модослідження, усвідомлення деструкцій 
поведінки, спрямованих на профілактику 
деструктивних заздрощів у юнаків (див. та-
блицю).

Зміст Практикуму побудовано на осно-
ві найбільш відомих концептуальних по-
ложень у вивченні заздрощів. Стратегічна 
мета Практикуму – попередження форму-
вання та подолання деструктивних заздро-
щів у юнаків.

Заслуговують на увагу його окремі тема-
тичні завдання, цікаві матеріали, покликані 
стимулювати інтерес юнаків до самопізнан-
ня та самовдосконалення. Використаний 
авторський матеріал є результатом теоре-
тичних досліджень та емпіричної роботи.

Отже, стратегічні завдання «Практикуму 
самопізнання» є такими:

1. Ознайомлення юнаків із природою за-
здрощів і специфікою їх переживань.

2. Формування свідомого ставлення до 
власних потреб, розуміння міри їх задово-
лення та можливих шляхів реалізації.

3. Оцінка ставлення до себе, «діяльнісної 
повноцінності» та визначення шляхів фор-
мування позитивного уявлення про себе.

4. Самооцінка особливостей вольового 
розвитку та шляхів його вдосконалення.

5. Усвідомлення необхідності та плано-
мірності процесу самоактуалізації й само-
реалізації, спроможність до досягнення 
кінцевих результатів.

6. Розуміння власного внутрішнього по-
тенціалу, можливих шляхів індивідуального 
розвитку.

7. Зростання рівня домагань через ці-
леспрямований розвиток процесів самопі-
знання.

Основними критеріями конструювання 
його змісту є такі:

1) віковий – психологічні особливості пе-
реживань у юнацькому віці визначають тип 
ставлення молодої людини до навколиш-
ньої дійсності;

2) професійний – матеріал Практикуму 
призначений насамперед для юнаків, які 
попередньо мають потребу в самопізнанні, 
вихідні уявлення про соціальну роль психо-
логічного знання в повсякденному житті, а 
також потенційно мотивовані до свого вдо-
сконалення;

3) суб’єктний – практичне, а не декла-
ративне впровадження доказового індиві-
дуального підходу до суб’єкта навчання й 

виховання (адаптація матеріалу для віль-
ного користування, врахування інтересів і 
прагнень юнаків, практична спрямованість 
знань).

Кожна змістова частина пропоновано-
го нами матеріалу передбачає вибіркове 
тлумачення основної термінології та необ-
хідні теоретичні матеріали для опанування 
практичним змістом. Водночас Практикум 
має науково-популярну спрямованість, 
тобто попередньо визначає для себе коло 
зацікавлених осіб: тут ми використовува-
ли принцип цілеспрямованого створення 
емоційно забарвленої виховної ситуації та 
науково-популярний стиль, що разом спо-
нукає до осмислення власної моральної 
норми шляхом пізнання причинності яви-
ща. Наведемо фрагмент Практикуму:

«Міф 1. «Люди поділяються на заздріс-
них і незаздрісних». Така позиція абсолют-
но неправомірна, оскільки заздрощі – це 
інтегративно-світоглядне переживання, яке 
виявляється в соціальній, особистісній і 
професійній сферах життєдіяльності будь-
якої людини. Єдина відмінність – лише в 
частоті та силі переживання.

Міф 2. «Не заздрять лише ті, хто має все 
необхідне та просто не відчуває потреби 
в заздрощах». У такій тезі лише частина 
правди, адже заздрощі як психоемоційний 
особистісний стан формуються в глибин-
них структурах самосвідомості людини. Та-
ким чином, якщо Вам притаманна характе-
рологічна риса «заздрісність», то Ви будете 
переживати типові для заздрощів почуття 
навіть за умови, коли не маєте гострої по-
треби в певному предметі заздрощів.

Міф 3. «Жінки заздрять більше, ніж чоло-
віки». Пояснення цього криється у відносно 
хронологічній послідовності розвитку влас-
не поняття фемінності. Можемо припусти-
ти, що існуючі на сучасному історичному 
етапі соціальні стереотипи типу «чоловіки 
не заздрять» або «заздрощі як переважно 
жіночий психічний стан» спричинені саме 
культурно-історичним становленням цього 
феномена та є архаїзмом, який засвоєний 
людством на культурно несвідомому рівні.

Міф 4. «Заздрощі – це виключно нега-
тивне психоемоційне переживання, яке 
завдає шкоду для самого заздрісника». 
Така позиція не зовсім правильна: заздрощі 
здійснюють багато різноманітних функцій 
у життєдіяльності особистості, починаючи 
від гальмування особистісного розвитку 
й закінчуючи актуалізацією внутрішніх сил 
людини для спрямування їх на активні дії.

Міф 5. «Заздрісність неможливо кори-
гувати: вона або є, або її немає». Дійсно, 
заздрісність надзвичайно важко коригува-
ти через низку специфічних причин (напри-
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клад, вікові етапи становлення, важкість та 
неефективність засобів групової корекції 
тощо). Однак робити це можливо, і одним 
з основних шляхів цього ми вважаємо са-
мопізнання».

У юнацькому віці заздрощі – це наслідки 
накопичення життєвих проблем, подій і су-
перечностей, що призводить до трансфор-
мування попереднього звичного стилю 
життєдіяльності й поведінки, зрештою, до 
становлення динамічної особистісної авто-
номії. Наведемо фрагмент Практикуму:

«Які причини виникнення деструктивних 
заздрощів у юнаків? Усвідомлення того, що 
не всі потреби, які існують у Вас, є задо-
воленими. Деякі з них можуть стосуватися 
матеріальних речей. Більшості людей по-
стійно не вистачає певних «благ» для існу-
вання (грошей, одягу, житла, повноцінного 
харчування тощо). На цій життєвій основі 
можуть виникати «матеріальні заздрощі»: 
Ви споглядаєте краще побутове життя ін-
ших людей та відчуваєте психологічний 
дискомфорт. Інші заздрощі стосуються по-
треб у соціальному визнанні, повазі інших 
людей, референтності в групі тощо. Третя 
група можливих причин заздрощів – це не-
задоволення собою як особистістю. Ви мо-
жете переживати негативні почуття через 
розуміння того, що Ваш потенціал набагато 
вищий, ніж те, чим Ви займаєтеся, яку по-
саду обіймаєте, які доручення виконуєте. 
У цьому випадку (на відміну від попередніх) 
заздрощі стимулюватимуть до самопізнан-
ня й занурення у власний світ потенційних 
можливостей.

Людина, яка почувається аутсайдером, 
невдахою, нереалізованою в діяльності, 
невизнаною керівництвом, не може повно-
цінно спілкуватися з оточенням та будува-
ти конструктивні стосунки. Визнання своєї 
«поразки» в досягненнях спричиняє спо-
глядання успіху інших людей.

Багато людей, які відчувають психологіч-
ний дискомфорт, часто не можуть поясни-
ти його реальні причини або соромляться 
їх. Деякі не знають своїх реальних можли-
востей для досягнення життєвої мети, зне-
цінюючи власні якості. Формулювання типу 
«мені це не дано», «я не зможу», «я не знаю, 
що саме мені потрібно» – це не найкраща 
життєва стратегія. Завдяки відсутності по-
стійного пізнання себе ми залишаємося 
наодинці зі своїми страхами, незадоволен-
ням, стресами та обмежуємо можливості 
нових досягнень».

Усвідомлення юнаками самопізнання 
життєвих цінностей, цілей і планів, вихід-
ною основою яких є суб’єктивна «подія», –  
це запорука конструктивних кінцевих і про-
міжних цілей буття людини (що, власне, є 

метою створення Практикуму – А. В.) [3]. 
На основі засвоєного матеріалу молода 
людина осмислює «конфлікт цінностей», 
реформує абстрактність життєвих планів 
за допомогою постановки усвідомлених 
цілей розвитку, які реально зіставляються 
із часовими життєвими перспективами та 
власними можливостями, формує модель 
оглядової ближньої та дальньої життєвої 
перспективи.

У зв’язку із цим пропонуємо сформувати 
міру осягнення проблеми юнаками за до-
помогою таких основних пошукових кроків:

Крок 1. Теоретичне розуміння проблеми 
(на основі інформаційного масиву в моло-
дої людини формується не побутове, а нау-
кове уявлення про заздрощі з конкретними 
характеристиками).

Крок 2. Підготовка до визнання наявних 
деструктивних станів/переживань (сфор-
моване теоретичне уявлення про заздрощі 
дозволить провести перший акт самопі-
знання – самозаглиблення в переживання, 
які ототожнюються із заздрощами).

Крок 3. «Зізнання» (процес розгорнуто-
го в часі опосередкованого самопізнання, 
який пов’язаний з одиничними, ситуатив-
ними та загальними, типовими образами, у 
результаті чого призводить до формування 
самоставлення особистості згідно з про-
блематикою заздрощів) у заздрощах та їх 
причинній спрямованості.

Крок 4. Пошук шляхів самовдоскона-
лення (ознайомлення з кількома варіанта-
ми самовдосконалення та створення собі 
проблеми вибору). Зокрема, ми пропонує-
мо інформацію просвітницького характеру. 
Наведемо фрагмент Практикуму:

«Поради психолога – профілактика та 
подолання деструктивних заздрощів:

1. Зізнайтеся собі в заздрощах. У сві-
ті немає людини, яка б не відчувала цього 
переживання. Визнайте, чому саме Ви заз-
дрите, яка реальна сила цього почуття. Це 
дозволить Вам оптимізувати стратегії бо-
ротьби з ними.

2. Реально оцінюйте власні можливості: 
не перевищуйте свої досягнення й сили та 
не применшуйте їх. Намагайтеся виконува-
ти не лише прості, а й складні види діяль-
ності. Це дозволить Вам підвищити рівень 
домагань, самооцінку, домогтися вагомих 
результатів у діяльності.

3. Не звинувачуйте у своїх невдачах об-
ставини та інших людей. Навчіться на себе 
брати обов’язки та провину.

4. Виховуйте «силу волі»: без застосуван-
ня вольових дій і рішень Ви не зможете до-
могтися успіху в житті. Переймайте чужий 
позитивний досвід. Прислухайтеся до по-
рад. Не бійтеся бути необізнаним у чомусь.
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5. Не орієнтуйтеся лише на матеріальні 
життєві блага. Формуйте активну життєву 
позицію. Тоді у Вас не буде часу спогляда-
ти життя інших людей.

6. Боріться з лінощами. Спробуйте за-
йматися творчою діяльністю навіть опосе-
редковано, просто доторкніться до пре-
красного й мистецтва (читайте художню 
літературу, спробуйте малювати, співати). 
Зробіть це задля пошуку нових шляхів са-
морозвитку.

7. Живіть сьогоднішнім днем. Минуле 
потрібне Вам для досвіду та спогадів. Май-
бутнє – для формування перспективи.

8. Зосереджуйтеся на власному житті. 
Прагніть бути кращим власними зусилля-
ми. Розвивайте свій інтелектуальний по-
тенціал. Переформатуйте злісні заздрощі: 
спрямуйте їх силу на нові здобутки та звер-
шення».

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, за результатами опра-
цювання матеріалів Практикуму вважаємо, 
що в юнаків повинна сформуватися низка 
дієвих практичних умінь, підпорядкованих 
своїй логістиці: 1) ефективно організовува-
ти власну діяльність; 2) виокремлювати ті 
види діяльності, які спонукатимуть до са-
мореалізації; 3) розуміти зовнішні й вну-
трішні мотиватори продуктивної діяльності 
та способи управління ними; 4) визначати 
схильність до переживання почуття заздро-
щів під час виконання певної діяльності та в 
ситуаціях соціальної взаємодії, а також спо-
соби реформування деструктивних потягів 
у конструктивні; 5) усвідомлювати мету ді-
яльності, її мотиви й детермінанти; 6) вміти 

формулювати проміжні цілі діяльності, ро-
зуміти засоби їх досягнення та конкрети-
зації загальної мети; 7) володіти змістови-
ми основами ефективного цілепокладання 
(мета, мотивація, перспективи, оцінка зна-
чущості результатів діяльності); 8) усвідом-
лювати власні мотиви самоствердження 
(влада, ідентифікація з іншою особою, са-
морозвиток, досягнення, соціальні мотиви, 
мотив афіліації); 9) здійснювати самоаналіз 
негативної мотивації діяльності (уникнення 
неприємностей і покарання) та засобів ке-
рування нею.

Перспективами наступних наукових (на-
самперед емпіричних) розвідок є подальше 
вивчення механізмів формування заздрощів 
та їх психопрофілактики не лише в юнаць-
кому віці, а й у старших вікових періодах, 
причому з вивченням гендерної специфіка-
ції аналізованого життєвого феномена.
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У статті проаналізовано проблему готовності вчителя початкових класів до організації інтерактив-
ного навчання, вмілого використання навчальних технологій під час вивчення освітньої галузі «Приро-
дознавство» в початковій школі.

Ключові слова: природничі знання, поняття, принципи, технології, особистість, методи, теорії, 
концепції.

В статье проанализирована проблема готовности учителя начальных классов к организации инте-
рактивного обучения, умелого использования учебных технологий при изучении образовательной об-
ласти «Естествознание» в начальной школе.

Ключевые слова: естественные знания, понятия, принципы, технологии, личность, методы, тео-
рии, концепции.

Vysochan L.M. READY TO ELEMENTARY TEACHERS OF INTERACTIVE LEARNING
This paper examines the problem of readiness for primary school teacher of interactive learning, skillful use 

of educational technology in the educational field study «Natural» in elementary school.
Key words: natural knowledge, concepts, principles, technology, personality, methods, theories, concepts.

Постановка проблеми. Оновлена мета 
сучасної освіти зумовлює актуальність про-
блеми реалізації інтерактивного підходу в 
педагогічній діяльності вчителя початкових 
класів. Вирішення цього завдання потре-
бує вдосконалення професійної підготовки 
майбутніх педагогів шляхом формування в 
них готовності до використання інтерактив-
них педагогічних технологій.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблему готовності вчителя почат-
кових класів до організації інтерактивного 
навчання досліджували О. Пометун, Л. Пи-
роженко, Л. Каленюк, М. Кларін, О. Комар, 
А. Мартинець та інші.

Постановка завдання. Метою статті є 
розгляд основних форм і методів інтерак-
тивного навчання молодших школярів, до-
слідження їхньої ефективності, переваги 
та недоліків, а також готовності вчителів 
початкової школи до впровадження нових 
технологій навчання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Теоретичні основи підготовки 
вчителів початкових класів до використан-
ня інтерактивних педагогічних технологій 
визначаються результатами наукових до-
сліджень із проблем філософії освіти, ін-
терактивного та рефлексивного навчання, 
розвитку особистості молодшого школяра 
в процесі взаємодії та конкретизуються в 
положеннях про доцільність гармонізації 
навчально-виховного процесу; активізації 
навчально-пізнавальної діяльності кожно-

го учасника навчально-виховного процесу 
шляхом стимулювання його рефлексії та 
залучення до активної взаємодії, створен-
ня позитивного навчального середовища, 
комфортних умов для розвитку та самови-
раження особистості, стабілізації фізично-
го та психоемоційного здоров’я [8, с. 41].

Визначальним компонентом теоретич-
них основ підготовки учителів на інтерак-
тивних засадах є теорія педагогічної май-
стерності І. Зязюна, у якій наголошується, 
що ефективне гуманістично спрямоване 
навчання й виховання може забезпечити 
лише вчитель-майстер, який володіє про-
фесійно-особистісними, дидактичними, 
організаторськими, комунікативними вмін-
нями, має високий рівень педагогічної уяви, 
рефлексії, творчості. Конкретизація теорії 
педагогічної майстерності в інтерактивно-
му контексті знайшла своє відображення в 
таких концепціях: творення позитивної на-
вчально-пізнавальної реальності, розвиток 
педагогічної творчості, формування педа-
гогічної майстерності вчителя-предмет-
ника, організація самостійної пізнавальної 
діяльності, формування культури педаго-
гічного спілкування, єдність теоретичної й 
практичної складових педагогічної освіти 
[9, с. 132].

В умовах інтерактивного навчання вчи-
тель є організатором взаємодії учнів із 
навчальною інформацією, якою є їхній 
власний досвід. «Як глибше, – підкреслює  
М. Кларін, – то йдеться не просто про вклю-
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чення емпіричних спостережень, життєвих 
вражень учнів як допоміжного ілюстратив-
ного доповнення. Досвід тих, хто навчаєть-
ся, є центральним джерелом навчального 
пізнання» [6, с. 86].

Серед зарубіжних концепцій підготов-
ки вчителів до застосування інтерактивних 
педагогічних технологій особливе місце за-
ймає німецька наукова школа, яка виокрем-
лює рефлексивну педагогіку як важливу 
дисципліну, що забезпечує розвиток інте-
рактивно-рефлексивних умінь учителів в 
ході педагогічної взаємодії.

Особливості використання вчителем по-
чаткових класів інтерактивних педагогічних 
технологій виявлені на основі аналізу по-
глядів видатних педагогів і психологів, су-
часних науковців на специфіку організації 
навчання, виховання й розвиток молодших 
школярів, а також дослідження результатів 
констатувального експерименту стосовно 
практики організації інтерактивної педаго-
гічної взаємодії з учнями початкових класів. 
До особливостей використання вчителем 
початкових класів інтерактивних педагогіч-
них технологій належать такі:

– цілеспрямоване забезпечення емоцій-
них контактів і позитивних комунікативних 
переживань у процесі взаємодії з метою 
творення позитивного навчального сере-
довища; гармонійне поєднання пізнаваль-
ної та фізичної активності учнів; мотивація 
й активізація рефлексії учнів у навчаль-
но-виховному процесі; системне навчання 
молодших школярів різних форм і методів 
навчальної взаємодії;

– створення казкової навчально-пізна-
вальної реальності;

– формування навичок соціальної взає-
модії учнів; стимулювання батьків до інте-
рактивного спілкування в родинах (тренінги 
для батьків, організація інтерактивного спіл-
кування через творчі завдання для спільної 
роботи дітей і батьків) [11, с. 99].

Теоретико-практична готовність учителів 
початкових класів до використання інтерак-
тивних педагогічних технологій визначаєть-
ся за трьома критеріями: прогностична, ко-
мунікативно-рефлексивна компетенція та 
креативно-інтерактивна педагогічна май-
стерність. Показниками першого критерію 
прогностичної компетенції є такі: інфор-
маційна насиченість, здатність визначати 
відповідність змісту навчального матеріалу 
рефлексивно-інтерактивній діяльності уч-
нів, уміння діагностувати стан особливої 
необхідності застосування інтерактивних 
педагогічних технологій. До показників дру-
гого критерію комунікативно-рефлексивної 
компетенції належать здатність створювати 
позитивне комунікативне поле, вміння діа-

гностувати ситуацію спілкування, володіння 
комунікативними стратегіями. Показниками 
третього критерію креативно-інтерактивної 
педагогічної майстерності визначено такі 
вміння: добирати оптимальні інтерактивні 
педагогічні технології, адаптувати відомі до 
конкретних педагогічних ситуацій, створю-
вати авторські [7, с. 17–18].

Інтерактивні технології відіграють важ-
ливу роль у сучасній освіті. Їхня перевага 
полягає в тому, що учні сприймають нову 
інформацію на різних рівнях пізнання (знан-
ня, розуміння, застосування, оцінювання), 
у класах збільшується кількість учнів, які 
свідомо засвоюють навчальний матеріал. 
Учні займають активну позицію в засвоєнні 
знань, зростає їхній інтерес у сприйманні 
знань. Значно підвищується особистісна 
роль учителя: він є лідером, організатором. 
Проте необхідно зазначити, що проекту-
вання й проведення уроків за інтерактивни-
ми технологіями потребують перш за все 
компетентності в цих технологіях учителя, 
його вміння переглянути й перебудувати 
свою роботу з учнями.

Суспільству майбутнього потрібні люди з 
актуальними знаннями, гнучкістю й критич-
ністю мислення, творчою ініціативою, ви-
соким адаптаційним потенціалом. Не менш 
важливими будуть такі їхні якості, як висока 
моральність, особистісна відповідальність, 
внутрішня свобода, налаштованість на мак-
симальну самореалізацію, здатність дося-
гати високої мети раціональним шляхом і 
коректними засобами. Система освіти як 
частина суспільної системи перебуває під 
впливом багатьох сил, одні з яких потре-
бують структурних змін у ній, інші – змісто-
вих, технологічних [2, с. 11].

Сучасний етап системи освіти не задо-
вольняє багатьох, хто в ній працює. Не-
абиякі можливості для якісних змін в освіті 
пов’язані з інтенсивним розвитком засобів 
комунікації та інформаційних технологій. 
Особливо значущим є формування компе-
тентності педагога, його особистісно-про-
фесійних якостей, здатності жити й працю-
вати в інноваційному режимі: прийняти й 
зрозуміти нове, опанувати інноваційну си-
туацію [12, с. 9].

Професіоналізм педагога базується на 
його творчому самовизначенні, у якому 
домінуючу позицію займає спрямованість 
на самовдосконалення, самоосвіту, само-
розвиток, без чого неможливим є забез-
печення нової якості освіти. З метою акти-
візації пізнавальної діяльності на кожному 
уроці застосовують елементи інноватики, 
творчі проблемні завдання, що спрямова-
ні на формування необхідних здібностей і 
якостей. Крізь призму такого бачення ве-
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ликі можливості відкриваються для впрова-
дження в навчальний процес інтерактивних 
технологій [13, с. 33].

З-поміж інтерактивних технологій нав-
чання вчителі початкових класів використо-
вують методику побудови «асоціативного 
куща». На початку роботи учитель визна-
чає одним словом тему, над якою проводи-
тиметься робота, а учні згадують, що в них 
асоціюється з цим словом [15, с. 13].

«Мікрофон». Технологія «Мікрофон» 
надає можливість кожному сказати щось 
швидко, по черзі, відповідаючи на запитан-
ня або висловлюючи власну думку чи пози-
цію [4, с. 5].

Робота в парах. Роботу в парах можна 
використовувати для досягнення будь-якої 
дидактичної мети: засвоєння, закріплення, 
перевірки знань тощо. За умов парної ро-
боти всі діти в класі отримують можливість 
говорити, висловлюватись. Робота в парах 
дає учням час на роздуми, обмін ідеями з 
партнером та озвучення після цього своєї 
думки перед класом. Вона сприяє розвитку 
навичок спілкування, вміння висловлюва-
тись, критичного мислення, вміння доводи-
ти й переконувати, вести дискусію. Під час 
роботи в парах можна швидко виконати 
вправи, які за інших умов потребують знач-
ної витрати часу [10, с. 34].

Робота в групах надає всім учасникам 
можливість діяти, практично реалізувати 
навички співробітництва, міжособистісного 
спілкування (зокрема, відпрацювання при-
йомів активного слухання, прийняття спіль-
ного рішення, узгодження різних поглядів). 
Такий вид роботи доцільно використовува-
ти за необхідності розв’язання проблеми, 
з якою важко впоратись індивідуально, а 
також тоді, коли очікуваним результатом є 
набуття навичок роботи в команді [5, с. 14].

«Мозковий штурм» є ефективним ме-
тодом для використання досвіду учнів із 
метою розв’язання проблем та розробки 
ідей. Техніка колективного обговорення. 
Допомагає знаходити кілька варіантів щодо 
рішень конкретної проблеми, є збиранням 
ідей, пропозицій тощо. Спонукає учасни-
ків застосувати свою уяву та творчість, що 
досягається шляхом вираження думок всіх 
учасників [3, с. 27].

Динаміка сучасного розвитку цивілізації, 
прогнозування його перспектив наводять 
на думку, що освітня система, навчальний 
заклад, педагогічний колектив, педагог, які 
ігноруватимуть у своїй діяльності іннова-
ційний чинник, не лише відставатимуть від 
суспільних процесів, тенденцій, а й спри-
чинятимуть формування особистості, по-
коління заздалегідь запрограмованих на 
аутсайдерські інтелектуальні, духовні, со-

ціальні позиції. Педагог із зашкарублими 
знаннями, байдужий до пізнання й викори-
стання у своїй діяльності нового, формува-
тиме подібні комплекси й у своїх вихован-
ців, з яких мало хто може стати успішною 
особистістю.

Із розвитком цивілізації постійно онов-
люються вимоги до якості освіти, одним із 
найважливіших засобів забезпечення якої 
є інноваційність освітнього пошуку. Іннова-
ційність розглядають не тільки як налаш-
тованість на сприйняття, продукування й 
застосування нового, а насамперед як від-
критість. Стосовно особистісного чинни-
ка педагогічної діяльності, то це означає 
таке: відкритість вихователя до діалогічної 
взаємодії з вихованцями, яка передбачає 
рівність психологічних позицій обох сторін; 
відкритість культурі й суспільству, яка вияв-
ляється в прагненні педагога змінити дій-
сність, дослідити проблеми та обрати опти-
мальні способи їх розв’язання; відкритість 
свого «Я», власного внутрішнього світу.

Інноваційність як принцип педагогіки 
забезпечує умови розвитку особистості, 
здійснення її права на індивідуальний твор-
чий внесок, на особистісну ініціативу, на 
свободу саморозвитку. Головними особли-
востями інноваційної педагогічної діяльно-
сті є особистісний (спрямованість на осо-
бистість, гуманістична природа), творчий 
підхід, дослідно-експериментальний харак-
тер, стійка вмотивованість на пошук нового 
в організації навчально-виховного процесу.

Сьогодні вже неможливо навчати тради-
ційно: у центрі навчально-виховного процесу 
має перебувати учень. Від його творчої ак-
тивності на уроці, вміння доказово міркува-
ти, обґрунтовувати свої думки, вміння спіл-
куватися з учителем, учнями класу залежить 
успіх у свідомому опануванні шкільної про-
грами. Розвиток критичного мислення – це 
дуже важливий аспект не лише в навчанні, 
а й у повсякденному житті, де герої є реаль-
ними, а їхні вчинки – це твої дії та дії твоїх 
дітей. Навчити дітей мислити критично – це 
означає правильно поставити запитання, 
спрямувати увагу в правильне русло, вчити 
робити висновки та знаходити рішення. Для 
того щоб кожна дитина могла розвинути свої 
творчі можливості, необхідним є розумне ке-
рівництво з боку вчителя [1, с. 14].

Важливою педагогічною умовою форму-
вання критичного мислення учнів є ство-
рення зацікавленості та доброзичливої 
співпраці на уроці, активне залучення до 
парної та групової роботи . Вже починаючи 
з дитячих років, дитину необхідно привчати 
формулювати свої думки, оцінні судження, 
переконання, незалежно від інших. Тобто 
мислення може бути критичним лише тоді, 
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коли воно має індивідуальний характер. 
Для розвитку позитивної самооцінки дити-
ни молодшого шкільного віку надзвичайно 
важливим є відчуття, що вона в результа-
ті самостійного пошуку дійшла висновку, 
який сприймається як правильний іншими 
членами колективу та вчителем [14, с. 23].

Технологія формування та розвитку кри-
тичного мислення є однією з інноваційних 
педагогічних технологій, що відповідає ви-
могам Національної доктрини розвитку 
освіти України щодо переходу до нового 
типу гуманістично-інноваційної освіти, увага 
переноситься на процес набуття школяра-
ми знань, умінь, навичок, життєвого досвіду, 
які трансформуються в компетенції.

Висновки. Отже, системне запрова-
дження цієї технології в школі сприяє тому, 
що учні поступово опановують її не лише 
як навчальну технологію, вміння самостій-
но вчитися, критично мислити, але й вико-
ристовувати свої знання в повсякденному 
житті. А саме початкова ланка є фундамен-
том формування критичного мислення як 
пріоритетного напряму виховання особи-
стості сучасної молодої людини.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що 
призначення інтерактивних методів навчан-
ня полягає в тому, щоб, по-перше, переда-
ти знання, по-друге, сформувати способи 
їх активного здобування й застосування на 
практиці. Зміст полягає не лише в знан-
нях, а й у способах мислення. Інтерактивні 
методи забезпечують комфортні умови, за 
яких кожен учень відчуває свої успіхи.

Перспективи подальших пошуків до-
слідження полягають у тому, щоб ще більш 
детально й глибоко дослідити теоретичну 
основу інтерактивних методів навчання мо-
лодших школярів, а також сприяти їхньому 
практичному застосуванню на уроках вчи-
телями початкових класів.

Пропонуємо Вам фрагмент уроку (етап –  
підсумок уроку) з курсу «Я й Україна» для 
учнів четвертого класу.

Тема: Населення України.
Мета: дати відомості про населення 

України; формувати вміння учнів працюва-
ти з картою, підручником; розвивати піз-
навальний інтерес; виховувати патріотичні 
почуття

VI. Підсумок уроку.
Технологія «Мікрофон».
Хто отримує мікрофон – відповідає на 

питання:
– Яка кількість населення України?
– Які народи складають населення нашої 

країни?
– Яка державна мова України?
– Які вислови про українські мову ви 

знаєте?

– Скільки областей у нашій державі?
– Як позначено обласні центри та міста 

на карті? Чому ці кружечки різні за розмі-
рами?

– Яка автономна республіка входить до 
складу України?
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ  
КОНФЛІКТІВ ВЧИТЕЛЯ НА КОГНІТИВНОМУ РІВНІ

Власенко І.А., аспірант 
кафедри психології

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

У статті висвітлено психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів учителя на ког-
нітивному рівні. Виявлено динаміку смисложиттєвих орієнтацій учителя та змістові характеристики 
розузгодження мотиваційно-особистісної сфери в контексті внутрішньоособистісного конфлікту.

Ключові слова: внутрішньоособистісний конфлікт, вчитель, смисложиттєві орієнтації, внутріш-
ні конфлікти, внутрішні вакууми.

В статье отражены психологические особенности внутриличностных конфликтов учителя на ког-
нитивном уровне. Обнаружена динамика смысложизненных ориентаций учителя и содержательные 
характеристики рассогласования мотивационно-личностной сферы в контексте внутриличностного 
конфликта.

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, учитель, смысложизненные ориентации, внутрен-
ние конфликты, внутренние вакуумы.

Vlasenko I.A. THE PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INTRAPERSONAL CONFLICTS OF TEACH-
ER AT COGNITIVE LEVEL

In an article the psychological features of intrapersonal conflicts of teacher at cognitive level are reflected. 
It is found out that the dynamics of meaning of life orientations of teacher and content descriptions of 
disintegration of motivational-personality sphere in a context of intrapersonal conflict.

Key words: intrapersonal conflict, teacher, meaning of life orientations, inner conflicts, inner vacuums.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі, за умов руйнування усталеної ідео-
логії, стрімких соціально-економічних змін, 
коли знижується соціальний престиж праці 
педагога, учителі часто не впевнені в май-
бутньому, переживають негативні емоційні 
стани, що зумовлює дисгармонійний розви-
ток особистості, виникнення й загострення 
внутрішньоособистісних конфліктів. Зага-
лом ситуація внутрішньої суперечливості 
та конфліктності є не лише природною, а 
й необхідною для розвитку вчителя. Однак 
невирішений внутрішньоособистісний кон-
флікт може викликати високий рівень три-
воги, зниження самооцінки та впевненості 
в собі, зумовлювати психотравматизацію 
(Р. Бернс, Л. Мітіна, К. Роджерс).

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема внутрішньоособистісно-
го конфлікту в професійній діяльності вчи-
теля недостатньо вивчена в психологічній 
науці. Існують дослідження особливос-
тей рольових конфліктів (Н. Водоп’янова,  
О. Корнєєва), внутрішньоособистісних про-
тиріч як детермінант професійного роз-
витку вчителя (О. Кузьменкова, Л. Мітіна), 
специфіки подолання вчителями таких кон-
фліктів (Т. Маланьїна), психодіагностики й 
корекції внутрішніх конфліктів у контексті 
професійного вигоряння (Л. Березовська). 
Проте психологічні особливості внутріш-

ньоособистісного конфлікту вчителя на 
когнітивному рівні в сучасних дослідженнях 
висвітлено недостатньо, що й зумовило ви-
бір теми статті.

Постановка завдання. Метою роботи 
є аналіз результатів емпіричного дослі-
дження психологічних особливостей вну-
трішньоособистісного конфлікту вчителя 
на когнітивному рівні. Завдання публікації 
– на основі проведеного емпіричного до-
слідження розкрити психологічні особли-
вості внутрішньоособистісного конфлікту 
вчителя на когнітивному рівні, з’ясувати 
динаміку таких особливостей. Для вирі-
шення поставлених завдань ми використа-
ли тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) 
Д. Леонтьєва (адаптований варіант) [4] та 
методику «Рівень співвідношення цінності 
й доступності в різних життєвих сферах» 
(РСЦД) О. Фанталової [7].

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз охопив 192 вчителів за-
гальноосвітніх і спеціалізованих середніх 
шкіл м. Києва, м. Звенигородки Черкась-
кої області, с. Калинівки Васильківського 
району Київської області віком 20–73 роки 
з педагогічним стажем від 1 до 49 років  
(171 жінка та 21 чоловік).

Шляхом теоретичного аналізу визначено 
робоче поняття внутрішньоособистісного 
конфлікту. Внутрішньоособистісний кон-
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флікт – це психологічний стан більш або 
менш тривалої дезінтеграції особистості, 
зумовлений загостренням суперечностей 
у її ціннісно-мотиваційній сфері, що ви-
ражається як розузгодженість поглядів, 
ставлень, дій щодо себе, інших і світу в 
цілому. Такий конфлікт являє собою ціліс-
ний феномен, тому його особливості слід 
розглядати на рівні цілісної самосвідомості  
(О. Леонтьєв, В. Столін, Д. Грешньов,  
О. Фанталова), з опорою на системний 
підхід. Використана в нашому дослідженні 
структура внутрішньоособистісного кон-
флікту включає когнітивний, емоційний та 
поведінковий рівні.

Базовим для розуміння внутрішнього 
конфлікту ми вважаємо з’ясування особли-
востей когнітивних проявів такого конфлік-
ту, оскільки однією з основних причин його 
виникнення є особистісний смисл [2]. Саме 
він надає переживанням емоційності й го-
строти та ускладнює (або унеможливлює) 
адекватну оцінку актуальної ситуації. Для 
кожного з рівнів конфлікту нами виділено 
критерії, що відображають його психологічні 
особливості. Ми припустили, що на когні-
тивному рівні такими критеріями є особли-
вості смисложиттєвих орієнтацій учителя та 
індекс розузгодження цінного й доступного 
в мотиваційно-особистісній сфері.

Тест СЖО спрямовано на те, щоб вияви-
ти три смисложиттєві орієнтації (цілі в жит-
ті, насиченість життя, задоволення від са-
мореалізації), два аспекти локусу контролю 
(локус контролю-Я та локус контролю-жит-
тя) та загальний показник осмисленості 
життя [4]. Четверту шкалу тесту СЖО було 
адаптовано нами відповідно до завдань 
дослідження. Як один з аспектів системи 
СЖО вчителя ми з’ясовували результатив-
ність професійного життя. З метою з’ясу-
вання змістових характеристик внутрішніх 
конфліктів (їх кількісних і якісних харак-
теристик) використано методику РСЦД  
О. Фанталової.

За нашим припущенням, у разі гострого 
внутрішнього конфлікту виникають значні 
труднощі в осмисленні суб’єктом власного 
життя, у пошуку значущих цілей, цінностей, 
діяльності, а також нездатність досягти на-
мічених цілей життя, що пов’язано із сис-
темою смисложиттєвих орієнтацій індивіда.

За результатами тесту СЖО ми отрима-
ли показники, наведені в таблиці 1.

Як свідчать наведені результати, близько 
70% учителів характеризуються середнім 
рівнем розвитку смисложиттєвих орієнта-
цій. У 13,5% педагогів (26 обстежуваних) 
відзначаються низькі показники за шкалою 
«Цілі в житті», що означає, що вони живуть 
сьогоднішнім або вчорашнім днем, не ма-

Таблиця 1
Рівень смисложиттєвих орієнтацій 

сучасних вчителів, n=192

Шкала тесту
Рівень СЖО, %

низький середній високий

Цілі в житті 13,5 75,6 10,9
Процес життя 14,1 70,8 15,1
Результативність 
професійного 
життя

15,1 68,2 16,7

Локус 
контролю-Я 17,2 75 7,9

Локус контролю-
життя 14,6 73,4 12,0

Осмисленість 
життя 14,6 68,2 17,2

ють цілей у майбутньому, які надають жит-
тю осмисленості, спрямованості й життєвої 
перспективи. 14,1% педагогів (27 обстежу-
ваних) мають низькі показники за шкалою 
«Процес життя». Це може свідчити про те, 
що досліджувані невдоволені своїм ниніш-
нім життям, не відчувають інтересу до жит-
тя. Низькі показники за шкалою «Результа-
тивність професійного життя» мають 15,1% 
педагогів (29 обстежуваних), а за шка-
лою «Локус контролю-Я» – 17,2% вчителів  
(33 респонденти), отже, вони відчувають 
невдоволення результативністю професій-
ного життя, не вірять у свої сили контролю-
вати події власного життя. 14,6% вчителів 
(28 досліджуваних) переконані, що життя 
людини непідвладне свідомому контролю, 
що свобода ілюзорна, тому немає сенсу за-
гадувати що-небудь на майбутнє. У 14,6% 
вчителів (28 обстежуваних) виявлено низь-
кі значення за показником «Осмисленість 
життя», тобто вони не схильні осмислювати 
події власного життя.

Лише 10,9% вчителів (21 обстежува-
ний) здатні ставити перед собою цілі в 
майбутньому, які надають життю осмисле-
ності, спрямованості та часової перспек-
тиви. 15,1% педагогів (29 респондентів) 
відчувають емоційну насиченість життя, 
його наповненість певним смислом; 16,7%  
(32 вчителі) отримують задоволення від 
професійної самореалізації. Менше од-
нієї десятої частки (7,9%) досліджуваних  
(15 учителів) мають високі показники за 
шкалою «Локус контролю-Я», а 12% (23 
вчителі) – за шкалою «Локус контролю-жит-
тя». Такі вчителі уявляють себе сильними 
особистостями, які мають достатню сво-
боду вибору, щоб побудувати своє життя 
згідно з власними цілями й завданнями, а 
також вони переконані в тому, що людині 
дано контролювати власне життя, вільно 
приймати рішення та реалізовувати їх. Ви-
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сокі значення за показником осмисленості 
життя свідчать, що 17,2% вчителів (33 опи-
таних) вдаються до смисложиттєвих пошу-
ків, схильні осмислювати власне життя.

Низькі значення за субшкалами тесту 
СЖО та низький показник «Осмисленість 
життя» (14,6% обстежуваних) можуть свід-
чити про наявність у вчителів внутрішнього 
конфлікту. Розвинену систему смисложит-
тєвих орієнтацій суб’єкта, який характе-
ризується схильністю осмислювати життя, 
здатністю ставити перед собою цілі в май-
бутньому, відчувати емоційну насиченість 
життя, задоволення від професійної само-
реалізації, впевненість у можливості кон-
тролювати власне життя, виявлено в 17,2% 
вчителів, що може бути важливим чинником 
конструктивного подолання внутрішньоо-
собистісних конфліктів. Середні значення 
за шкалами тесту СЖО свідчать, на нашу 
думку, про недостатню здатність системи 
смисложиттєвих орієнтацій щодо подолан-
ня внутрішньоособистісних конфліктів.

Для з’ясування динаміки особливостей 
внутрішньоособистісних конфліктів у про-
фесійній діяльності вчителя ми виділили 
чотири групи вчителів, які відрізнялися ста-
жем педагогічної діяльності. Ми припуска-
ли, що особливості професійної діяльності 
вчителя на різних етапах накладають відби-
ток на особливості його внутрішньоособи-
стісних конфліктів.

У вчителів 1 групи (до 5 років педаго-
гічного стажу) відбувається адаптація до 
професії. Цей період позначений прийнят-
тям та інтеграцією в поведінку й діяльність 
норм, правил, обмежень як колективу, так 
і професії загалом, труднощами входжен-
ня в колектив. У педагогів 2 групи (зі ста-
жем 6–15 років) формується й закріплю-

ється індивідуальний стиль діяльності, що 
дає їм змогу ефективно долати труднощі. 
У психологічному просторі вчителів 3 гру-
пи (зі стажем 16–25 років) розгортається 
криза середини життя. Актуальними ста-
ють питання віднайдення смислу життя, 
діяльності, підведення підсумків зробле-
ного, здобутого. Це є періодом виходу на 
професійне плато. Респонденти 4 групи (зі 
стажем 26 років і більше) відзначають по-
гіршення стану фізичного здоров’я, що від-
бивається на їх професійній діяльності та 
особистому житті.

Для з’ясування особливостей динамі-
ки системи СЖО ми застосували попарне 
порівняння груп вчителів за частотою ви-
соких/низьких показників із використанням 
критерію Фішера, результати якого наве-
дено в таблиці 2.

Як видно з таблиці 2, найбільшу кіль-
кість статистично значущих відмінностей 
між групами зафіксовано за шкалами «Цілі 
в житті», «Результативність професійного 
життя» та загальним показником осмисле-
ності життя.

Аналіз результатів засвідчив, що низькі 
значення за шкалою «Цілі в житті» часті-
ше виявлялись у 2, 3 і 4 групах порівняно  
з 1 (при цьому р≤0,05 відповідно), а високі –  
у 3 частіше, ніж у 2 і 1 (р≤0,01 відповідно), 
у 4 – частіше, ніж у 2 (р≤0,05). Це озна-
чає, що зі збільшенням стажу підвищується 
здатність вчителя ставити перед собою цілі 
на майбутнє. Значущі відмінності в розпо-
ділі низьких значень виявлено між 1 та 2,  
1 і 3 групами (р≤0,05 відповідно), а також між 
1 і 4 (р≤0,01) та між 2 і 4 групами (р≤0,05). 
Високі значення за шкалою «Цілі в житті» ча-
стіше фіксувалися в 3 групі порівняно з 1 і  
2 та в 4 групі порівняно з 2 (р≤0,05).

Таблиця 2
Значення відмінностей між групами вчителів за тестом СЖО

Шкала Частота 
показників

Емпіричні значення φ*
1-2 гр. 2-3 гр. 3-4 гр. 1-3 гр. 1-4 гр. 2-4 гр.

Цілі в житті
низ. 1,864* 0,182 1,351 1,936* 3,423** 1,649*
вис. 0,725 3,234** 1,197 2,849** 1,95** 1,324

Процес життя
низ. 1,864* 0,737 0,487 1,089 1,661* 0,298
вис. 2,483** 1,049 0,015 1,398 1,502 1,181

Результативність 
професійного 
життя

низ. 1,585 0,78 1,982* 0,785 2,778** 1,255

вис. 1,316 0,78 1,044 1,964* 3,087** 1,943*

Локус 
контролю-Я

низ. 1,297 0,484 1,674* 0,785 2,479** 1,255
вис. 1,079 0,072 0,691 0,95 1,714* 0,659

Локус 
контролю-життя

низ. 1,093 0,354 0,243 1,363 1,723* 0,654
вис. 0,432 1,982* 1,197 2,236* 1,28 0,92

Осмисленість 
життя

низ. 3,08** 1,69* 1,982* 1,305 3,346** 0,245
вис. 1,572 0,809 0,075 2,236* 2,513** 0,979

Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01.
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За шкалою «Емоційна насиченість жит-
тя» низькі значення частіше виявлялись у  
1 групі, ніж у 2 і 4 (р≤0,05 відповідно), а ви-
сокі значення –у 4 частіше, ніж у 2 (р≤0,01). 
Отже, зі збільшенням стажу підвищується 
схильність вчителя сприймати процес жит-
тя як емоційно насичений. За шкалою «Ре-
зультативність професійного життя» високі 
показники ми частіше виявляли в 4 групі 
порівняно з 1 (р≤0,01) і 2 (р≤0,05), а також 
у 3 групі порівняно з 1 (р≤0,05). Низькі по-
казники за цією шкалою частіше фіксува-
лись у досліджуваних 3 і 1 груп, порівняно з  
4 (р≤0,05 і р≤0,01 відповідно). Отже, учителі 
3 і 4 груп частіше сприймають своє про-
фесійне життя як результативне, що може 
бути умовою подолання внутрішньоособи-
стісних конфліктів.

За шкалою «Локус контролю-Я» низь-
кі значення зафіксовано з більшою часто-
тою в 1 і 3 групах, ніж у 4 (р≤0,01, р≤0,05 
відповідно), а високі значення в 4 групі 
виявлялись частіше, ніж у 1 (р≤0,05). За 
шкалою «Локус контролю-життя» низькі 
показники частіше зустрічались у 1, ніж у  
4 групі педагогів (р≤0,05). Встановлено, що 
частота розподілу високих значень за цією 
шкалою в 3 групі вища, ніж у 1 і 2 (р≤0,05 
відповідно). Такі результати свідчать про 
підвищення в учителів із більшим стажем 
відповідальності за себе та своє життя та, 
імовірно, про підвищення їхньої відпові-
дальності за подолання внутрішньоособи-
стісних конфліктів.

Крім того, з’ясовано, що частка вчите-
лів, які виявляють низькі значення за по-
казником «Осмисленість життя», у 1 гру-
пі респондентів більша, ніж у 2 (р≤0,01) і 
4 (р≤0,01), а відповідна частка педагогів 
у 3 групі вища, ніж у 4 (р≤0,05). Зафіксо-
вано також, що частка досліджуваних, які 
демонструють високі значення за шкалою 
осмисленості життя, у 3 і 4 групах педагогів 
більша, ніж у 1 (р≤0,05 і р≤0,01 відповідно).

Таким чином, вважаємо, що існує певна 
динаміка розвитку смисложиттєвих орієн-
тацій учителів залежно від стажу педаго-
гічної діяльності. Динаміка полягає в тому, 
що зі збільшенням стажу розвивається й 
ускладнюється система СЖО вчителя в на-
прямі регулювання його життя та діяльно-
сті, що сприяє конструктивному подоланню 
внутрішньоособистісних конфліктів. Най-
нижчими показниками за всіма шкалами 
тесту СЖО відзначаються вчителі 1 групи 
(до 5 років стажу). Це може означати, що 
система смисложиттєвих орієнтацій цих 
педагогів перебуває на етапі становлення.

Нами виявлено також характеристики 
мотиваційно-особистісної сфери досліджу-
ваних, які є особливостями внутрішньоосо-

бистісних конфліктів на когнітивному рівні. 
Так, значне розузгодження між параметра-
ми цінності (Ц) й доступності (Д) в моти-
ваційно-особистісній сфері свідчить про 
ступінь незадоволення поточною життєвою 
ситуацією, внутрішню конфліктність, бло-
кади основних життєвих потреб [7]. Зони 
внутрішніх конфліктів О. Фанталовою ви-
значено як сфери, де можливості людини 
значно нижчі, ніж її потреби (Ц на 4 й біль-
ше бали перевищує Д). Значний розрив 
між показниками цінності та доступності 
(≥4), коли Д>Ц за певним поняттям вказує 
на наявність внутрішнього вакууму – неза-
доволеності індивіда в певній сфері, відчут-
тя «внутрішнього баласту», «надмірної при-
сутності» [7].

Кількісний аналіз результатів за мето-
дикою О. Фанталової дав змогу виявити 
індекс розходження цінності – доступно-
сті («Ц – Д»), що вважається індикатором 
внутрішніх конфліктів у мотиваційно-особи-
стісній сфері [7]. Ми з’ясували, що 81 вчи-
тель (42,2% досліджуваних) характеризу-
ється низьким рівнем індексу розходження 
«Ц – Д», 71 (37% респондентів) – середнім, 
40 вчителів (20,8% респондентів) – висо-
ким. Це означає, що більше 40% вчителів 
відзначаються високим рівнем самореалі-
зації, внутрішньої ідентичності, п’ята части-
на педагогів виявляє високий ступінь неза-
доволення поточною життєвою ситуацією, 
внутрішню конфліктність. Решта вчителів 
має нестійку рівновагу в мотиваційно-осо-
бистісній сфері (наявні внутрішньоособи-
стісні протиріччя), що викликає середній 
ступінь внутрішньої дезінтеграції.

Дезінтеграція в мотиваційно-особистіс-
ній сфері потенційно може стимулювати 
індивіда до подолання неконструктивного 
стану, розширення способів і форм пове-
дінки, діяльності, спілкування, а з іншого 
боку, здатна стримувати особистісний і 
професійний розвиток (Т. Яценко, Л. Міті-
на, О. Кузьменкова).

Ми встановили, що в мотиваційно-осо-
бистісній сфері вчителів домінують ек-
зистенційні та індивідуальні цінності. Так, 
найвищими рангами в структурі цінностей 
(параметри Ц та Д показано в дужках) ха-
рактеризуються щасливе сімейне життя  
(Ц 1, Д 1), здоров’я (Ц 2, Д 11), любов  
(Ц 3, Д 6) – перша за значущістю група 
цінностей. Друга за значущістю група 
представлена такими сферами: наявність 
хороших і вірних друзів (Ц 4, Д 3,5), ма-
теріально забезпечене життя (Ц 5, Д 12), 
свобода (Ц 6, Д 9). Третя група цінностей 
об’єднує сфери впевненості в собі (Ц 7, 
Д 7), пізнання (Ц 8, Д 3,5), цікавої роботи 
(Ц 9, Д 5). Четверту за значущістю гру-
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пу цінностей складають сфери творчості  
(Ц 10, Д 10), активного, діяльного життя 
(Ц 11, Д 2), краси природи й мистецтва 
(Ц 12, Д 8).

Очевидно, висока значущість загаль-
нолюдських цінностей у вибірці пов’язана 
з прагненням вчителя зберегти ідентич-
ність в умовах суспільної нестабільності, 
під тиском загальної глобалізації, потуж-
них крос-культурних впливів, наступу ма-
скультури. Вагомим є переважання вчи-
телів жіночої статі, для яких традиційно 
значущими залишаються цінності сімей-
ного життя, спілкування, взаємодопомо-
ги, підтримки.

Аналіз загальної структури ціннісних 
сфер і місце в ній цінностей індивідуаль-
ного вдосконалення (пізнання, цікава ро-
бота, творчість, активне, діяльне життя), 
імовірно, свідчать про те, що для частини 
вчителів прагнення до підвищення профе-
сіоналізму, ерудованості втрачає актуаль-
ність, що може бути пов’язано з переорі-
єнтацією інтересів з області професійної 
діяльності на інші сфери (О. Любимова). 
В умовах посиленого зовнішнього й вну-
трішнього контролю в педагогів нерідко 
розвивається нервове перенапруження, 
що запускає дефіцитарну мотивацію (за  
А. Маслоу).

З’ясовано також змістові характери-
стики внутрішньоособистісних конфліктів 
учителя. Так, у мотиваційно-особистісній 
сфері найчастіше виявляються внутрішні 
конфлікти у таких сферах: здоров’я (47,9% –  
92 опитуваних), щасливе сімейне життя 
(33,9% – 65 опитуваних), матеріально за-
безпечене життя, любов (27,1% та 26% –  
52 і 50 опитуваних відповідно). Згадані 
сфери представляють найбільш афективно 
заряджені частини самосвідомості. Отже, 
такі дані засвідчують високий ступінь неза-
доволення життєвою ситуацією в названих 
учителів.

Психологічні особливості внутрішньо-
особистісних конфліктів учителя можуть 
бути визначені в термінах як внутрішніх 
конфліктів, так і внутрішніх вакуумів. Ос-
танні відзначаються зниженням спонукань 
[7], а отже – смислового наповнення пев-
ної життєвої сфери, що зумовлює зни-
ження активності вчителя, а відповідно, і 
його можливості подолати внутрішньоос-
обистісний конфлікт. Виявлено домінуючі 
внутрішні вакууми у таких сферах: актив-
не, діяльне життя (50,5% – 97 респонден-
тів), краса природи та мистецтва (44,8% –  
86 респондентів), цікава робота (27,1% –  
52 респонденти), пізнання (22,9% – 44 
респонденти). Внутрішній вакуум у сфері 
активного, діяльного життя може свідчити 

про так зване «перенасичення» активною 
діяльністю, що суб’єктивно відчувається 
індивідом. Внутрішній вакуум у сфері краси 
природи й мистецтва, очевидно, пов’яза-
ний із впливом на індивідуальну свідомість 
ідеології споживання. Понад 40% учителів 
низько оцінюють красу, незважаючи на її 
потенціал як джерела розвитку й саморо-
зуміння. Внутрішні вакууми у сферах ціка-
вої роботи та пізнання в учителів можемо 
трактувати як знижене прагнення до ін-
телектуальних, духовних зусиль, пошуків, 
що пов’язано, на нашу думку, з рольовим 
перевантаженням учителів, виконанням 
різнопланових і складних ролей (від під-
леглого до лідера, від учителя до жінки й 
матері). Вважаємо, що такі внутрішні ва-
кууми вказують на перенапруження психо-
логічних ресурсів учителя у зв’язку зі знач-
ними стресовими впливами та високими 
професійними вимогами. На нашу думку, 
цей стан є передумовою внутрішньоосо-
бистісних конфліктів у професійній діяль-
ності вчителя.

Висновки. Отже, з’ясовано, що провід-
не місце в мотиваційно-особистісній сфері 
сучасних учителів належить таким цінно-
стям, як щасливе сімейне життя, здоров’я 
та любов. Потужними дезінтегративними 
тенденціями в мотиваційно-особистісній 
сфері відзначаються 20,8% вчителів. Цін-
нісними сферами, де найчастіше виявля-
ються внутрішні конфлікти вчителів, є сфе-
ри здоров’я, щасливого сімейного життя, 
матеріально забезпеченого життя, любові. 
Внутрішні вакууми найчастіше фіксуються 
в таких сферах, як активне, діяльне життя, 
краса природи й мистецтва, цікава робота 
та пізнання.

Таким чином, виявлено основні психоло-
гічні особливості внутрішньоособистісного 
конфлікту вчителя на когнітивному рівні, а 
саме:

– низькі показники за тестом СЖО та 
значне розузгодження мотиваційно-особи-
стісної сфери можуть свідчити про наяв-
ність у вчителя актуального внутрішньоосо-
бистісного конфлікту;

– динаміка розвитку системи СЖО свід-
чить про недостатній розвиток цієї систе-
ми в учителів-початківців та поступове її 
ускладнення зі зростанням стажу педаго-
гічної діяльності, що вказує на рух учителя 
в напрямі зростання як суб’єкта життєді-
яльності;

– розвинена система смисложиттєвих 
орієнтацій може бути умовою конструктив-
ного подолання внутрішньоособистісного 
конфлікту;

– змістові характеристики внутрішньоо-
собистісного конфлікту вказують на низьку 
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доступність для педагогів сфер, що мають 
для них високу значущість (здоров’я, ща-
сливе сімейне життя, матеріально забезпе-
чене життя, любов), та зниження спонукань, 
що стосуються професійної діяльності, 
близько в чверті вчителів.

Перспективи подальших досліджень по-
лягають у виявленні психологічних особли-
востей внутрішньоособистісного конфлікту 
вчителя на емоційному й поведінковому 
рівнях, з’ясуванні структурних взаємозв’яз-
ків між такими особливостями, а також у 
розробленні та апробації психокорекцій-
ної програми, спрямованої на актуалізацію 
конструктивних функцій внутрішньоособи-
стісного конфлікту в професійній діяльності 
вчителя.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТУАЛІЗАЦІЇ  
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
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Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У роботі висвітлено особливості актуалізації творчого потенціалу особистості. Означено творчі ре-
сурси педагога. Диференційовано та проаналізовано психолого-педагогічні умови актуалізації творчо-
го потенціалу студентів педагогічних спеціальностей.

Ключові слова: творчий потенціал особистості, актуалізація творчих ресурсів педагога, умови 
актуалізації творчого потенціалу студентів.

В работе рассмотрены особенности актуализации творческого потенциала личности. Определены 
творческие ресурсы педагога. Дифференцированы и проанализированы психолого-педагогические ус-
ловия актуализации творческого потенциала студентов педагогических специальностей.

Ключевые слова: творческий потенциал личности, актуализация творческих ресурсов педагога, 
условия актуализации творческого потенциала студентов.

Gera T.I. PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ACTUALIZATION OF THE FUTURE TEACH-
ER’S CREATIVE POTENTIAL

In this paper we highlight features of actualization of the person’s creative potential. Noted the creative 
resources of the teacher. Differentiated and analyzed the psychological and pedagogical conditions of 
actualization of creative potential of students of pedagogical specialties.

Key words: creative potential of the person, actualization of creative resources of the teacher, conditions 
update students’ creative potential.

Постановка проблеми. Актуальним є 
цивілізаційний перехід суспільств від ін-
формаційних до ресурсних технологій. Ця 
проблема не обійшла освітню систему, 
зокрема й сферу підготовки педагогічних 

кадрів. Особистісно-професійний розви-
ток майбутніх педагогів нині спрямовано 
на актуалізацію творчого потенціалу осо-
бистості. Для ефективного психологічного 
супроводу вузівського навчання педагогів 
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необхідно виявити психолого-педагогічні 
умови актуалізації їхнього творчого потен-
ціалу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Тенденцію особи до творчої самоак-
тивності, адекватне сенсотворення як пси-
хологічне забезпечення життєтворчості, 
можливості особистості творити себе со-
матично, особистісно, соціально, індивіду-
ально, духовно, професійно тощо назива-
ють творчим потенціалом особистості. На 
основі досліджень зарубіжних (З. Гас [1], 
С. Ожеховський, К. Маркевич, Б. Качма-
рек [2], Й. Дембовський, М. Гетманський 
[4], К. Шмідт, М. Моджеєвска-Свігуль-
ска [6], М. Охманський [7], Т. Барише-
ва [8], Є. Варламова, С. Степанов [10],  
Г. Драйден, Дж. Вос [12], Д. Лєонтьєв [18],  
М. Мелія [19]) та вітчизняних (В. Бондар 
[9], О. Волошенко [11], І. Єрмаков [14] та 
інші [15–17; 20; 23; 31]) учених з’ясовує-
мо, що в особистісно-професійному ста-
новленні майбутніх педагогів важливо вра-
ховувати актуальну ситуацію та потенційні 
можливості особистості. Виходячи з науко-
вих узагальнень на предмет творчих ресур-
сів людини ([24; 28]), а також зарубіжного 
([13; 8; 6; 3; 30]) й вітчизняного ([21; 27; 29; 
31]) досвіду вивчення структури творчих 
можливостей загалом, творчий потенціал 
особистості варто розглядати як індивіду-
ально-продуктивне поєднання соматично-
го, когнітивного, емоційного, вольового, 
соціально-психологічного та духовного ре-
сурсів людини. Його зміст можемо розкри-
ти через сенсотворчу, життєтворчу та осо-
бистісно-самотворчу тенденції майбутніх 
педагогів ([18; 16; 31]). Однак невивченим 
залишається питання психолого-педагогіч-
них умов актуалізації творчого потенціалу 
майбутніх педагогів.

Постановка завдання. Метою статті є 
виведення психолого-педагогічних умов 
актуалізації творчого потенціалу студентів 
педагогічних ВНЗ. Для досягнення цього 
необхідно виконати такі завдання: по-пер-
ше, описати змістові й процесуальні харак-
теристики творчого потенціалу особисто-
сті; по-друге, на основі змісту, структури, 
механізмів розвитку, процесу актуалізації, 
етапів реалізації, рівнів становлення в он-
тогенезі творчого потенціалу особистості 
теоретично змоделювати процес актуалі-
зації творчого потенціалу педагога; по-тре-
тє, диференціювати психолого-педагогічні 
умови актуалізації творчих ресурсів сту-
дентів педагогічних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підсумовуючи бачення С. Степа-
нова щодо творчого потенціалу як «психо-
енергетичної напруги між устремліннями, 

можливостями та реальним життям люди-
ни», що запускає «рефлексивно-творче зу-
силля, спрямоване на досягнення раніше не 
досяжного» ([25, с. 153]), а також механізм 
творчої активності Р. Ткача «у трьох кате-
горійних формах» ([27, с. 10]), наголосимо, 
що механізм розвитку творчого потенціалу 
охоплює три етапи: інтеріоризацію культу-
ри в суб’єктивні цінності й сенси, екстео-
ріаризацію особистісних сенсів у творчому 
процесі, інтеріоризацію цінності творчого 
продукту в особистісне новоутворення.

Вивчення динаміки творчого потенціалу 
[10; 5; 6; 20; 21; 30] допомогло зауважи-
ти, що актуалізація творчого процесу про-
ходить такі стадії: праймінг (формування 
настанови, ефект передування імпліцитної 
обробки інформації), трансцедентування 
(стан виходу за межі ситуації та власних 
можливостей), віртуалізацію (проектуван-
ня, моделювання), реалізацію (втілення й 
опредметнення задуму), фіксацію творчого 
досвіду (оцінка та післядія). Ритміка функці-
онування творчого потенціалу, зафіксована 
О. Чаплигіним [30], а також характеристи-
ки творчого акту, представлені в науко-
вих працях А. Хуторського [29], Ю. Хацко,  
А. Серавіна, І. Назаренко [21], В. Моля-
ко [20], Т. Баришевої [8], С. Попека [3],  
К. Шмідта [6], дозволили зафіксувати та-
кий алгоритм реалізації особистісного по-
тенціалу у творчому акті: підготовка, інку-
бація, творчий задум, інсайт, перевірка та 
закріплення результату творчості. З ог-
ляду на дослідження М. Охманського [7],  
Т. Баришевої [8], Б. Качмарек і К. Марке-
вич [2], Є. Варламової та С. Степанова [10],  
Т. Титаренко [26] та інших з’ясовано, що 
становлення творчого потенціалу особи-
стості в онтогенезі проходить шість стадій, 
а юнацький період має необхідні переду-
мови, щоб бути сенситивним для розвитку 
здатності людини до самотворення, житт-
єтворення, культуротворення (в тому числі 
професійного) та сенсотворення.

Отже, творчий потенціал педагога – це 
особлива, здатна до саморозвитку систе-
ма відновлюваних соматичних, психічних, 
психологічних, соціально-психологічних, 
особистісних, духовних ресурсів особи-
стості, які виявляються в педагогічній ді-
яльності, спрямованій на отримання соці-
ально важливих результатів. На відміну від 
адаптаційного потенціалу – особистісних 
можливостей успішної адаптації («харді» 
– життєстійкості та самодетерміновано-
сті як показника психічного здоров’я), що 
виявляється в нервово-психічній стійко-
сті, толерантності до стресу, адекватно-
сті сприймання умов діяльності та своїх 
можливостей, відчутті соціальної підтрим-
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ки, рівні конфліктності й досвіду соціаль-
ного спілкування. На особистісному рівні 
творчий потенціал проявляється у формах 
чотирьох інтегрованих властивостей або 
симптомокомплексів: креативність і само-
креативність, творча асертивність і само-
асертивність, творча толерантність і са-
мотолерантність, творча сенситивність і 
самосенситивність. Загалом творчі ресур-
си педагога – це кількісна міра можливості 
виконання творчої педагогічної діяльності; 
психологічні умови, що дозволяють за до-
помогою певних перетворень освітньо-
го процесу отримати бажаний результат; 
можливість користуватися природними й 
набутими, енергетичними й інформацій-
ними, індивідуальними та колективними, 
фізичними й психічними, матеріальними й 
духовними силами (властивостями та яко-
стями) своєї особистості для досягнення 
мети професійної діяльності; запас фізич-
них, психічних, соціальних і духовних сил, 
використовуваних педагогом у педагогічній 
творчості; психологічні засоби педагогічної 
творчості; можлива педагогічна продуктив-
ність і самоефективність педагога.

Попередній теоретичний аналіз розкрив 
зміст, структуру, механізм розвитку, про-
цес актуалізації, етапи реалізації, рівні ста-
новлення в онтогенезі творчого потенціалу 
особистості. Це дозволяє теоретично змо-
делювати актуалізацію творчого потенціалу 
майбутніх педагогів, урахувавши узагаль-
нені нами передумови юнацького самотво-
рення, життєтворення, культуротворення 
та сенсотворення, а також передбачивши 
особистісні прояви творчого потенціалу 
людини. Загалом актуалізація творчого по-
тенціалу майбутнього педагога – це процес 
цілеспрямованого переведення творчого 
потенціалу особистості в реальні, відповідні 
до ситуації дії, який охоплює його активацію 
(приведення в рух конкретних особистісних 
структур і збільшення інтенсивності пев-
них процесів), активізацію (цілеспрямоване 
різке посилення або відновлення емоцій-
них, інтелектуальних, вольових, соціальних 
тощо зусиль, дій, рухів, операцій у відносно 
стабільному стані особистості як резуль-
тат спонукання до посиленої діяльності її 
певних психічних сфер) і власне актуаліза-
цію (переведення ресурсів із потенційного 
стану в актуальний як перетворення їх із 
загальних тенденцій і можливостей на ре-
альні дії, думки, переживання, рухи, стани 
тощо; приведення емоційних, енергетич-
них, вольових, інтелектуальних, соціальних 
і духовних ресурсів людини у відповідність 
до конкретних умов такою мірою, що вони 
стають необхідними (актуальними) для за-
стосування в ситуації «тут і зараз»).

Під умовами актуалізації творчого по-
тенціалу ми розуміємо ті внутрішні (психо-
логічні й особистісні) та зовнішні (соціаль-
ні, культурні, педагогічні тощо) обставини 
(часу, простору, соціального, освітнього 
оточення, духовного, фізичного, психоемо-
ційного тощо стану), які впливають на ста-
новлення, розвиток, актуалізацію та реа-
лізацію творчого потенціалу особистості. 
Можемо розділити їх на три групи. Перша 
група – умови, що спрямовують вектор ста-
новлення й розвитку творчого потенціалу. 
Внутрішньоособистісні – це духовні й інте-
лектуально-змістові ресурси особистості; 
зовнішні – це освітнє, культурне, релігійне, 
мистецьке оточення та рівень його активних 
конструктивних впливів на духовні й інте-
лектуально-змістові ресурси особистості.

Друга група – умови, які формують ди-
наміку розвитку й реалізації творчого по-
тенціалу особистості. Внутрішні – це ін-
телектуально-процесуальні (в тому числі 
пізнавальний стиль), емоційні, вольо-
ві, фізично-енергетичні ресурси люди-
ни. Зовнішні умови цієї групи включають, 
по-перше, стратегії спеціального навчання 
творчості як технології створення й роз-
витку творчих ресурсів (наприклад, серед 
дванадцяти найбільш поширених – зао-
хочувати сумніви, які виникають щодо за-
гальноприйнятих пропозицій і припущень; 
дозволяти робити помилки; заохочувати 
розумний ризик; заохочувати вміння знахо-
дити, формулювати та перевизначати про-
блему; заохочувати терпимість до неви-
значеності й незрозумілості; стимулювати 
саморозвиток тощо); по-друге, стимулю-
вання в освітньому процесі інтелектуальної 
ініціативи (термін Д. Богоявленської), а та-
кож ініціативи вибору, прагнення до пере-
виконання завдань (вихід за межі актуаль-
ної ситуації) як форми самоствердження; 
по-третє, формування емоційної культури 
групової й індивідуальної підтримки твор-
чого самовияву особистості в спілкуванні 
та в діловій, професійній тощо взаємодії з 
людьми різного віку й статусу; по-четвер-
те, залучення до створення та сприймання 
творів різних видів мистецтва (участь у кон-
цертах, виставах, перфоменсах, флешмо-
бах, воркшопах, фестивалях тощо); по-п’я-
те, залучення до науково-дослідної роботи 
(участь у предметних олімпіадах, наукових 
конференціях, консиліумах, презентаціях 
тощо); по-шосте, залучення особистості до 
участі в різних соціальних групах (у тому 
числі тренінгових, за інтересами, гуртках, 
клубах, органах самоврядування, релігій-
них спільнотах тощо).

Третя група умов – ті, що визначають 
кінцеві результати реалізації творчого по-
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який зручно читати й легко сприймати, ство-
рити цілісну схему навчального курсу тощо). 
За сферою активації – на соматичні (завдан-
ня на творчість рухів, тілесну спонтанність, 
ритміку тощо), емоційні (психогімнастичні 
етюди, катартичні техніки, коучінгові вправи 
тощо), пізнавальні (завдання на візуалізацію 
й вербалізацію, психосинтетичний досвід, ге-
нерування ідей, завдання на розвиток твор-
чого мислення, креативної уяви, проектуван-
ня й моделювання тощо), вольові (завдання 
на «логістику творчості», надання підтримки 
в завершенні технологічного процесу тощо), 
соціальні (завдання на конструктивну вза-
ємодію в групі, на емпатійність, ефективне 
слухання, вербальну й невербальну переда-
чу інформації, створення враження, читання 
поведінки тощо), духовні (робота з моли-
товними формулами, медитативні практики, 
тратаки, споглядання тощо).

Висновки. Опис особливостей творчого 
потенціалу особистості (відповідно до пер-
шого завдання дослідження) нами пред-
ставлено через такі змістові й процесуальні 
характеристики цього явища: три етапи ме-
ханізму розвитку творчого потенціалу (інте-
ріоризація культури в суб’єктивні цінності та 
сенси, екстеріоризація особистісних сенсів 
у творчому процесі, інтеріоризація цінно-
сті творчого продукту в особистісне ново-
утворення); п’ять рівнів актуалізації творчо-
го процесу (праймінг, трансцедентування, 
віртуалізація, реалізація, фіксація творчого 
досвіду); шість фаз творчого акту та онто-
генетичних рівнів реалізації творчих ресур-
сів (підготовка, інкубація, творчий задум, 
інсайт, перевірка й закріплення результату 
творчості). На основі аналізу творчого по-
тенціалу особистості нами означено творчий 
потенціал педагога як іманентну систему 
соматичних, психічних, психологічних, со-

ціально-психологічних, 
особистісних, духовних 
ресурсів людини, які ви-
являються в педагогічній 
діяльності. Він охоплює 
такі творчі ресурси педа-
гога: кількісну міру його 
можливості виконання 
творчої педагогічної ді-
яльності; психологічні 
умови оптимального пе-
ретворення освітнього 
процесу для отримання 
бажаного результату; 
можливість активізації 
своїх особистісних яко-
стей і властивостей для 
досягнення мети профе-
сійної діяльності; запас 
фізичних, психічних, со-

тенціалу. До внутрішніх умов цієї групи 
належать здатності саморегуляції, вольові 
властивості особистості, а також навички 
тайм-менеджменту. Зовнішні – виконан-
ня наукового або іншого творчого проекту 
як технологія практичного навчання орга-
нізації, регулювання та продуктивного за-
вершення творчого процесу; адекватна 
субординація зовнішнього й внутрішнього 
контролю за діяльністю, відповідний стиль 
педагогічного керівництва самостійною ро-
ботою студентів (який переносить ініціати-
ву та відповідальність на суб’єкта самороз-
витку); такий розподіл часу обов’язкових 
занять, щоб у студентів залишалася мож-
ливість самоексплорації й духовної робо-
ти (переживання станів натхнення, спокою, 
піднесення тощо – завдання педагога ін-
формувати про можливі способи ефектив-
ного проведення часу наодинці із собою та 
з абсолютом, а також ділитися досвідом 
успішної результативності своєї роботи 
над власною особистістю).

Отже, психолого-педагогічні умови ак-
туалізації творчого потенціалу майбутніх 
педагогів можемо класифікувати в такій іє-
рархії (див. рис.).

Технічно актуалізація творчого потенціалу 
починається з відкриття доступу людини до 
всіх своїх ресурсів на рівні їх відчуття, сприй-
мання, осмислення, переживання, прийнят-
тя, перебування в стані натхнення, підне-
сення тощо. Інші ж завдання з актуалізації 
особистісного потенціалу можна розділити 
за спрямованістю на особистісно-центровані 
(наприклад, створити модель себе в глині, 
придумати емблему своєї особистості, на-
писати вірш, зміст і форма якого віддзерка-
лювали би специфіку автора) та особистіс-
но-децентровані (наприклад, зробити школу 
красивою, написати текст на конкретну тему, 
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ціальних і духовних сил педагога, залучених 
у педагогічній творчості; психологічні засо-
би педагогічної творчості; педагогічну про-
дуктивність; самоефективність педагога.

Виходячи зі змісту, структури, механіз-
мів розвитку, процесу актуалізації, етапів 
реалізації, рівнів становлення креатив-
ності в онтогенезі (відповідно до другого 
завдання дослідження), нами теоретично 
змодельовано процес актуалізації творчо-
го потенціалу педагога як розвитку здат-
ності особистості до самотворення, житт-
єтворення, культуротворення (в тому числі 
професійного) та сенсотворення. Модель 
описуваного процесу вибудована навколо 
базових особистісних властивостей (мети 
актуалізації творчого потенціалу) – кре-
ативності та самокреативності, творчої 
асертивності та самоасертивності, творчої 
сенситивності та самосенситивності. Зміст 
модельованого процесу охоплює цілеспря-
моване переведення творчого потенціалу 
особистості в реальні творчі дії. Структура 
модельованого процесу містить три ком-
поненти: активацію, активізацію та власне 
актуалізацію творчих ресурсів.

Психолого-педагогічні умови актуаліза-
ції творчих ресурсів студентів педагогічних 
спеціальностей (згідно з третім завданням 
дослідження) нами диференційовано на 
три групи (спрямовувальні, динамічні та 
продуктовизначальні), кожна з яких перед-
бачає внутрішні (психологічні й особистісні) 
та зовнішні (соціальні, культурні, педагогіч-
ні тощо) обставини становлення, розвитку, 
актуалізації й реалізації творчого потенціа-
лу майбутніх педагогів.

Виведення психолого-педагогічних умов 
актуалізації творчого потенціалу студентів 
педагогічних ВНЗ (що було метою дослі-
дження) допоможе вибудувати адекват-
ний психологічний супровід професійної 
підготовки майбутніх педагогів. Це можна 
окреслити як перспективу подальшої нау-
кової роботи.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ  
ЯК КОГНІТИВНОГО АСПЕКТУ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ  

В ЛІТНІХ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК

Горбаль І.С., аспірант,
асистент кафедри психології

Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано особливості соціальних і психологічних корелятів задоволеності життям 
чоловіків та жінок у пізній дорослості. Виокремлено психологічні профілі задоволеності життям літніх 
чоловіків і жінок та надано рекомендації щодо їхнього психологічного супроводу.

Ключові слова: пізня дорослість, задоволеність життям, когнітивний аспект суб’єктивного бла-
гополуччя, життєстійкість, суб’єктивний вік.

В статье проанализированы особенности социальных и психологических коррелятов удовлетворен-
ности жизнью мужчин и женщин в поздней взрослости. Выделены психологические профили удов-
летворенности жизнью пожилых мужчин и женщин и предоставлены рекомендации относительно их 
психологического сопровождения.

Ключевые слова: поздняя взрослость, удовлетворенность жизнью, когнитивный аспект субъек-
тивного благополучия, жизнестойкость, субъективный возраст.

Horbal I.S. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF LIFE SATISFACTION AS COGNITIVE ASPECT OF 
SUBJECTIVE WELL-BEING AMONG ELDERLY MEN AND WOMEN

The peculiarities of social and psychological correlates of life satisfaction among men and women in late 
adulthood are analyzed. Psychological profiles of life satisfaction of elderly men and women are described and 
the recommendations on their psychological support are elaborated.

Key words: late adulthood, life satisfaction, cognitive aspect of subjective well-being, hardiness, subjective age.

Постановка проблеми. Поряд із комп-
лексом культурних, соціальних, фізичних, 
економічних, духовних, психологічних та ін-
ших чинників важливим індикатором пози-
тивного функціонування людини є її суб’єк-
тивне благополуччя – когнітивно-емоційна 

оцінка людини якості власного життя зага-
лом та окремих його сфер [1, с. 296], що 
залежить від об’єктивних умов існування 
особи та суб’єктивного сприйняття ступе-
ня значимості й задоволеності її потреб, є 
складовою установки людини щодо її жит-
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тя, досягнення якого є підґрунтям для пе-
реживання психологічного благополуччя.

Сукупність суджень людини про якість 
власного життя, яку вслід за Е. Дінером 
прийнято називати «задоволеністю жит-
тям» [10, с. 25], відображає когнітивний 
аспект суб’єктивного благополуччя люди-
ни. У пізній дорослості реалії життя люди-
ни та психологічні особливості особистості 
зазнають суттєвих змін, що може позна-
читися на судженні про якість життя. Після 
припинення трудової діяльності може по-
гіршитися матеріальне становище, з’явля-
ється чимало вільного від роботи часу, який 
необхідно заповнювати іншими видами ак-
тивності (домашньою роботою, спілкуван-
ням із рідними, вихованням онуків тощо), 
внаслідок інволюційних процесів погіршу-
ється фізичне здоров’я й самопочуття, змі-
нюється перебіг когнітивних та емоційних 
процесів і функцій, людина зосереджуєть-
ся на підведенні підсумків прожитого жит-
тя, аналізі власних переживань і досвіду. 
Однак неоднозначною є міра значущості 
окремих аспектів життя в пізній доросло-
сті в детермінації задоволеності життям. 
Окрім цього, описані життєві зміни можуть 
по-різному сприйматися залежно від інди-
відуальних особливостей та статі людини, 
адже контекст життя літніх чоловіків і жінок 
може дещо різнитися, як об’єктивно, так і 
в сприйнятті особи. Програми й документи 
світових організацій, що стосуються генде-
ру та старіння (наприклад, інтернаціональ-
ний Мадридський план дій щодо старіння, 
розроблений ООН у 2002 р., документи 
Фонду населення ООН тощо), зосереджу-
ють увагу насамперед на жінках, описую-
чи їхні реалії життя в пізній дорослості як 
більш складні [7; 13, с. 678], водночас не 
звертаючи увагу на аналіз значимості змін 
у житті чоловіків, зокрема, втрату статусу 
особи, яка матеріально забезпечує сім’ю, 
володіє фізичною силою, професійно роз-
вивається тощо.

Постановка завдання. Метою роботи 
є вивчення психологічних особливостей 
задоволеності життям як аспекту когнітив-
ного благополуччя в пізній дорослості та 
встановлення їх відмінностей залежно від 
статі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для досягнення поставленої цілі 
було проведено дослідження за участю 260 
осіб віком 60–88 років, пенсіонерів за віком, 
серед яких 180 жінок та 80 чоловіків. Було 
використано шкалу задоволеності життям 
Е. Дінера, опитувальник якості життя К. 
Буркхардт, тест життєстійкості С. Мадді. 
Також досліджуваних просили оцінити свій 
суб’єктивний вік (вказати, на скільки років 

вони себе почувають, на скільки років оці-
нюють свою зовнішність, активність і сферу 
інтересів).

Середнє арифметичне всіх п’яти пара-
метрів задоволеності життям знаходиться 
в межах середніх значень від 3,6 до 4,4 ба-
лів. Суттєвого підвищення показників ког-
нітивної оцінки якості життя в літніх людей 
не спостерігається. Попри те, що резуль-
тати іноземних досліджень вказують, що в 
пізній дорослості люди декларують дещо 
підвищений рівень задоволеності життям  
[11, с. 291], імовірно, фізіологічні й соціальні 
зміни, з якими стикається людина в пізній 
дорослості, позначаються на її оцінці якості 
життя, хоча дослідники зазвичай не вважа-
ють їх значимими [8]. Важливим є не стільки 
реальний факт змін, скільки ставлення лю-
дини до них. Окрім цього, реалії життя літніх 
людей різняться в державах різного еконо-
мічного рівня. В Україні особи після 60 років 
часто стикаються з труднощами у фінансо-
вому забезпеченні, неможливістю отриман-
ня належного медичного обслуговування, 
активного й цікавого проведення вільного 
часу, якого після припинення трудової ді-
яльності суттєво більшає, тощо.

На основі порівняльного аналізу за кри-
терієм Ст’юдента не було виявлено відмін-
ностей між рівнем задоволеності життям 
чоловіків і жінок (p=0,07, рис. 1). Аналогічно 
немає статистично значущих відмінностей 
за цими показниками в літніх людей різних 
вікових категорій (p<0,05), із чого можна 
зробити висновок, що переживання щастя 
мало детермінується біологічними, зокрема 
віковими й статевими, чинниками, цей пси-
хологічний феномен має своїм підґрунтям 
диспозиційний компонент особистості. По-
при це з рис. 1 видно, що літні жінки дещо 
більше задоволені своїм життям, що під-
тверджує результати інших досліджень ([2; 
12]). Хоча проблемам жінок у пізній дорос-
лості часто приділяється суттєво більше 
уваги світовою спільнотою, Д. Кнодел та М. 
Офстедаль [13] наголошують на позитивних 
сторонах їхнього життя порівняно з літніми 
чоловіками. Зокрема, старші жінки часто 
отримують більше суспільної поваги та вла-
ди в сім’ї, частково через визнання їхньої 
більш значимої ролі у вихованні дітей, ча-
стково – через міцніший емоційний зв’язок 
із ними на основі інтенсивного спілкування 
протягом багатьох років. Вважається також, 
що криза пізньої дорослості в жінок, пов’я-
зана з припиненням трудової діяльності, 
проходить легше, адже роль професіонала 
для них не така важлива, як сімейна роль. 
Стосунки з рідними, які в пізній дорослості 
набувають більшої значимості, ніж мали ра-
ніше, у жінок більш глибокі й міцні.
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Рис. 1. Відмінності в рівні задоволеності 
життям літніх чоловіків та жінок

Аналізуючи особливості ставлення літніх 
людей до різних аспектів власного життя, 
було виявлено, що всі сфери досліджувані 
оцінюють у межах середніх значень (зна-
чення за шкалами в діапазоні 3,5–5,2 ба-
лів). Порівняно менш задоволені літні люди 
якістю власного здоров’я (Mean=3,57), що 
досить закономірно, враховуючи інволю-
ційні процеси в організмі та погіршення 
самопочуття, яке вони зумовлюють у пізній 
дорослості. Дещо нижчими за інші є також 
оцінки задоволеності матеріальним ста-
новищем (Mean=4,43) та активним відпо-
чинком (Mean=4,53), оскільки реалії життя 
досліджуваних часто пов’язані з погіршен-
ням фінансового стану справ у житті після 
припинення трудової діяльності та необхід-
ності жити на пенсійні виплати. З одного 
боку, це може бути прямо пов’язано з не-
можливістю проводити час так, як хотіло-
ся б, особливо коли часові можливості для 
цього збільшилися. З іншого боку, невдо-
воленість активним відпочинком може зу-
мовлюватися також погіршенням здоров’я, 
адже фізичні сили не дають змоги всім літ-
нім людям бути настільки ж жвавими, як у 
молоді роки.

Незначними, однак дещо підвищени-
ми в загальній досліджуваній групі є по-
казники задоволеності такими аспектами 
життя, як можливість надавати допомогу, 
поради іншим людям (Mean=5,27). На дум-
ку Н. Пряжнікова [5], одним із важливих 
моментів функціонування старших людей 
є потреба повчати інших, прагнення ді-
литися досвідом, щоб таким чином відчу-
вати свою вагомість у соціальному житті. 
На цьому фоні привертає увагу порівняно 
нижча задоволеність досліджуваних своєю 
участю в організаціях і суспільних справах 
(Mean=4,66), через яку, імовірно, описані 
потреби могли б бути реалізованими кра-

ще, на їхню думку. Крім того, навіть за під-
тримки інших своїми порадами, важливим 
для літніх людей залишається аспект залу-
чення до соціального контексту, якого з ви-
ходом на пенсію суттєво меншає.

Задоволеність життям корелює з показ-
никами життєстійкості (зв’язок між інте-
гральними шкалами r=0,27 при p<0,001), 
вищі показники когнітивного благополуччя 
в людей, які можуть витримувати стресові 
ситуації, зберігаючи внутрішній баланс, тоді 
як слабкість диспозиції, що включає в себе 
здатність відновлювати особистісну гармо-
нію після переживання напружених життє-
вих обставин, погіршує суб’єктивні оцін-
ки якості життя. Особливо значимими для 
переживання задоволеності життям є такі 
аспекти життєстійкості, як участь (r=0,31) і 
контроль (r=0,26), тобто підвищення задо-
воленості життям у старшому віці пов’яза-
не із зацікавленістю людини в діяльності, 
якою вона займається, переконаністю, що 
вона має сенс, а також з усвідомленням 
того, що людина може сама впливати на 
результат цієї діяльності та на своє життя 
загалом.

Профілі життєстійкості як чинника задо-
воленості життям у чоловіків і жінок відмін-
ні. Здатність зберігати внутрішню рівновагу 
в стресових ситуаціях відіграє більш різно-
бічну роль у житті літніх чоловіків, для яких 
результати відображають описані в загаль-
ній групі тенденції (задоволеність життям 
корелює з інтегральним показником жит-
тєстійкості (r=0,43), шкалами залучення 
(r=0,36) та контролю (r=0,45)). Високі по-
казники життєстійкості в чоловіків пов’я-
зані також із задоволеністю матеріальним 
становищем (r=0,31), стосунками з дружи-
ною (r=0,34) та друзями (r=0,27), а також із 
можливістю соціалізуватися, брати участь 
у житті суспільства, заводити нові знайом-
ства тощо (r=0,31). Відчуття причетності 
до життя суспільства та власного оточення 
підвищує суб’єктивну оцінку якості життя, 
адже це пом’якшує ідентифікацію зі сте-
реотипами старості, які приписують літнім 
людям ізоляцію від соціального контексту 
та зосередження на своїх дрібних клопо-
тах, сприймання своєї здатності вирішува-
ти щось у житті, а не покладатися на об-
ставини.

У літніх жінок життєстійкість значною мі-
рою пов’язана із задоволеністю умовами 
проживання. Позитивні судження про ма-
теріальний аспект життя мають жінки з ви-
сокими показниками за шкалами залучен-
ня (r=0,32), контролю (r=0,29) та загальної 
життєстійкості (r=0,30). Для них уміння 
долати стреси, імовірно, – це насамперед 
здатність вирішувати побутові питання, да-



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 157

вати собі раду з тими справами, які були під 
силу в молодшому віці. Оскільки соціальна 
роль жінки, як правило, зводиться до опіку-
вання домашнім затишком, нездатність ре-
алізовувати її посилює відчуття відходу на 
вторинні позиції в житті та нездатність бути 
господарем власного життя, а отже, зни-
жує показники життєстійкості. Такі пережи-
вання негативно позначаються на судженні 
про якість життя. Літнім жінкам для когні-
тивного благополуччя необхідно отриму-
вати задоволення від тієї діяльності, якою 
вони зайняті (зв’язок зі шкалою залучення –  
r=0,29), а оскільки досліджувані вже не 
працевлаштовані, то насамперед – від по-
бутових занять і дозвіллєвих активностей. 
Відчуття змістовності своєї діяльності та 
залучення в життя (тобто високі показни-
ки за шкалою залучення) пов’язані також 
із високими оцінками якості свого суспіль-
ного життя (r=0,23), процесу соціалізації 
(r=0,28), активного відпочинку (r=0,20), 
творчості (r=0,25), розуміння себе (r=0,17).

Як було описано вище, статистично зна-
чущих зв’язків між паспортним віком лю-
дини та її задоволеності життям практично 
не було виявлено (як і на основі порівняль-
ного аналізу людей із різних вікових груп 
(p>0,05), так і за результатами кореляцій-
ного аналізу (r=-0,04)). Єдиним статистично 
значимим результатом є те, що з віком лю-
дина переживає меншу задоволеність влас-
ною самостійністю (r=-0,15 при p<0,05), що 
може бути пов’язано з погіршенням здо-
ров’я, матеріального стану тощо.

Обернений зв’язок самостійності та 
паспортного віку виражений у жінок  
(r=-0,22), для чоловіків цей показник не є 
статистично значущим (r=-0,002). Літні жін-
ки з віком також менш задоволені власним 
матеріальним забезпеченням (r=-0,20), 
імовірно, внаслідок зростання необхідності 
витрачати гроші на лікування через погір-
шення здоров’я. Крім того, статки в пізній 
дорослості вже не збільшуються, людина 
вже не має змоги допомагати рідним мате-
ріально, як це, імовірно, було в молодшому 
віці, що також погіршує оцінку свого мате-
ріального стану.

Набагато тісніше когнітивна оцінка яко-
сті життя літньої людини пов’язана з 
тим, на який вік вона себе почуває 
(коефіцієнт кореляції Пірсона для 
шкал задоволеності життям і показ-
ника різниці паспортного віку та віку, 
на який людина оцінює самопочут-
тя r=0,25 при p<0,001). Чим стар-
шою людина себе почуває, чим на 
більший вік оцінює власний вигляд, 
свою активність і сферу зацікавлень, 
тим менше вона задоволена жит-

тям, сприймає його більш віддаленим від 
ідеального, менш емоційно благополучна. 
Суб’єктивне відчуття молодості дозволяє 
відчувати більшу перспективу в житті, не 
переживати так гостро, що життя підходить 
до завершення, тому корелює із задоволе-
ністю життям. Р. Яцемирська та І. Беленька 
[6] вважають образи літніх людей найбільш 
стереотипізованими, зокрема, у суспільній 
свідомості вони асоціюються з неможливіс-
тю продовжувати статеві стосунки, непри-
вабливістю, позицією жертви, людини на 
другому плані в суспільстві тощо [4, с. 66]. 
Окрім цього, з відчуттям людиною себе 
молодою пов’язані краща оцінка здоров’я 
[9], якості власної пам’яті та когнітивного 
функціонування загалом [15]. Якщо люди-
на в пізній дорослості не ідентифікується 
з образом старої, непривабливої, слабкої, 
хворої, самотньої, суспільно не корисної 
особи, то це, з одного боку, дозволяє по-
чуватися молодшою, а з іншого – підвищує 
показники щасливості.

Дещо відмінною є структура зв’язків 
суб’єктивного віку та задоволеності різ-
ними аспектами свого життя в чоловіків і 
жінок. Так, у перших відчуття себе молод-
шими за паспортний вік корелює із задово-
леністю розвагами (r=0,31) та відпочинком 
(r=0,25), роботою (r=0,30), самостійністю 
(r=0,36) та стосунками з дітьми (r=0,40) 
(рис. 2). З одного боку, відчуття себе більш 
молодим сприяє задоволеності визначаль-
ними життєвими сферами чоловіка: само-
ствердженням, цікавим проведенням часу, 
стосунками з рідними. З іншого боку, ма-
ючи бажані умови для цікавого проведен-
ня вільного часу, ефективно реалізувавши 
себе в професійній сфері та знаходячи 
спільну мову з дітьми, літній чоловік імовір-
ніше не підпадатиме під критерії соціальної 
категоризації за віком [3] та не почувати-
меться старим.

У літніх жінок кореляція сприймання віку 
та задоволеності життям більш різнома-
нітна. Окрім описаних вище для чолові-
ків, у них показник різниці паспортного та 
суб’єктивного віку пов’язаний із загальною 
задоволеністю життям (r=0,31), задоволе-
ністю стосунками з друзями (r=0,34), со-
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Рис. 2. Зв’язки показників суб’єктивного віку 
та задоволеності життям у літніх чоловіків 
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ціалізацією (r=0,27), суспільною активністю 
(r=0,30), можливістю допомагати іншим 
(r=0,24), творчістю (r=0,24), здоров’ям 
(r=0,37), розумінням себе (r=0,17) (рис. 3). 
Отже, у жінок відчуття себе літньою пов’я-
зані з нездатністю залучатися до життя 
суспільства, погіршенням фізичного само-
почуття, втратою внутрішньої гармонії та 
розуміння своїх станів.

Висновки. Зростання тривалості життя 
на Землі та збільшення частки літніх людей 
серед населення чималої кількості країн 
викликає підвищення інтересу до тематики 
особливостей життя в пізній дорослості се-
ред громадськості та науковців. Наявність 
помітних змін у всіх сферах життя стар-
ших людей призвели до виокремлення їх 
в окрему соціальну категорію, важливими 
життєвими завданнями якої з психологічної 
точки зору є досягнення его-ідентичності 
через аналіз минулого досвіду та прийнят-
тя прожитого життя таким, яким воно є. 
Задоволеність життям як когнітивна оцін-
ка його якості за таких умов повинна бути 
врахована під час розробки програм соці-
ально-психологічного супроводу, адже ви-
значає аспект позитивного функціонування 
особистості та є умовою щасливої старо-
сті. Метою дослідження було вивчення со-
ціальних і психологічних корелятів задово-
леності життям у пізній дорослості, а також 
їх особливостей у людей різної статі, для 
яких як реалії життя, так і особистісні якості 
можуть різнитися.

Було встановлено порівняно меншу за-
доволеність літніх людей матеріальним 
становищем, станом здоров’я, можливістю 
активно проводити час, а також підвищену 
потребу у взаємодії з іншими та надання 
їм допомоги. Через об’єктивне погіршен-
ня обставин життя в пізній дорослості ви-
значальними в їхньому функціонуванні ста-
ють такі аспекти, як досягнення фізичного 
й матеріального комфорту та можливість 
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Рис. 3. Зв’язки показників суб’єктивного віку та задоволеності 
життям у літніх жінок (З-сть – задоволеність)

комунікації з оточенням. 
Ці сфери зазнають най-
значніших змін, що ство-
рює значний контраст із 
минулим життям, тому 
до якості задоволеності 
потреб у літніх людей 
спостерігається най-
більш критичне став-
лення. Однак у цілому 
слід звернути увагу на 
середні значення показ-
ників загальної задово-
леності життям, що не 
відповідає ні уявленням 
іноземних учених про 
те, що старші люди ста-

ють щасливішими через збільшення часу 
на себе та свої захоплення, ні поширеним 
у суспільстві стереотипам сприйняття ста-
рості як періоду занепаду та пригнічено-
сті. Аналіз життєвих перипетій дозволяє 
виокремити позитивні й негативні сторони 
свого існування, які в цілому урівнюються 
та забезпечують усереднені значення ког-
нітивної оцінки якості життя.

Попри те, що світова спільнота робить 
акцент на ущербності позицій літніх жінок, 
суттєвих відмінностей у ступені їхньої задо-
воленості життям порівняно із чоловіками 
не виявлено, більше того, показники жінок 
навіть дещо вищі. Якщо для жінки прихід 
старості – це посилення її ролі «слабкої» 
статі, то для старшого чоловіка пізня до-
рослість пов’язана зі втратою ролі особи, 
що забезпечує та захищає сім’ю, що може 
призводити до погіршення оцінок якості 
життя. Цей результат підтверджує критику 
існуючих тенденцій до певного ігнорування 
старших чоловіків та вказує на потребу на-
дання психологічної підтримки всім літнім 
людям.

Водночас соціально-психологічна струк-
тура задоволеності життям у старших чо-
ловіків та жінок відмінна. Під час надання 
психологічної допомоги старшим чолові-
кам слід звертати увагу на такі аспекти, як 
розвиток відчуття себе повноцінним чле-
ном соціуму та спонукання до активної уча-
сті в його житті (залучення до громадських 
об’єднань тощо), адже це дозволяє відпо-
відати суспільним уявленням про себе як 
про активного та здатного управляти своїм 
життям. Якщо в чоловіка добре розвине-
на здатність долати стресові ситуації, він 
менш гостро реагує на погіршення мате-
ріального становища (адже це – суттєва 
зміна соціальної ролі чоловіка як утриму-
вача сім’ї), а також на якість стосунків із 
рідними, які стають більш частим серед-
овищем спілкування чоловіка в пізній до-
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рослості, порівняно з молодшим віком, що 
може зумовлювати виникнення в ньому 
неузгодженостей. Для покращення оцінок 
професійної самореалізації, самостійності, 
можливостей цікаво проводити час літнім 
чоловікам необхідно також знижувати по-
казники суб’єктивного віку, давати відчуття 
«молодості», тобто бачення можливостей 
здійснення тих видів активності, які припи-
суються молодим людям.

Для жінок відчуття залучення до життя 
аналогічно значиме, однак воно насампе-
ред підвищує задоволеність умовами жит-
тя. Оскільки для жінок особливо значимим 
є збереження ролі берегині домашнього 
затишку, її відчуття здатності вносити зміни 
в життя повинне реалізовуватися в цій сфе-
рі, завдяки чому підвищуватиме показники 
задоволеності виконанням своїх функцій. 
Доцільно також боротися з ідентифікацією 
літніх жінок зі статусом старих, безпомічних 
і пасивних, адже це позначається на задо-
воленості якістю їхніх стосунків із суспіль-
ством та загальній задоволеності життям, 
що вказує на те, що на їхнє суб’єктивне 
благополуччя більшою мірою впливають 
стереотипи щодо старості.

Отже, попри часте сприймання літніх 
людей як таких, які мають відійти на дру-
гий план життя суспільства, поступитися 
місцем молоді, вони потребують відчувати 
свою причетність до життя, що є умовою 
щасливості. Важливо давати їм змогу при-
ймати хоча б незначні рішення щодо їхньо-
го життя, які дозволять відчути залучення 
та контроль, а не відкинутість і пасивність. 
Також задоволеності життям сприяє відчут-
тя себе молодим, адже це захищає від пе-
реживань наближення смерті.
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У статті на основі даних літератури та власних експериментальних досліджень автором проаналізо-
вано ефективність програми психотренінгу «Формування готовності до психічної регуляції поведінки, 
емоційних станів і рухової активності в підлітків».

Ключові слова: психічна регуляція, рухова активність, поведінка, діяльність, підлітковий вік.

В статье на основании данных литературы и на основе собственных экспериментальных исследова-
ний автором проанализирована эффективность программы психотренинга «Формирование готовности к 
психической регуляции поведения, эмоциональных состояний и двигательной активности у подростков».

Ключевые слова: психическая регуляция, двигательная активность, поведение, деятельность, по-
дростковый возраст.

Danchuk Yu.P. ANALYSIS OF PROGRAM EFFECTIVENESS FORMATION OF ADOLESCENTS 
READINESS TO MENTAL REGULATION OF BEHAVIOR AND MOTOR ACTIVITY

The article is based on data from the literature and from own experimental research, the author analyzes 
the effectiveness of the training program «Formation of readiness for mental regulation of behavior, emotional 
state and physical activity in adolescents».

Key words: mental regulation, physical activity, behavior, activity, adolescence.

Постановка проблеми. Для сучасних 
підлітків проблема регуляції поведінки й ді-
яльності, формування внутрішньої системи 
установок та цінностей набуває особливої 
значущості. Це зумовлено багатьма фак-
торами. Підлітковий вік – це етап надзви-
чайно важливого й своєрідного психічного 
розвитку, коли формуються стійкі форми 
поведінки, риси характеру та способи емо-
ційного реагування. Для цього віку харак-
терний не лише бурхливий розвиток, а й 
значна перебудова соціальної активності 
дитини. Підліток знаходить нову позицію 
та відкриває власне «Я», розширює свої 
внутрішні можливості, значно вдосконалює 
вміння й навички.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У психології проблема вивчення пове-
дінки була пов’язана з пошуком механізмів 
її регуляції, формування яких зумовлюва-
лося впливом середовища (П.К. Анохін, 
К.О. Абульханова-Славська, А.А. Вербиць-
кий, В.А. Іванніков, О.А. Конопкін, І.М. Сє-
ченов, О.В. Тихомиров, С.Л. Рубінштейн та 
інші) [1; 2; 5; 6]. Слід зазначити, що в ро-
ботах цих авторів не виділяється окремих 
програм формування готовності до психіч-
ної регуляції поведінки та рухової актив-
ності, зокрема характерних для підлітків.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вправи програми психотренінгу 
«Формування готовності до психічної регу-

ляції поведінки, емоційних станів і рухової 
активності в підлітків» умовно згруповані в 
три блоки:

1) рухові вправи, у яких перед учасника-
ми ставляться завдання, що вимагають до-
вільної регуляції своєї поведінки.

2) вправи, спрямовані на усвідомлення й 
аналіз життєвих проблем, пошук конструк-
тивних виходів зі стресових ситуацій.

3) техніки релаксації, спрямовані на 
швидке зняття як фізичного, так і психое-
моційного напруження.

Теоретична основа психотренінгу базу-
валася на компонентах психічної регуляції 
діяльності, виділених О.А. Конопкіним, а 
саме:

– прийнята суб’єктом мета діяльності;
– суб’єктивна модель значущих умов;
– програма виконавчих дій;
– система суб’єктивних критеріїв досяг-

нення мети;
– рішення про корекцію системи само-

регуляції [5].
Під час планування та розробки програ-

ми формувального експерименту ми вихо-
дили з того, що рухова активність підлітків 
безпосередньо залежить від рівня роз-
витку саморегуляції, розвитку регулятор-
них процесів, регуляторно-особистісних 
властивостей досліджуваних, а також таких 
особистісних властивостей, як мотивація 
та самооцінка. Тому ми припускаємо, що 



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 161

включення підлітків у групові заняття, які 
побудовані з використанням активних ме-
тодів соціально-психологічного впливу, за-
безпечить формування наведених якостей 
та особливостей, що у свою чергу сприяти-
ме підвищенню рухової активності підлітків.

Оцінка ефективності розвивальної про-
грами здійснювалася за допомогою кон-
трольного зрізу, спрямованого на до-
слідження кількісних і якісних змін, які 
відбулися в особистісному розвитку під-
літків, шляхом порівняння показників кон-
трольної (КГ) та експериментальної (ЕГ) 
груп із показниками констатувального тес-
тування.

У контрольному дослідженні взяло участь 
96 досліджуваних (32 п’ятикласники, 32 се-
микласники та 32 дев’ятикласники), з яких 
48 належали до експериментальної групи 
та 48 – до контрольної. На контрольному 
етапі дослідження нами здійснювався ана-
ліз особистості за такими характеристика-
ми: мотивація досягнення, рівень розвитку 
самооцінки, розвиток регуляторних проце-
сів, рівень розвитку саморегуляції, регу-
ляторно-особистісні властивості підлітків, 

розвиток вольової саморегуляції. Ці пси-
хологічні утворення виступили об’єктами 
впливів під час формувальної програми та 
детермінували розвиток рухової активнос-
ті підлітків. Дослідження здійснювалося за 
допомогою того ж діагностичного інстру-
ментарію, що використовувався в процесі 
констатувального експерименту.

Порівняння змін, які відбулися з учас-
никами експериментальної й контрольної 
групи до та після участі у формувальному 
експерименті, засвідчує ступінь ефектив-
ності розвивальних впливів.

Отримані в результаті формувального 
експерименту дані були піддані статистич-
ній обробці за допомогою програми SPSS 
Statistics 18 (табл. 1). Оцінка достовірності 
відмінностей у проявах самооцінки, мо-
тивації досягнення успіху, рівня розвит-
ку вольової саморегуляції, рівня розвитку 
регуляторно-особистісних властивостей 
(гнучкості та наполегливості), рівня розвит-
ку саморегуляції, рівня розвитку регулятор-
них процесів (планування, моделювання, 
оцінювання результатів, програмування), 
тривалість вольового компоненту при ста-

Таблиця 1
Критерій парних вибірок
Парні різниці Парні різниці

t

Значу-
щість 

(2-сто-
роння)

Середнє
Станд. 
відхи-
лення

Станд. 
похибка 
серед-
нього

95% інтервал довіри 
різниці середніх

Нижня 
межа

Верхня 
межа

Пара 
1

Самоцін. до Са-
моцін. після -0,405 0,833 0,132 -0,563 -0,140 -3,327 0,003

Пара 
2

Мотиваціядо 
Мотивація після -0,406 0,712 0,126 -0,663 -0,150 -3,227 0,003

Пара 
3

Вол. Саморегул-
до Вол. саморег. 
після

-0,369 0,458 0,098 -0,584 -0,169 -3,854 0,001

Пара 
4

Гнучкість до 
Гнучкість після -0,375 0,554 0,098 -0,575 -0,175 -3,832 0,001

Пара 
5

Наполегл. до 
Наполегл. після -0,389 0,551 0,092 -0,521 -0,168 -3,725 0,001

Пара 
6

Саморег. до Са-
морег. після -0,399 0,700 0,135 -0,667 -0,147 -3,145 0,029

Пара 
7

Планування до 
Планування 
після

-0,376 0,558 0,099 -0,564 -0,176 -3,845 0,001

Пара 
8

Моделюв. до 
Моделюв. після -0,398 0,559 0,093 -0,555 -0,170 -3,825 0,001

Пара 
9

Програм. до 
Програм. після -0,401 0,699 0,123 -0,662 -0,151 -3,342 0,002

Пара 
10

Оц. резул. до 
Оц. резул. після -0,404 0,948 0,167 -0,747 -0,065 -2,430 0,002

Пара 
11

Стат. нав. до 
Стат. нав. після -0,406 0,946 0,167 -0,747 -0,065 -2,430 0,021

Пара 
12

Анаероб. до 
Анаероб. після -0,386 0,659 0,097 -0,557 -0,169 -3,835 0,001

Пара 
13

Аероб. нав. до 
Аероб. нав. 
після

-0,402 0,698 0,127 -0,559 -0,154 -3,356 0,002
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тичному, анаеробному та аеробному на-
вантаженні підтвердила ефективність про-
грами формувального експерименту.

Таким чином, проведення програми 
формування готовності підлітків до психіч-
ної регуляції поведінки та рухової активнос-
ті сприяє розвитку основних психологічних 
властивостей, які обумовлюють прояв ру-
хової активності в підлітків (самооцінки, 
мотивації досягнення успіху, загального 
рівня саморегуляції, у якому відображено 
розвиток регуляторних процесів, вольової 
саморегуляції, що містить у своєму складі 
регуляторно-особистісні властивості під-
літка). Для порівняння на рисунку подано 
узагальнені результати дослідження цих 
властивостей у підлітків трьох експеримен-
тальних груп до та після проведення екс-
перименту:

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

До тренінгу 

Після тренінгу 

Рис. 1. Динаміка психологічних властивос-
тей, які впливають на рухову активність у 

підлітків (експериментальні групи)

Для порівняння наведемо узагальнені 
результати трьох контрольних груп:

– показник «мотивація досягнення успі-
ху» в контрольних групах змінився на 1%;

– показник «високий рівень розвитку 
саморегуляції» – на 1,1%;

– показник «середній рівень саморегу-
ляції» – на 0,5%;

– показник «адекватна самооцінка» – на 
0,5%;

– показник «високий рівень вольової 
саморегуляції» залишився без змін;

– показник «середній рівень саморегу-
ляції зменшився на 0,7%.

Для об’єктивної й достовірної оцінки ре-
зультативності тренінгу ми провели додат-
кове дослідження, узагальнені результати 
якого подано в табл. 2.

Таким чином, проведення тренінгу су-
проводжувалося підвищенням мотива-
ції досягнень, вольової саморегуляції та 
її складових (гнучкості й наполегливості), 
підвищенням рівня саморегуляції та збіль-
шенням тривалості вольового компоненту 
при різних видах навантажень. Отримані 

Таблиця 2
Об’єктивна оцінка  

ефективності тренінгу

Фактор
Після_До (Група 1 

до групи 2)
∆Value ∆σ p

Мотивація досяг-
нення -0,78 -0,06 .02

Вольова саморегу-
ляція 0,76 -0,28 .03

Гнучкість -0,90 -0,10 .03
Наполегливість 0,78 -0,19 .02
Саморегуляція 0,79 -0,34 .03
Планування 0,63 0,22 .04
Моделювання 0,80 -0,35 .05
Програмування 0,83 0,08 .03
Оцінювання ре-
зультатів 0,81 0,07 .03

Статичне наванта-
ження -0,85 -0,21 .03

Анаеробне наван-
таження 0,76 -0,31 .03

Аеробне наванта-
ження 0,65 0,28 .04

Примітка: різниця значень (∆Value) и стан-
дартних відхилень (∆s) для групп, p – статис-
тична значимість зміни.

результати відповідають цілям тренінгу та 
доводять ефективність його застосування.

У процесі дослідження нами було вста-
новлено, що рухова активність підлітків за-
лежить від достатнього рівня розвитку ре-
гуляторних процесів, рівня сформованості 
регуляторної гнучкості, тобто здібності пе-
ребудовувати, вносити корекції в систему 
саморегуляції за зміни зовнішніх і внутріш-
ніх умов; від індивідуального рівня розвит-
ку усвідомленого програмування підлітком 
своїх дій; від індивідуального рівня розвитку 
й адекватності оцінки досліджуваним себе 
та результатів своєї діяльності й поведінки, 
рівня автономності; від рівня самооцінки, 
мотиваційної сфери тощо.

Саме тому основна мета тренінгової ро-
боти була спрямована на навчання підлітків 
і молоді довільній регуляції своєї поведінки 
й емоційних станів.

Основні завдання експерименту полягали 
в тому, щоб сформувати адекватний рівень 
самооцінки, навчитися керувати своїм вну-
трішнім світом і проявляти свою індивідуаль-
ність, найбільш успішно й повно реалізувати 
себе в поведінці й діяльності, самовизна-
читися щодо подальшого життєвого шляху, 
сформувати свою мету в житті, знизити три-
вожність щодо власного майбутнього, здобу-
ти впевненість у реалізації життєвих планів.

Плануючи та розробляючи програму фор-
мувального експерименту, ми базувалися 
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на тому, що рухова активність підлітків без-
посередньо залежить від рівня розвитку са-
морегуляції, розвитку регуляторних проце-
сів, регуляторно-особистісних властивостей 
досліджуваних, а також таких особистісних 
властивостей, як мотивація та самооцінка.

Висновки. Отже, проведення тренінгу 
сприяло розвитку вольової саморегуля-
ції в підлітків усіх вікових категорій. Після 
закінчення тренінгових занять високий рі-
вень вольової саморегуляції було виявле-
но в 27% досліджуваних 10–11 років, що 
на 8% більше, ніж до проведення занять; 
середній рівень зріс на 6% і був виявлений 
у 61% підлітків; кількість досліджуваних, які 
мали низький рівень вольової саморегуля-
ції, зменшилась на 13%.

Аналіз динаміки розвитку вольової са-
морегуляції в досліджуваних 12–13 років 
показав, що кількість підлітків, які мають 
високий рівень розвитку вольової саморе-
гуляції, збільшився на 7%, середній рівень –  
на 4%, у той час як кількість досліджуваних, 
у яких виявлено низький рівень, зменшила-
ся на 11%.

Найменшою виявилася динаміка розвит-
ку в підлітків 14–15 років: кількість дослі-
джуваних із високим рівнем вольової само-
регуляції зросла на 4%, із середнім рівнем –  
на 5%, кількість підлітків, у яких було ви-
явлено низький рівень, зменшилася на 9%.

Проведення тренінгу сприяло розвитку 
саморегуляції підлітків усіх вікових категорій. 
Зокрема, високий рівень саморегуляції було 
виявлено в 32% досліджуваних 10–11 років, 
що на 7% більше, ніж до проведення роз-
вивальних занять. Середній рівень розвитку 
саморегуляції в підлітків цієї вікової категорії 
зріс на 4%, низький рівень було виявлено в 
11% досліджуваних, що на 11% менше, ніж 
до початку формувального експерименту.

У контрольної групи значних змін не 
було виявлено.

Таким чином, проведення програми 
формування готовності підлітків до психіч-
ної регуляції поведінки й рухової активнос-
ті сприяє розвитку основних психологічних 
властивостей, які зумовлюють прояв рухо-
вої активності в підлітків (самооцінки, мо-
тивації досягнення успіху, загального рівня 
саморегуляції, у якому відображено розви-
ток регуляторних процесів, вольової само-
регуляції, що містить у своєму складі регу-
ляторно-особистісні властивості підлітка).

Отримані результати дають підстави 
зробити висновок про те, що проведена 
система тренінгових занять сприяє роз-
витку емоційної зрілості, активності, само-
стійності підлітків, здатності рефлексувати 
особисті мотиви, планомірно реалізовува-
ти наміри, розподіляти зусилля й контро-
лювати свої вчинки.
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Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

У статті проаналізовано наукові підходи до вивчення проблеми проявів маніпулятивної поведінки в 
студентів юнацького віку. Особливу увагу приділено розкриттю зазначеної проблеми в працях Е. Шо-
строма, О.В. Сидоренко. Висвітлено результати проведеного емпіричного дослідження проявів маніпу-
лятивної поведінки в студентів 17–18 та 21–22 років.

Ключові слова: маніпуляція, маніпулятивна поведінка, прояви маніпулятивної поведінки, студенти 
юнацького віку.

В статье проанализированы научные подходы к исследованию проблемы проявлений манипулятив-
ного поведения у студентов юношеского возраста. Особенное внимание уделено рассмотрению указан-
ной проблемы в трудах Э. Шострома, Е.В. Сидоренко. Представлены результаты проведенного эмпири-
ческого исследования проявлений манипулятивного поведения у студентов 17–18 и 21–22 лет.

Ключевые слова: манипуляция, манипулятивное поведение, проявления манипулятивного поведе-
ния, студенты юношеского возраста.

Yermakova N.A. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MANIPULATIVE BEHAVIOR IMPLICATION 
IN ADOLESCENCE

The article analyzes the scientific approaches to the problem of the manifestations of manipulative 
behavior of adolescent students. Particular attention is paid to this problem in the works of E. Shostrom and  
E.V. Sidorenko. The results of an empirical study on manifestations of manipulative behavior of 17–18 and 
21–22 years old students are presented.

Key words: manipulation, manipulative behavior, displays of manipulative behavior, spontaneity, self-
acceptance, self-esteem, students adolescence.

Постановка проблеми. У нинішньому 
суспільстві надзвичайно гостро постала 
проблема маніпулювання – прихованого 
психологічного спонукання людини до пе-
реживання певних станів, прийняття рі-
шень та/чи виконання дій, необхідних для 
досягнення ініціатором своїх власних цілей 
із використанням різноманітних засобів, 
способів та технологій інформаційно-пси-
хологічного впливу. Сучасна людина, орга-
нізовуючи або піддаючись маніпулятивним 
впливам у професійній діяльності та осо-
бистому житті, часто не в змозі справити-
ся з наслідками його руйнівного впливу на 
свідомість, збентежена нестабільними, не-
приємними моментами, привнесеними ма-
ніпулятивними проявами в її життя.

Актуальність вивчення маніпулятивної 
поведінки особистості полягає в тому, щоб 
визначити основні способи й методи мані-
пуляції та шляхи захисту від маніпулятив-
ного впливу. Цей феномен розуміється як 
вплив не лише на свідомість однієї люди-
ни, а й на свідомість колективу. Свій вне-
сок у вивчення таких аспектів цієї пробле-
ми внесли Е. Берн, Є.Л. Доценко, А. Елліс, 
Д.А. Зарайський, С.Г. Кара-Мурза, Ф. Пер-
лз, О.В. Сидоренко, Е. Шостром та інші.

Найбільшої актуальності дослідження 
проявів маніпулятивної поведінки дося-
гає саме в юнацькому віці. Адже саме в 
цей період життя людини завершується 
формування базової системи цінностей. 
Найважливішими передумовами розвит-
ку сенситивної до маніпулятивного впливу 
особистості юнака є нерозвинена систе-
ма цінностей, несформованість рефлексії 
та моральних переконань, несамостійність 
і конформність, нестабільність емоційної 
сфери й підвищена емоційність, стерео-
типність мислення, невміння аналізувати 
міжособистісні стосунки, прагнення пере-
кладати провину на інших і бути підлеглим, 
слабкість волі, тривожність і неадекват-
ність самооцінки. Знання причин та осо-
бливостей прояву маніпулятивної поведін-
ки в юнаків і дівчат сприятиме своєчасному 
здійсненню профілактичного й корекційно-
го впливу із зазначеною категорією.

Постановка завдання. Мета статті – 
здійснити теоретичний аналіз проблеми 
схильності до маніпулятивної поведінки 
студентів юнацького віку; провести емпі-
ричне вивчення взаємозв’язку схильності 
до маніпулятивної поведінки та особистіс-
них характеристик (спонтанності, самопо-
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ваги та самоприйняття) студентів юнацько-
го віку.

Аналіз актуальних досліджень і публі-
кацій. Проблема маніпулювання людиною, 
її свідомістю й поведінкою неодноразово 
з’ясовувалася в ХХ столітті вітчизняними й 
зарубіжними дослідниками. У визначення 
терміна «маніпуляція» різні вчені вкладали 
свій зміст. Однією з перших робіт, присвя-
чених маніпуляції свідомістю, стала книга 
соціолога з ФРН Г. Франке «Маніпульована 
людина», що вийшла в 1964 році. Учений 
подає таке визначення: «Під маніпулюван-
ням у більшості випадків слід розуміти пси-
хічну дію, яка проводиться таємно, а отже, 
на шкоду тим особам, на яких вона спря-
мована» [13, с. 125].

Різні аспекти феномена маніпуляції, се-
ред яких механізми, критерії та чинники 
маніпулятивної поведінки, розглядали за-
рубіжні й вітчизняні дослідники, а саме: 
Е. Берн [2], В. Глассер, А. Елліс [17], 
Ф. Перлз [9], Е. Шостром [15; 16], Д.А. За-
райський [4], Є.Л. Доценко [3], С.Г. Ка-
ра-Мурза [6], О.В. Сидоренко [11] та інші. 
Аналізуючи ґрунтовні розробки науковців, 
ми зауважили суперечливість поглядів уче-
них щодо підходів до вивчення маніпуля-
тивної поведінки.

Е. Берн [2] маніпулятивні впливи нази-
ває «іграми», розуміючи їх як серію послі-
довних прихованих трансакцій із чітко ви-
значеним і передбаченим результатом. На 
думку засновника трансактного аналізу, 
маніпуляція є набором одноманітних пов-
торюваних трансакцій, які зовні виглядають 
цілком правдоподібно, проте володіють 
прихованою мотивацією; інакше кажучи, це 
серія ходів, що містять пастку.

Е. Берн припустив, що люди починають 
грати одне з одним в ігри, щоб краще ке-
рувати своїми емоціями та уникати близь-
кості. Автор описує три внутрішньоособи-
стісні підструктури («батько», «дорослий», 
«дитина»), взаємодія між якими може бути 
маніпулятивно-конфліктною, визначеною 
суперечливими спонуканнями.

У роботах В. Глассера наводяться мож-
ливі причини прояву маніпуляцій. Дослідник 
припустив, що одним з основних людських 
страхів є страх захопленості. Виходячи із 
цього, автор визначає маніпулятора як лю-
дину, яка намагається уникнути близькості й 
захопленості в стосунках з іншими людьми, 
тому взаємодіє з ними завдяки ритуалам.

На думку А. Елліса, на ранньому етапі 
дорослості кожна людина доходить деяких 
спрощених висновків про те, що являє со-
бою життя, і починає певним чином себе 
поводити [17]. Автор переконаний, що 
лише внаслідок використання маніпуля-

тивних стратегій молоді люди можуть дійти 
висновку щодо їх низької ефективності й 
набути навичок конструктивної міжособи-
стісної взаємодії.

Ф. Перлз, представник гештальт-психо-
логії, вважає, що основною причиною ви-
никнення феномену маніпуляції є хроніч-
ний міжособистісний конфлікт людини між 
її прагненням до незалежності й самостій-
ності та бажанням знайти підтримку у своє-
му оточенні. Не довіряючи повністю своїм 
силам, людина вважає, що її спасіння – у 
підтримці інших. Однак іншим вона повні-
стю не довіряє, тому вступає на шлях мані-
пуляції [9, с. 141].

Автор вказує, що в кожному з нас є два 
начала: «собака зверху» та «собака зни-
зу». «Собака зверху» – це активне начало, 
виражене у прагненні командувати, дави-
ти авторитетом. «Собака знизу» – пасивне 
начало, що виражає нашу потребу підко-
рятися, погоджуватися, слухатися. Кожне 
із цих начал може проявлятися або мані-
пулятивно, або творчо. Маніпулятори часто 
обожнюють зануритися у світ психіатрії та 
психології. А психологічні концепції вони 
використовують для виправдання своєї не-
задовільної поведінки, замість того, щоб 
використовувати ці знання для самовдо-
сконалення, збільшення адаптивності та 
внутрішнього комфорту щастя.

Учень Ф. Перлза Е. Шостром, розвива-
ючи ідеї свого вчителя, також зазначає, 
що маніпуляція – це приховане управління 
людьми та їхньою поведінкою [15; 16]. У ві-
домому бестселері «Людина-маніпулятор» 
науковець запропонував власну концепцію 
маніпулювання, згідно з якою поділив усіх 
людей на маніпуляторів та актуалізаторів. 
На його думку, актуалізатор – це людина, 
яка використовує свій внутрішній потенці-
ал, живе повноцінним життям. Стиль життя 
актуалізатора – чесність, усвідомленість, 
свобода й довіра, у той час як стиль ма-
ніпулятора базується на чотирьох «китах»: 
брехня, неусвідомленість, контроль і ци-
нізм. Перехідний період від маніпуляції до 
актуалізації, на думку дослідника, можли-
вий, він являє собою рух від апатії до на-
повненості життя й спонтанності.

Е. Шостром підкреслює, що актуалізатор 
знаходиться в більшій безпеці, ніж маніпуля-
тор, оскільки розуміє, що він унікальний, що 
його унікальність – це цінність. Маніпулятор, 
навпаки, заганяє свою самобутність вглиб 
і повторює, копіює чиїсь моделі поведінки.

Згідно з поглядами вченого, маніпулятор –  
це людина, яка пізнає секрети людської 
природи з однією метою – краще контро-
лювати оточуючих. Прихованість своїх іс-
тинних почуттів – це клеймо маніпулятора.
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Залежно від ступеня контролю ресурсів Е. 
Шостром виділяє три основні різновиди ма-
ніпулятивних стратегій [16, с. 34]. Дамо їм 
характеристику згідно з поглядами автора.

1. Активна стратегія ґрунтується на більш 
високому рівні повноважень і контролю ре-
сурсів. Маніпулятор, який керує іншими за 
допомогою активних методів, нізащо не ста-
не демонструвати свою слабкість. Для нього 
життя – це постійна битва за владу, а люди 
– суперники, навіть вороги, реальні або по-
тенційні. Як правило, він користується при 
цьому своїм соціальним станом або роллю 
(начальник, вчитель, батько тощо). Він спи-
рається на слабкість (фізичну, моральну, 
матеріальну тощо) інших людей та вимагає 
контролю над ними. Філософія активного 
маніпулятора – перемагати та владарювати.

2. Пасивна стратегія ґрунтується на 
більш слабкому рівні повноважень і контро-
лю ресурсів. Маніпулятор, який використо-
вує ці стратегії, – повна протилежність 
активному маніпулятору. Він виграє, тер-
плячи поразку, вдаючи себе безпомічним. 
Дозволяючи активному маніпулятору дума-
ти та працювати за нього, пасивний мані-
пулятор передає йому всю відповідальність 
за ситуацію.

3. Змішана (універсальна) стратегія по-
лягає у використанні стратегій активного 
чи пасивного маніпулювання залежно від 
обставин або партнера, з яким спілку-
ється маніпулятор. Філософія змішаного 
маніпулювання – досягати власних цілей 
будь-якими доступними засобами.

Е. Шостром також виокремив та обґрун-
тував такі основні причини виникнення ма-
ніпуляції: 1) конфлікт людини із собою; 2) 
недовіра до інших, нездатність кохати й 
любити; 3) відчуття абсолютної безпорад-
ності; 4) побоювання тісних міжособистіс-
них контактів; 5) некритичне прагнення от-
римувати схвалення всіх і кожного [15].

Дослідник змалював вісім маніпулятив-
них типів, які об’єднуються в чотири поляр-
ні пари:

1. Диктатор – перебільшує свою силу, 
домінує, наказує, посилається на автори-
тети, прагне керувати своїми жертвами 
(Начальник, Бос);

2. Ганчірка – жертва диктатора, пере-
більшує чутливість; користується такими 
прийомами: забувати, мовчати, уникати 
(Підозрілий, Хамелеон);

3. Калькулятор – перебільшує необхід-
ність всіх контролювати; говорить неправ-
ду, намагається перехитрити й вивести на 
чисту воду (Аферист, Ділок);

4. Прилипала – перебільшує свою за-
лежність, дозволяє та спонукає інших вико-
нувати за нього роботу (Паразит, Скиглій);

5. Хуліган – перебільшує свою агре-
сивність і ворожість; контролює людей за 
допомогою погроз (Кривдник, Ненависник. 
Гангстер);

6. Гарний хлопець – перебільшує свою 
дбайливість, любов, вбиває неприродною 
добротою (Підлесливий, Доброчесний, 
Мораліст);

7. Суддя – перебільшує свою критич-
ність, нікому не вірить, сповнений обурен-
ня, звинувачень (Звинувачувач, Всезнайка, 
Паплюжник);

8. Захисник – надмірно підкреслює свою 
підтримку й поблажливість до помилок; псує 
інших, співчуваючи надмірно та не дозволя-
ючи тим, кого захищає, стати на власні ноги 
й зростати самостійно (Утішник).

Виходячи з типології маніпуляторів, за-
пропонованої Е. Шостромом, кожній осо-
бистості відповідають декілька типів ма-
ніпуляторів, які проявляються за різних 
життєвих ситуацій.

Привертає увагу своєю чіткістю й по-
слідовністю концепція сучасної російської 
дослідниці О.В. Сидоренко, яка розглядає 
маніпуляцію як один із найважливіших спо-
собів впливу однієї людини на іншу. У сво-
їй класифікації різновидів психологічного 
впливу науковець охарактеризувала мані-
пуляцію як перехідний від «варварського» 
до «цивілізаційного» вид впливу. О.В. Сидо-
ренко визначила маніпуляцію як «навмис-
не та приховане спонукання іншої людини 
до переживання певних станів, прийняття 
рішень та (або) виконання дій, необхідних 
для досягнення ініціатором своїх власних 
цілей» [11, с. 49]. Автор назвала основні 
риси маніпуляції: 1) усвідомленість маніпу-
лятором своїх цілей і засобів; 2) прихова-
ність цілей і засобів маніпулятора; 3) при-
йняття адресатом на себе відповідальності 
за те, що відбувається.

Дослідник наголошує, що більшість лю-
дей свідомо виробляють у собі схильність 
до маніпуляції, оскільки втратили надію 
домогтися чогось прямими методами.  
О.В. Сидоренко переконана, що більшість 
із них втратили цю надію ще в ранньому 
дитинстві [11, с. 61–65].

Науковець обґрунтувала й апробува-
ла у власній концепції впливу та програ-
мі «Тренінг впливу і протистояння впливу» 
«цивілізовані» способи – техніки проти-
дії маніпуляціям: «емоційний моніторинг», 
«психологічне самбо», «інформаційний діа-
лог», «конструктивна критика», «конфронта-
ція», «уникнення», «ігнорування» (не особи-
стості партнера, а його нападів і «щипків»).

Таким чином, аналіз відомих сучасних за-
рубіжних і вітчизняних підходів до пробле-
ми маніпулювання дозволяє визначити її як 
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деструктивний спосіб поведінки, який має 
низку причин. Насамперед її виникненню 
сприяє засвоєння загальнокультурних норм 
і цінностей, фіксованих у міфах, легендах, 
художніх творах, де хитрість постулюється 
як норма, а виграш – досягнення. Причини 
формування маніпулятивної поведінки коре-
няться також у спілкуванні. Приналежність 
людини до певної соціальної групи приво-
дить до того, що людина, захищаючи її цін-
ності й норми, отримує своєрідний «дозвіл» 
застосуванню маніпулятивних технік завдя-
ки перекладанню відповідальності на інших 
і підтримці з їхнього боку.

Іншими словами, дослідники переконані, 
що основа маніпулятивної поведінки закла-
дається в процесі соціалізації дитини, її по-
ступового входження в соціум та прийняття 
домінуючих норм і цінностей. Закріплен-
ня того чи іншого варіанту поведінки від-
бувається завдяки підкріпленню в першій 
для дитини соціальній групі – сім’ї. Надалі 
сформовані навички дитина переносить і в 
інші соціальні групи, що призводить до від-
мови від щирості в спілкуванні та надання 
переваг маніпулятивним технікам.

Виклад основного матеріалу. Юнаць-
кий вік, відповідно до поглядів більшості 
дослідників (Г.С. Абрамової [1], І.С. Кона 
[7], М.М. Обозова [8] та інших), асоцію-
ється з початком дорослого життя і знахо-
диться в межах 16–20(23) років. Дослідни-
ки вважають його віком найбільш активного 
розвитку моральних та естетичних почуттів, 
становлення й стабілізації характеру, а та-
кож (що особливо важливо) освоєння пов-
ного комплексу соціальних ролей дорослої 
людини (суспільних, професійно-трудових 
та інших). Із цим періодом пов’язаний по-
чаток «економічної активності», під якою 
демографи розуміють включення людини 
в самостійну виробничу діяльність, поча-
ток трудової біографії та створення власної 
сім’ї. Перетворення мотивації, усієї систе-
ми ціннісних орієнтацій, а також інтенсив-
не формування спеціальних здібностей у 
зв’язку з професіоналізацією виділяють 
цей вік у якості центрального періоду ста-
новлення характеру й інтелекту.

Аналіз психологічної літератури дозво-
ляє виділити вікові особливості юнаків, які 
одночасно є компонентами структури осо-
бистості маніпулятора. Проаналізуємо осо-
бистісні риси, характерні для юнацького 
віку, які є внутрішніми передумовами роз-
витку маніпулятивних міжособистісних від-
носин і за певних умов можуть спонукати 
до їх прояву.

Як зазначає Г.С. Абрамова, у юнацько-
му віці відбувається процес становлення 
«Я» людини, нечіткість якого викликає по-

чуття самотності, внутрішньої порожнечі, 
яку необхідно чимось заповнити [1]. Схожа 
тенденція спостерігається в структурі осо-
бистості маніпулятора, для неї характерна 
неузгодженість ціннісно-смислової сфери, 
відсутність самості, почуття самотності, 
безпорадності та втрата цілісності.

На думку І.С. Кона, спілкування в юнаць-
кому віці ґрунтується на основі суперечли-
вості двох потреб: відокремлення та аффі-
ліації, або потреби в приналежності. Через 
надмірну захопленість собою у відносинах 
юнаки негнучкі й жорсткі, виявляють відо-
собленість і відчуженість [7]. У свою чергу 
надіндивідна підсистема особистості ма-
ніпулятора характеризується соціальною 
відособленістю в поєднанні із зовнішньою 
адаптованістю й самовпевненістю. Отже, 
подолання необхідності у відокремленні в 
юнацькому віці сприяє запобіганню маніпу-
лятивним взаєминам у подальшому житті.

І.С. Кон також зазначає, що у зв’язку зі 
зростанням самоконтролю й саморегуляції 
в юнаків змінюється форма прояву почуттів, 
вони здатні приховувати ті, які вважають 
небажаними, уміють маскувати справжні 
переживання [7, с. 45].

М.М. Обозов вказує, що юнаки й дівча-
та надмірно захоплені собою та не можуть 
повноцінно саморозкритися, вони мають 
невизначені й нестійкі уявлення про себе, 
незавершену «Я-концепцію», проявляють 
егоцентричність у міжособистісних відно-
синах [8]. Юнаки, на думку цього автора, 
також мають «стійку усвідомлену установ-
ку на збагачення й життєвий успіх, високий 
рівень бажань, зокрема, бажання отримати 
вигоду» [8, с. 151–152]. З іншого боку, як 
зазначає С.Г. Кара-Мурза, особистості ма-
ніпулятора також притаманне переважан-
ня матеріальних цінностей, конкуренція як 
головний засіб досягнення мети, а також 
прагнення довести свою значимість і досяг-
ти мети будь-що, в обхід бажань іншого [6].

Г. Шихі [14] вказує, що юнаки надмірно 
захоплені собою та не можуть повноцінно 
саморозкритися, вони мають невизначе-
ні й нестійкі уявлення про себе, незавер-
шену «Я-концепцію», проявляють егоцен-
тричність у міжособистісних відносинах [8]. 
Автор також вважає, що юнацькому віку 
властиве бажання самоствердитися серед 
оточуючих, що проявляється в зовнішніх 
формах поведінки та властивостях харак-
теру, часто проявляється в невідповідності 
між словом і ділом. На думку Є.Л. Доценка 
[3], С.Г. Кара-Мурзи [6], О.В. Сидоренко 
[11], Е. Шострома [15; 16], маніпулятор та-
кож шукає схвалення інших, прагне дове-
сти свою значимість, підлаштовується під 
аудиторію, проявляє поверхову ерудицію з 
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метою вразити оточуючих, готовий тимча-
сово змінити свою думку, якщо це вигідно.

Є.Л. Доценко наголошує, що юнакам 
властиве прагнення перекладати провину 
за власні недоліки на оточуючих [3]. У свою 
чергу маніпулятор має страх перед трудно-
щами, відмовляється від відповідальності, 
боїться провини та прагне перекласти її на 
інших, не бажає визнавати власні помилки. 
Йому також властива заміна почуття об’єд-
наності почуттям прирученості, що веде до 
пристосування.

У ситуаціях, які вимагають морального 
вибору, юнаки прагнуть мати «престижні» 
моральні якості, що характеризують люди-
ну, яка «вміє жити» (хитрощі, спритність), а 
також сумніваються в обґрунтованості ба-
гатьох загальноприйнятих норм. На думку 
В.В. Знакова, маніпулятору також властиве 
уявлення про відносність соціальних норм і 
високий рівень макіавеллізму [5].

Таким чином, теоретичний аналіз праць, 
присвячених аналізу вікових особливостей 
юнацтва, свідчить, що цьому віковому пе-
ріоду притаманна схильність до маніпуля-
тивної поведінки.

У нашому експериментальному дослі-
дженні особливостей схильності до ма-
ніпулятивної поведінки в юнацькому віці 
брали участь студенти науково-навчальних 
інститутів філології та педагогіки й психо-
логії Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (42 сту-
денти перших курсів та 39 студентів п’ятих 
курсів).

З метою виявлення загального рівня 
схильності до маніпулятивної поведінки в 
цьому віці нами спочатку було реалізовано 
проведення методики «Опитувальник для 
виявлення схильності до маніпулювання ін-
шими людьми» Р. Крісті та Ф. Гейс [12].

Додатково для вивчення особливостей 
цього явища в досліджуваних використо-
вувалися методики «Визначення схильності 
до маніпулятивної та пасивної поведінки» 
М. Хартлі [12] та «Особистісний опитуваль-
ник» Е. Шострома (в адаптації А.А. Рукавіш-
нікова) [10]. Отримані дані було внесено й 
обчислено за допомогою програми SPSS 
Statistics 17.0. Кількісні результати аналізу 
загального рівня схильності до маніпуля-
тивної поведінки студентів за методикою 
«Опитувальник для виявлення схильності 
до маніпулювання іншими людьми» Р. Крі-
сті та Ф. Гейс наведено в таблиці 1.

Проаналізуємо отримані результати. 
Низький рівень схильності до маніпуля-
тивної поведінки характерний для 45% 
респондентів І курсу та 56% респондентів 
V курсу. Ці досліджувані проявляють со-
ром’язливість, ввічливість, співпереживан-

Таблиця 1
Особливості прояву схильності  
до маніпулятивної поведінки  

в юнацькому віці 
(за методикою Р. Крісті та Ф. Гейс)

Рівні

Вибірка 
студентів 
1 курсу

Вибірка 
студентів 
5 курсу

Абс. % Абс. %
Високий 13 31 7 18
Середній 10 24 10 26
Низький 19 45 22 56
Всього 42 100 39 100

ня, доброту, поступливість, розуміння, від-
чуття радості від процесу (творчості). Вони 
відчувають потребу в допомозі, довірі, ви-
знанні з боку оточуючих, прагнуть до тіс-
ної співпраці, дружелюбні щодо оточуючих, 
правдиві, щирі.

Середній рівень схильності до маніпу-
лятивної поведінки характерний для 24% 
респондентів І курсу та 26% респондентів 
V курсу. Ці досліджувані прагнуть говори-
ти правду, прямолінійні, проте не досить 
домінантні. Відчувається особистісна сила, 
вони уникають соціального схвалення. До-
сліджувані впевнені в собі, критичні.

Високий рівень схильності до маніпу-
лятивної поведінки характерний для 31% 
респондентів I курсу та 18% респондентів 
V курсу. Ці досліджувані агресивні, мають 
бажання до змагань. Незалежні, впевнені, 
мають загострене почуття власної перева-
ги, вміють пристосовуватися до будь-якої 
ситуації. Їм притаманна наявність внутріш-
ніх конфліктів, постійна саморефлексія, за-
гальний емоційний негативний фон.

Згідно з отриманими результатами до 
маніпулятивної поведінки схильні більше 
респондентів І курсу (55%), ніж студенти  
V курсу (44%), що, імовірно, пов’язано з пе-
реживанням вікової та психологічної криз, 
зміною соціальної ситуації розвитку.

Таблиця 2
Особливості схильності до активної 

та пасивної маніпулятивних стратегій 
у юнацькому віці

Групи

Вибірка 
студентів 
1 курсу

Вибірка 
студентів 
5 курсу

Абс. % Абс. %
Активні маніпу-
лятори 24 57 14 36

Об’єкти мані-
пуляції
(Пасивні мані-
пулятори) 18 43 25 64

Всього 42 100 39 100
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Кількісні результати аналізу визначення 
об’єктів і суб’єктів маніпуляції, досліджувані за 
допоміжною методикою «Визначення схиль-
ності людини до маніпулятивної та пасивної 
поведінки» М. Хартлі, наведено в таблиці 2.

За отриманими результатами можемо 
зробити висновок, що 57% досліджуваних 
І курсу та 36% студентів V курсу є активни-
ми маніпуляторами, а 43% респондентів І 
курсу та 64% респондентів V курсу є об’єк-
тами маніпуляції. Отже, усі студенти схиль-
ні до маніпулятивних стратегій, причому 
більше половини першокурсників та трети-
на п’яти курсників – активні маніпулятори, 
яким властиві егоцентризм, посилена від-
чуженість у товаристві, формування став-
лення до людини як до засобу досягнення 
власної мети. Майже половина студентів 
першого та дві третини студентів п’ятого 
курсу належать до групи «об’єкти мані-
пуляції» або «пасивні маніпулятори», якій 
притаманні встановлені стереотипні форми 
поведінки, розвинений конформізм, поси-
лене почуття провини за власні вчинки, що 
призводить до невпевненості у своїх силах.

Отримані нами дані узгоджуються з 
положеннями Е. Еріксона, викладени-
ми в роботі «Ідентичність: юність і криза» 
[18]. Характеризуючи юнацтво, засновник 
его-психології особливий акцент робить на 
переживанні в цьому віковому періоді двох 
криз – его-ідентичності та інтимності. Кри-
за его-ідентичності, за Е. Еріксоном, про-
являється в сумнівах щодо себе, власних 
дій, свого місця в групі, негативно впливає 
на такі компоненти ставлення до себе, як 
спонтанність, самоповага та самоприйнят-
тя. Криза інтимності, яка проявляється в 
несформованості власної его-ідентичності 
порівняно з его-ідентичностями оточую-

чих, послаблює самоповагу, самоприйнят-
тя й спонтанність особистості та, на думку 
вченого, штовхає її до використання ме-
ханізмів психологічного захисту, що надає 
взаємодії з оточуючими поверхово маніпу-
лятивного характеру.

Г. Шихі також вважає вихід із кризи 
юнацького віку завершенням пошуку, який 
досягається отриманням внутрішнього ста-
ну справжності, істинності переживань до 
умов поведінки [14]. Людина, яка повністю 
не усвідомлює можливості потенційного 
«Я», взаємодіє з оточуючими, вдаючись до 
маніпулятивних технік. Тому лише завер-
шення формування власної его-ідентичнос-
ті, що ґрунтується на зрілих самоповазі, 
самоприйняті й спонтанності, дозволяє 
особистості звільнитися від перебування 
в полоні маніпулятивних стратегій. Дослі-
джувані нами респонденти (студенти пер-
ших і п’ятих курсів) поки що на шляху до 
завершення цих двох криз і набуття влас-
ної его-ідентичності, чим і зумовлюється, 
на нашу думку, виражена в них схильність 
до маніпулятивних стратегій.

Позитивним, на наш погляд, є змен-
шення кількісного вираження стратегії ак-
тивного, грубого маніпулювання іншими, 
притаманного першокурсникам, і заміна її 
іншою, менш «варварською» щодо інших, 
проте більш нищівною щодо себе стратегію 
пасивного маніпулювання. Загострення су-
перечностей самоприйняття, самоповаги, 
спонтанності внаслідок використання цієї 
неефективної стратегії «жертви обставин» 
сприятиме їх осмисленню, узгодженню, 
спрямовуватиме юнаків і дівчат до відмови 
від використання механізмів психологічно-
го захисту, що надасть взаємодії з оточую-
чими глибокого щирого характеру.

Таблиця 3
Особливості вираження спонтанності,  

самоповаги та самоприйняття в юнацькому віці

Шкали Рівні
Вибірка студентів 1 курсу Вибірка студентів 5 курсу

Абс. % Абс. %

Спонтанність
Високий 1 5% 0 0%
Середній 7 30% 8 41%
Низький 15 65% 9 59%

Всього 23 100% 17 100%

Самоповага 
Високий 1 5% 0 0%
Середній 9 39% 9 53%
Низький 13 56% 8 47%

Всього 23 100% 17 100%

Самоприйняття
Високий 1 5% 0 0%
Середній 9 40% 9 53%
Низький 13 55% 8 47

Всього 23 100% 17 100%
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Кількісні результати за методикою «Опи-
тувальник особистісної орієнтації» Е. Шо-
строма (в адаптації А.А. Рукавішнікова) за 
шкалами «спонтанність», «самоповага», 
«самоприйняття» наведено в таблиці 3.

За шкалою «спонтанність» високий рі-
вень мають 5% (1 респондент) І курсу та 
0% респондентів V курсу, що свідчить про 
практично не характерну для досліджува-
них здібність виражати свої почуття спон-
танно. Середній рівень мають 30% (7 осіб) 
І курсу та 41% (8 осіб) V курсу, що вказує 
на недостатність вираження своїх почуттів 
респондентами цього віку. Низький рівень 
виявився в 65% (15 осіб) І курсу та 59% (9 
осіб) V курсу, що говорить про домінування 
тенденцій до боязкості й небажання прояв-
ляти свої емоції в поведінці.

За шкалою «самоповага» високий рівень 
виявився в 5% (1 особа) І курсу та 0% до-
сліджуваних V курсу, що вказує на майже 
відсутню в цілому за вибіркою студентів 
юнацького віку ознаку здатності любити 
себе як сильну особистість. Середній рі-
вень притаманний 39% (9 особам) І курсу 
та 53% (9 особам) V курсу, що говорить 
про наявну посередню здібність до ствер-
джування себе завдяки власній значимості. 
Тривожним є виявлена тенденція до домі-
нування низького рівня за шкалою «само-
повага» в досліджуваних, виявлена в 56% 
(13 осіб) І курсу та 47% (8 осіб) V курсу, що 
свідчить про те, що більша половина дослі-
джених першокурсників і менша половина 
п’ятикурсників мають низьку самооцінку та 
самоповагу.

За шкалою «самоприйняття» високий 
рівень мають 5% (1 особа) І курсу та 0% 
студентів V курсу, що свідчить про майже 
нехарактерне узгоджене прийняття себе 
та своїх слабкостей для юнаків і дівчат. 
Середній неузгоджений рівень прийняття 
себе мають 40% (9 осіб) І курсу та 53% (9 
осіб) V курсу, що вказує на те, що пере-
важна більшість респондентів не всі свої 
слабкості можуть прийняти. Низький рівень 
мають 55% (13 осіб) І курсу та 47% (8 осіб) 
V курсу, що говорить про нездатність при-
йняти свої слабкості.

Математично-статистична обробка да-
них за «Опитувальником особистісної орі-
єнтації» Е. Шострома (в адаптації А.А. Ру-
кавішнікова) з метою визначення характеру 
взаємозв’язку між рівнем схильності до 
маніпулятивної поведінки та характерис-
тиками спонтанності, самоповаги й са-
моприйняття в студентів І та V курсів про-
водилася з використанням програми SPSS 
Statistics 17.0. Результати статистичної 
обробки за вказаними параметрами наве-
дено в таблиці 4. Підрахунок статистичної 

значущості у вибірках визначався за коефі-
цієнтом кореляції Пірсона.

Проаналізуємо характер виявленого 
взаємозв’язку між рівнем схильності до 
маніпулятивної поведінки та рівнями спон-
танності, самоповаги й самоприйняття в 
студентів І та V курсів. За даними, наве-
деними в таблиці 4, між рівнем схильності 
до маніпулятивної поведінки студентів І і 
V курсу та спонтанністю спостерігається 
статистично достовірний обернено пропо-
рційний зв’язок. Така тенденція вказує на 
те, що зі збільшенням рівня схильності до 
маніпуляцій у поведінці зменшується рівень 
спонтанності особистості студентів юнаць-
кого віку.

Таблиця 4
Показники кореляційної матриці  

за особистісними характеристиками 
та схильністю до маніпулятивної 

поведінки в юнацькому віці

Показники
Схильність 

до маніпулятивної 
поведінки

Особистісні 
характеристики

Вибірка 
17–18 років 

(І курс) 
n=23

Вибірка 
21–22 роки 

(V курс) 
n=17

Спонтанність 0, 467* 0, 691**

Самоповага 0, 609** 0, 760**

Самоприйняття 0, 467* 0, 795**

Примітки:*1. р =0,05; 2.** р =0,01

Результати дослідження, наведені в та-
блиці 4, вказують також на те, що між по-
казниками схильності до маніпулятивної 
поведінки та самоповагою студентів І і V 
курсів спостерігається обернено пропор-
ційний зв’язок (р=0,01). Отримані резуль-
тати дозволяють стверджувати, що чим 
вище рівень схильності до маніпулятивної 
поведінки, тим нижче рівень самоповаги в 
студентів І і V курсів.

Згідно з отриманими даними, наведени-
ми в таблиці 4, між рівнем схильності до ма-
ніпулятивної поведінки та самоприйняттям 
студентів І і V курсів також спостерігається 
обернено пропорційний зв’язок. Отримані 
результати дозволяють стверджувати, що 
високий і середній рівень схильності до 
маніпулятивної поведінки негативно впли-
вають на самоприйняття особистості сту-
дентів І і V курсів: зі збільшенням схильно-
сті до використання маніпуляцій у поведінці 
зменшується рівень самоприйняття.

Висновки. Маніпулятивна поведінка – 
це особлива поведінка людини, яка виникає 
за необхідності досягти бажаного, застосо-
вуючи при цьому прийоми маніпулювання.
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Схильність людини до маніпулятивної 
поведінки розглядається дослідниками як 
особистісна риса та як набір поведінкових 
стратегій. Особистості з високим рівнем 
схильності характеризуються як егоїстич-
ні, домінуючі, амбіційні або, навпаки, па-
сивні, конформісти, «жертви обставин». 
Вони наділені цілеспрямованістю, націлені 
насамперед на досягнення мети, а не на 
взаємодію з партнерами. Вони чітко помі-
чають слабкі місця інших людей та успішно 
користуються цим. Особистості з низьким 
рівнем схильності до маніпуляцій у пове-
дінці характеризуються як чесні й надійні. 
Вони будують свою поведінку за ідеаль-
ним зразком взаємодії з іншими, де від-
носини побудовані за суб’єкт-суб’єктним 
принципом.

Аналіз теоретичних підходів зарубіжних і 
вітчизняних авторів та проведене експери-
ментальне дослідження підтвердило, що в 
юнацькому віці схильність до маніпулятив-
ної поведінки є домінуючою.

Проведене експериментальне дослі-
дження підтвердило наявність достовірно-
го статистичного обернено пропорційного 
зв’язку схильності особистості юнацького 
віку до маніпулятивної поведінки з вира-
женням у неї спонтанності, самоповаги, 
самоприйняття: чим вищий рівень схильно-
сті до маніпулятивної поведінки, тим ниж-
чий рівень спонтанності, самоповаги та са-
моприйняття в студентів І і V курсів.

На нашу думку, більша вираженість 
схильності до маніпулятивної поведінки 
респондентів І курсу порівняно зі студен-
тами V курсу пов’язана з переживанням 
вікової й психологічної криз та зміною со-
ціальної ситуації розвитку студентів-пер-
шокурсників.

Перспективами наукових пошуків ок-
ресленої проблематики виступає подаль-
ша перевірка отриманих результатів, ви-
вчення їх гендерного аспекту, а також 
розробка шляхів оптимізації зазначеного 
явища ефективними засобами психологіч-
ної корекції.
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У статті розглянуто досвід формування змісту програм канадської професійної та допрофесійної 
туристської підготовки. Охарактеризовано умови, які впливають на зміст програм туристської підго-
товки. Проаналізовано, яким чином вони практично здійснюються в канадських школах та вищих на-
вчальних закладах, на що особливо звернено увагу, обґрунтовано напрями їх використання в системі 
вітчизняної освіти.

Ключові слова: допрофесійна туристська підготовка, професійна туристська підготовка, корінні 
жителі, зміст програми, безперервна освіта, туристична галузь, комунікативні навички, кар’єрний ріст.

Рассматриваются опыт формирования содержания программ канадской профессиональной и допро-
фессиональной туристической подготовки. Охарактеризированы условия, которые влияют на содержа-
ние программ туристической подготовки. Проанализировано, каким образом они практически осуще-
ствляются в канадских школах и высших учебных заведениях, на что особенно обращено внимание, 
обоснованы направления их использования в системе отечественного образования.

Ключевые слова: допрофессиональная туристическая подготовка, профессиональная туристиче-
ская подготовка, коренные жители, содержание программы, непрерывное образование, туристиче-
ская отрасль, коммуникативные навыки, карьерный рост.

Zhorniak N.Ye., Tymniak Z.S. THE EXPERIENCE OF FORMING THE CONTENT OF PROFESSION-
AL AND PRE-PROFESSIONAL PROGRAMS IN CANADIAN TOURISM TRAINING

The article considers the experience of forming the content of pre-professional programs in the Canadian 
tourism training. The characteristics of the conditions that affect the content of the tourism training programs are 
given. The way in which they are carried out in practice in Canadian schools is analyzed, and the peculiarities 
which are given special attention to were dealt with. The reasonable directions of their use in the national 
education were dwelt upon.

Key words: pre-professional tourism training, indigenous people, content of programs, continuing 
education, tourism industry, communication skills, career growth.

Постановка проблеми. Соціальні й 
економічні зміни, які відбулися останнім 
часом в Україні, спричинили глибокі струк-
турні перетворення в туристичній індустрії. 
Суперечності, що виникають між зростаю-
чими потребами населення в туристських 
послугах і недостатніми можливостями їх 
задоволення туристською індустрією, між 
змінами в конкурентній ситуації та недо-
статньою компетентністю кадрів у різних 
сферах туристської діяльності, зумовлюють 
необхідність удосконалення кадрової під-
готовки майбутніх фахівців сфери туризму.

Сучасна модель професійної діяльно-
сті, зокрема туристської, розвивається як 
результат науково-практичного пошуку, у 
процесі якого вивчається й аналізується ві-
тчизняний і закордонний досвід. Входжен-
ня у світовий освітній простір вимагає від 
України здійснення модернізації освітньої 
діяльності в контексті світових вимог, що 

неможливо здійснити без врахування між-
народного досвіду, у тому числі канадсько-
го досвіду професійного навчання праців-
ників.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Особливості підготовки фахівців 
для сфери туризму в Канаді висвітлено в 
працях канадських дослідників Е. Поллак,  
Р. Россінга, Л. Ортона, П. Міллера, П. Дра-
кера, Я. Росса, Дж. Тейлора.

Постановка завдання. Мета статті – 
виявити особливості досвіду формування 
змісту програм канадської допрофесійної 
туристської підготовки з метою їхнього по-
дальшого використання у вітчизняній сис-
темі освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Канаді притаманний неоднорід-
ний етнічний, расовий і культурний склад, 
полікультуралізм вже понад 30 років є її 
офіційною політикою та підкріплюється за-
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конодавчою базою. Ця країна має багато-
річні освітні традиції у сфері професійної 
підготовки загалом і підготовки фахівців із 
туризму зокрема.

Як показали міжнародні соціологічні до-
слідження, у Канаді толерантне ставлення 
до іншості має більш практичне виявлен-
ня, ніж, наприклад, у США. Незважаючи на 
сепаратистські настрої в провінції Квебек, 
не до кінця вирішені питання білінгвальної 
політики, старіння населення, велетенську 
неоднорідно заселену територію, ця краї-
на вважається ідеальним місцем для про-
живання після виходу на пенсію. Важливим 
чинником також є стабільність економіч-
ного розвитку та сприятлива внутрішня й 
зовнішня геополітична ситуація. Туристич-
на галузь Канади в 2012 році нараховувала 
понад 603 000 робочих місць у понад 157 
000 видах турдіяльності, а потік іноземних 
туристів зріс на 4,2%, забезпечивши в сумі 
17% експортних доходів [11]. Ця держава 
має багатий досвід у формуванні полікуль-
турної складової професійної туристської 
підготовки. Різноманітність не перешкод-
жає, а допомагає розвитку економіки за-
галом і туристичної галузі зокрема. Під 
час проведення Олімпійських та Параолім-
пійських ігор у 2010 році Канада зробила 
ставку саме на свої внутрішні ресурси. 
У підготовці до проведення особливу ува-
гу акцентували на тому, що робить Канаду 
особливою, неповторною, колоритною та 
цікавою для пізнання країною. Олімпійські 
ігри стали трампліном для канадської ту-
ристичної галузі, привабили нових інвес-
торів і потенційних споживачів туристичних 
послуг. Вони також виявили прогалини в 
професійній підготовці фахівців. Відпо-
відно, було переглянуто зміст, структуру, 
принципи й методи їхнього навчання. Осо-
бливу увагу звернули на освіту корінного 
населення, що у свою чергу мало позитив-
ний вплив на розвиток віддалених регіонів.

Навчання гостинності й туризму в Канаді 
досягло високих міжнародних стандартів, 
поєднавши в собі європейські та міжнарод-
ні традиції якості й сервісу, а також моделі 
північноамериканської ефективності й ви-
користання передових технологій.

Перші програми професійної турист-
ської підготовки з’явилися в Торонто в 
1950-х роках, а перші коледжі спільнот 
було відкрито в 1960-х роках. Спершу вони 
послуговувались ключовими принципами 
американських програм, які орієнтувалися 
на великий бізнес. Типовими проблемами, 
з якими зіткнулася туристична галузь Кана-
ди, були такі:

1) значні прогалини в уміннях, пов’яза-
них із фаховою діяльністю;

2) нерівномірне забезпечення кадрами 
та їхня плинність;

3) високий відсоток старіючого насе-
лення;

4) недостатня чіткість імміграційної по-
літики [5].

Основною невідповідністю між канад-
ською туристською професійною підготов-
кою та галуззю є те, що галузь орієнтована 
на малий (до 50 людей) і середній (50–100 
людей) бізнес. Це зумовлено специфікою 
території та різноманітністю атракцій. Про-
фпідготовка ж орієнтована на середній і 
великий бізнес. Історично програми завж-
ди були континентально орієнтованими, 
наприклад, на британські, де часто гаслом 
є «чим більше, тим краще».

Щоб підготовка мала національний ха-
рактер, канадський дослідник туросвіти Р. 
Россінг виокремив три основні її завдання: 
відповідати потребам певного суспільства 
у фахівцях, збільшувати можливості вибо-
ру й доступності для кожного потенційного 
студента, сприяти поліпшенню якості всіх 
видів професійної підготовки [7].

Безперервне навчання в Канаді розгля-
дають як стратегію для оснащення канадців 
навичками, необхідними, щоб конкурувати 
в умовах глобальної економіки. Освіченість 
молоді й дорослих набуває все більшого 
значення як міцна основа для підготовки до 
заснованої на знаннях праці в XXI столітті.

Багато освітніх, урядових і приватних 
організацій у Канаді підтримують концеп-
цію безперервного навчання як стратегічну 
платформу своєї роботи. У цьому контексті 
важливими є домовленості між освітніми 
закладами про взаємовизнання навчальних 
програм і кредитів, що дозволяють людям 
ефективно обирати освітні програми, міні-
мізуючи кількість часу та грошей, які люди-
на повинна інвестувати.

Класична типологія університетів і коле-
джів вже давно не охоплює складної струк-
тури канадської вищої освіти. З розвитком 
вищої освіти зростає «сіра зона» між уні-
верситетами й коледжами. Поява транс-
ферних програм створила мости та симбіо-
тичні відносини між ними. На сайті кожного 
вузу обов’язково зазначено перелік вищих 
навчальних закладів можливої трансфер-
ності або є гіперпосилання на провінційний 
чи територіальний освітній сайт, де деталь-
но розписані всі умови трансферної систе-
ми кредитів між вишами Канади [6].

Університети й коледжі пропонують ве-
лике різноманіття програм професійної 
підготовки. За типологією, розробленою 
відомим канадським стандартизатором Л. 
Ортоном, таких програм є понад 75. З од-
ного боку, це створює певною мірою хаос: 
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майбутні студенти губляться у виборі, а 
роботодавцям важко визначитися з до-
вірою до документів про освіту. З іншого 
боку, професійну освіту в Канаді прийнято 
здобувати не відразу після закінчення шко-
ли. Дуже часто молодь спочатку випробо-
вує свої сили на первинних видах роботи 
тієї чи іншої галузі, тому чіткіше уявляє, 
що їй потрібно для подальшого кар’єрно-
го росту. Саме короткотривалі сертифіка-
ційні програми професійної підготовки є 
практичним виявом принципу неперерв-
ності й наступності канадської профосві-
ти. Вони дають змогу і відразу приступа-
ти до виконання професійних обов’язків, і 
переходити на наступний етап підготовки. 
У деталізованих програмах часто вказу-
ється, що для вивчення певних дисциплін 
потрібні сертифікати із суміжних із ними 
предметів. Наприклад, для вивчення курсу 
«Крос-культурний менеджмент» потрібен 
сертифікат з курсу «Основи менеджменту» 
[6].

Зорієнтуватись у професійних програ-
мах допомагають також профорієнтаційне 
навчання в школі та відділи кар’єрного пла-
нування у вищих навчальних закладах.

Саме диверситивні рівні підготовки та 
принципи доступу до освітніх програм най-
повніше відображають полікультурну скла-
дову канадської туристської освіти.

Детальне ознайомлення з офіційним 
сайтом Асоціації канадських університе-
тів і коледжів та Асоціації канадських ко-
леджів спільнот дало змогу виявити такі 
освітньо-кваліфікаційні рівні професійної 
туристської підготовки в Канаді: магістр, 
бакалавр, дипломи різних типів (після-
шкільний підготовчий, звичайний, підви-
щеної складності, післяступеневий), різно-
манітні сертифікати (відрізняються рівнем і 
складністю програми).

Тривалість сертифікаційних програм – 
від кількох місяців до півтора року. Серти-
фікат видається після успішного засвоєння 
знань та набуття професійних умінь і нави-
чок із певної дисципліни або кількох суміж-
них дисциплін. Ці дисципліни зазвичай ма-
ють більш практичне спрямування [2].

Дипломні програми тривають від півто-
ра до трьох років, як і сертифікаційні, вони 
мають переважно предметне вивчення од-
ночасно з розширенням теоретичного ком-
поненту [1].

Програми з отриманням вищого дипло-
му тривають не менше трьох років, перед-
бачають модульне навчання, зростає кіль-
кість теорії, жорсткіший контроль [3].

Завдяки добре налагодженій трансфер-
ній системі в Канаді нескладно здобути 
ступінь бакалавра чи магістра.

Насправді закладів, де можна здобути 
один з освітньо-кваліфікаційних рівнів ту-
ристської підготовки, набагато більше, ніж 
зазначено в переліку Асоціації. І те, що їх у 
ньому немає, ще не означає, що в них по-
ганий рівень підготовки. Доречним прикла-
дом цього є Канадський коледж туризму. 
Його різноманітні програми профпідготов-
ки є одними з таких, що користуються най-
більшою популярністю, хоч і не дають без-
посереднього отримання ступенів. До того 
ж ці асоціації не було створено як істину 
в останній інстанції щодо валідності здобу-
того освітньо-кваліфікаційного рівня. Дуже 
часто важливішою є репутація закладу, ніж 
документ, який він видає в результаті.

У канадській професійній підготовці осо-
бливу увагу приділяють допрофесійному 
навчанню. Це зумовлюється тим, що галузі 
туризму значно бракує кваліфікованих ро-
бітників у всіх п’яти секторах (розміщення 
й проживання, харчування й напої, туризм, 
подорожі й транспорт, управління подія-
ми). Саме середні школи пропонують одне 
з можливих рішень цієї проблеми: вони 
розташовані в усіх провінціях та на всіх 
територіях Канади в достатній кількості, а 
їхні добре організовані навчальні програми 
забезпечують учнів надійним рівнем знань, 
умінь і навичок для подальшого здобуття 
професійної освіти.

Наприклад, у вересні 1998 року ATEC 
(Alberta’s Training for Excellence Corporation) 
представила нову національну програму 
для туристичної професійної підготовки під 
назвою «Тобі вирішувати, як далеко зай-
ти». Професіонали туристичної галузі на 
добровільних засадах проводили презен-
тації кар’єрних можливостей в індустрії ту-
ризму. Презентації проводились і для май-
бутніх абітурієнтів (у старших класах), і для 
тих, хто хотів здобути додаткові знання для 
кар’єрного росту в цій галузі [9].

Ще одним прикладом може бути ос-
вітньо-професійна програма «Туризм у 
старших класах», розроблена ще в 1996 
році (оновлена в 2006 році) для шкільних 
навчальних закладів провінції Британська 
Колумбія. До розроблення долучилися Мі-
ністерство освіти Британської Колумбії, 
Канадське міністерство з питань розвитку 
людських ресурсів та Організація освітян, 
що спеціалізуються на туристській осві-
ті. Допрофесійна підготовка здійснюється 
протягом двох останніх років навчання в 
школі (у Канаді це 11–12 класи). Тривалість 
курсу – 100–120 годин на кожен рік (по 4 
кредити). Передбачена також 30-годинна 
практика (ще 4 кредити). Успішне засво-
єння знань і проходження практики перед-
бачає отримання сертифікату, який часто є 
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обов’язковим під час вступу на туристські 
спеціальності. Допрофесійна підготовка 
здійснюється методом інтеграції дисциплін 
фахового спрямування в програми старшої 
школи [10].

Під час вивчення предмету «Основи ту-
ризму», теми «Географія туризму Британ-
ської Колумбії» учні мають вивчити історію 
й культуру корінних жителів, культурну ди-
верситивність провінції, вміти проаналізу-
вати фактори, які впливають на розвиток 
місцевого туризму з точки зору культури та 
традицій корінних жителів [8].

Оскільки туризм, попри свою популяр-
ність, на практиці є сектором із високою 
плинністю кадрів та надає робоче місце з 
«тимчасовою перспективою», важливою 
темою є також «Позитивне ставлення до 
кар’єри». Тут пояснюють, як позитивне 
ставлення до туристської кар’єри впливає 
на розвиток компанії, спільноти й галузі в 
цілому, яке враження справляє позитив-
не ставлення до клієнтів. Особливу увагу 
звертають на вироблення почуття відпові-
дальності, розроблення моделей поведінки 
під час виникнення непередбачуваних си-
туацій, вміння адаптуватись на робочому 
місці, враховуючи його диверситивність, 
розуміння потреби подальшого кар’єрного 
росту [8].

Не меншу увагу в допрофесійній під-
готовці приділяють комунікативним нави-
чкам. Як зазначає викладач іноземної мови 
японського університету Кіото Дж. Кравот-
та, фахівцям туристської галузі необхід-
не знання хоча б двох іноземних мов. Для 
глибокого міжкультурного взаєморозумін-
ня базові знання є недостатніми. Важливо 
мати достатній рівень граматичних, дис-
курсних, стратегічних і соціолінгвістичних 
навичок спілкування. Граматичні навички 
передбачають здатність правильно вико-
ристовувати структуру речення, семантику 
та синтаксис. Дискурсні навички передба-
чають вміння вибудовувати чіткі повідом-
лення, зв’язано й логічно висловлюватись. 
Стратегічні навички допомагають заповню-
вати паузи в спілкуванні та максимально 
успішно поєднувати значення й розумін-
ня. Соціолінгвістичні навички дозволяють 
вміло використовувати мову відповідно до 
культури, соціального стану та ситуації [4].

Під час розробки таких програм особли-
ву увагу приділяють залученню спільнот 
корінних жителів та вивченню їхньої культу-
ри. Викладачі обов’язково консультуються 
зі старійшинами громад Перших Націй для 
інтеграції місцевих знань і досвіду в курси 
шкільної професійної туристської підготов-
ки. Варто зазначити, що кожна спільнота 
корінних жителів має свою мову й культу-

ру. Щоб викладачам було легше підібрати 
структуру, форми й методи навчання та 
оцінювання, було розроблено спеціаль-
ні сайти, де можна отримати всю потріб-
ну інформацію (наприклад, сайт Shared 
Learnings [12]).

Введення таких курсів до програми стар-
ших класів суттєво допомагає з професій-
ною орієнтацією, а також вирішує болючу 
для канадського туристського сектора про-
блему нестачі кваліфікованих працівників.

Висновки. В умовах переходу до інте-
лектуальної глобальної економіки люд-
ський капітал стає більш цінним ресурсом. 
З огляду на це вагомішого значення набу-
ває мобільність високоосвіченої верстви 
населення. Освіта відіграє вирішальну роль 
у розвитку особистості й суспільства та 
створенні навчального й науково-дослід-
ного середовища міжнародного масшта-
бу, міждисциплінарної орієнтації та інфор-
маційно-пов’язаної між собою спільноти. 
Кваліфікована робоча сила, яка може ви-
користовувати знання для створення інно-
вацій, є життєво важливою для сильної й 
процвітаючої економіки. Вітчизняна допро-
фесійна туристська підготовка фактично 
відсутня в наших школах. Краєзнавчі екс-
курсії, які прийнято проводити, зацікавлю-
ють здебільшого готовим турпродуктом, 
а не специфікою галузі. На нашу думку, 
потрібно розробити більш фахово орієн-
товані програми допрофесійної підготов-
ки в старших класах, беручи за приклад 
канадську програму «Туризм у старших 
класах». Обов’язковими компонентами та-
кої програми повинні бути регіональний, 
кар’єроорієнтуючий та полікультурний. Під 
час розробки таких програм, орієнтуючись 
на зарубіжний досвід, важливо враховува-
ти особливості як нашої туристичної галузі, 
так і професійної підготовки.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ТРИВОЖНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Казаннікова О.В., к. психол. н., доцент
кафедри дошкільної освіти

Херсонський державний університет

Статтю присвячено аналізу причин і проявів тривожних переживань у молодшому шкільному віці, 
визначенню ролі й змісту шкільної тривожності.

Ключові слова: тривога, тривожність, шкільна тривожність, шкільна дезадаптація.

Статья посвящена анализу причин и проявлений тревожных переживаний в младшем школьном 
возрасте, определению роли и содержания школьной тревожности.

Ключевые слова: тревога, тревожность, деструктивная тревожность, школьная тревожность, 
школьная дезадаптация.

Kazannikova O.V. THE ANXIETY FEATURES IN THE PRIMARY SCHOOLCHILDREN
This article analyzes the causes and manifestations of disturbing experiences in the early school years, the 

role and content of the school anxiety. The research topic is shown that it is related to the need to assess the real 
state and the potential development of each child. It is proved that the school beginning is reflected primarily 
in the emotional state of the child.

Key words: alarm, anxiety, destructive anxiety, school anxiety.

Постановка проблеми. Сучасний етап 
розвитку психологічної науки характеризу-
ється становленням її прикладних аспектів. 
Однак і нині залишається коло проблем, які 
потребують особливої уваги.

Без об’єктивної оцінки реального стану 
й потенціалу розвитку кожної дитини не-
можливо створити умови для її всебічного 
розвитку. Особливо важливо це в початко-
вій школі. Оцінюючи розвиток молодшого 
школяра, насамперед концентрують увагу 
на інтелектуальній сфері дітей, вважаючи, 
що її розвиток є достатньою умовою для 
особистісної успішності. Однак початок 
шкільного навчання відображається насам-
перед на емоційному стані дитини.

Для психічного здоров’я, нормального 
перебігу різних видів діяльності як дорос-
лої людини, так і дитини потрібна збалан-
сованість емоцій. Порушення емоційно-

го балансу, тривала перевага негативних 
емоційних станів спричиняють виникнення 
емоційних розладів, відхилень у розвитку 
особистості дитини, порушень у неї соці-
альних контактів [7].

Найбільш значущими для цього віку є 
емоції страху, інтересу й радості. Емоції 
інтересу та радості тісно пов’язані з пізна-
вальною діяльністю. Інтелектуальний успіх 
не можливий без активного емоційного пе-
реживання. Інтерес розглядається К. Іза-
рдом як фундаментальна, вроджена емоція, 
яка домінує серед інших і без якої розвиток 
мислення був би порушений. Інтерес пов’я-
заний з емоцією радості. Їх взаємодія –  
своєрідна емоційна основа теоретичної 
діяльності дитини. Позитивний емоційний 
фон є необхідним у ході пізнавальної діяль-
ності. Емоційна сфера молодшого школяра 
є вразливою та залежною від оточення [3].
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Стикаючись із проблемами шкільного 
життя, дитина свідомо чи несвідомо при-
стосовується до оточуючого її фізичного й 
соціального середовища, яке задовольняє 
її або породжує в неї тривогу. У цілому три-
вога забезпечує людині достатню підготов-
ку до дій у новій чи кризовій ситуації та є 
необхідною емоцією для розвитку особи-
стості дитини.

Часте переживання подібної емоції може 
зумовити формування стану «тривожності», 
який характеризується підвищеною схиль-
ністю до переживань, побоювань і неспо-
кою. Саме тривожність, як визначають до-
слідники й практичні психологи, лежить в 
основі цілого ряду труднощів дитинства, 
у тому числі багатьох порушень розвитку. 
У психологічній літературі тривожність, як 
правило, розглядають як системну рису, 
яка проявляється на всіх рівнях активності 
людини [6].

Постановка завдання. Мета статті – 
проаналізувати причини, зміст і специфіку 
проявів тривожності в молодшому шкільно-
му віці.

Феномен тривожності неодноразово 
ставав предметом вивчення дослідни-
ків, проте й нині немає чіткої узгоджено-
сті у визначенні й використанні понять, що 
стосуються явищ тривожного ряду. Варто 
відрізняти тривогу від тривожності. Якщо 
тривога – епізодичні прояви занепокоєння, 
хвилювання, то тривожність є стійким ста-
ном [5].

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ситуативна тривога, яка породжу-
ється конкретною ситуацією та об’єктивно 
спричинює хвилювання, виступає своєрід-
ним мобілізуючим механізмом, який дозво-
ляє людині свідомо й відповідально підійти 
до розв’язання проблем. Зниження ситуа-
тивної тривоги найчастіше свідчить про ін-
фантильність, недостатню сформованість 
свідомості.

Особистісна тривожність вважається 
стабільною особистісною рисою, яка про-
являється в постійній схильності до пере-
живання тривоги в різних життєвих ситуаці-
ях, готовності сприймати будь-яку подію як 
несприятливу й небезпечну. Особистісна 
тривожність знаходиться в конфронтації з 
базовими особистісними потребами (по-
требою в емоційному благополуччі, почутті 
впевненості, безпеки). Виникнення й закрі-
плення тривожності багато в чому обумов-
лене незадоволенням актуальних потреб 
людини, які набувають гіпертрофованого 
характеру [1].

Визначений рівень тривожності – при-
родна та обов’язкова особливість актив-
ності особистості. У кожної людини є свій 

оптимальний рівень тривожності – корис-
на, або конструктивна тривожність. Такий 
рівень необхідний для оптимальної адап-
тації особистості до дійсності. Надмірно 
високий рівень (деструктивний), як і над-
мірно низький, свідчить про дезадаптивну 
реакцію, що виявляється в загальній де-
зорганізованості поведінки й діяльності та 
є показником несприятливого особистіс-
ного розвитку. Тривожність, як правило, 
підвищена за наявності нервово-психічних 
захворювань, а також у людей, які пережи-
вають наслідки психотравми. У цілому три-
вожність є суб’єктивним проявом неблаго-
получчя особистості [6].

Тривожність як психічна властивість має 
виражену вікову специфіку, яка виявляєть-
ся в її змісті, джерелах, формах прояву й 
компенсації. Для кожного віку існують ви-
значені сфери діяльності, які спричинюють 
підвищену тривогу в більшості дітей, поза 
залежністю від реальної загрози чи три-
вожності як усталеного утворення.

Серед найбільш загальних причин ви-
никнення тривожності в дітей є завищені 
вимоги до дитини, негнучка догматична 
система виховання, особистісні конфлікти, 
пов’язані з оцінкою дитиною власної успіш-
ності в різних сферах діяльності. Відповід-
но до онтогенетичних закономірностей 
психічного розвитку можна виділити спе-
цифічні причини тривожності на етапі мо-
лодшого шкільного віку. У молодших шко-
лярів тривожність є результатом фрустрації 
потреби в захищеності з боку найближчого 
оточення та представляє собою функцію 
порушення стосунків із близькими дорос-
лими. Дитина, для якої властивий високий 
рівень тривожності, відрізняється части-
ми проявами неспокою, великою кількістю 
страхів у ситуаціях, коли їй нічого не загро-
жує. Така дитина може бути нав’язливою, 
залежною від оцінок дорослих [5].

Проблема тривожності як відносно уста-
леного особистісного утворення в молод-
шому шкільному віці рідко постає в чистому 
вигляді. Звичайно вона включається в кон-
текст широкого кола питань, пов’язаних із 
навчальною діяльністю. Почуття тривоги не-
минуче супроводжує навчальну діяльність у 
будь-якій (навіть ідеальній) школі, оскільки 
сама ситуація пізнання нового приховує в 
собі невизначеність, протиріччя та, відповід-
но, привід для тривоги. Зняти тривожність, 
усунути всі труднощі пізнання означає ніве-
лювати всі труднощі пізнання, які є необ-
хідною умовою успішності засвоєння знань. 
Оптимальне навчання в школі можливе 
лише за умови систематичного переживан-
ня тривоги з приводу подій шкільного жит-
тя. Навчання й розвиток дитини найкраще 
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відбувається тоді, коли тривога знаходиться 
на оптимальному рівні, а дитина навчається 
реагувати на неї адекватно. Інтенсивність 
переживання тривоги не повинна переви-
щувати індивідуальної для кожної дитини 
межі, після якої вона починає виявляти де-
структивний, а не конструктивний вплив [5].

Тривогу, яка повністю локалізована в 
шкільній сфері та породжує поведінкові 
труднощі, позначають терміном «шкільна 
тривожність». Шкільна тривожність – ши-
роке поняття, яке включає різні аспекти 
стійкого шкільного неблагополуччя. Вона 
виражається у хвилюванні, підвищеному 
неспокої в навчальних ситуаціях, в очіку-
ваннях поганого ставлення до себе, нега-
тивної оцінки з боку педагогів, однолітків, 
у страху зробити помилку, побоюванні не 
відповідати вимогам дорослих. Дитина 
постійно відчуває власну неадекватність, 
неповноцінність, невпевненість у правиль-
ності своєї поведінки, своїх рішень. У си-
туації обстеження, особливо в завданнях, 
які не нагадують шкільні, дитина успішна, 
адекватна, окремі показники тривожності 
проявляються в слабкому ступені. За на-
ближення ситуації до шкільної тематики 
показники тривожності різко збільшуються.

У цілому шкільна тривожність є результа-
том взаємодії особистості із ситуацією. Це 
специфічний вид тривожності, характерний 
для визначеного класу ситуацій – ситуацій 
взаємодії дитини з різними компонентами 
шкільної освітньої системи. Шкільна три-
вожність позбавляє дитину психологічного 
комфорту та є центральною ланкою хроніч-
ної неуспішності [7].

Інтенсивне переживання тривоги, яке 
дезорганізує навчальну діяльність, позна-
чають як ознаку шкільної дезадаптації.

Найбільш типове виникнення шкільної 
тривожності пов’язують із соціально-пси-
хологічними факторами. Аналіз літератури 
й досвід роботи зі шкільною тривожністю 
дозволили виділити фактори, які сприяють 
її виникненню й закріпленню, а саме:

1. Навчальні перевантаження, які обумов-
лені різними аспектами сучасної системи 
організації освітнього процесу. По-перше, 
вони пов’язані зі структурою навчально-
го року. Дослідження доводять, що після 6 
тижнів активних занять у дітей різко знижу-
ється рівень працездатності, зростає рівень 
тривожності. Встановлення оптимального 
для навчальної діяльності стану потребує 
перерви. По-друге, перевантаження може 
спричинюватися протягом навчального тиж-
ня; доведено, що ефективність навчальної 
діяльності знижується до кінця тижня. Та-
кож встановлено, що учні, які отримують 
домашні завдання на вихідні дні, характе-

ризуються більш високим рівнем тривожно-
сті, ніж їх однолітки, які мають повноцінний 
відпочинок у вихідні дні. По-третє, на пере-
вантаження молодших школярів, особливо 
першокласників, впливає тривалість уроку; 
доведено, що перші 30 хвилин уроку дити-
на відволікається в три рази менше, ніж за  
15 останніх хвилин уроку.

2. Нездатність школяра впоратися зі 
шкільною програмою може бути обумовле-
на різними причинами:

– підвищенням рівня складності навчаль-
них програм, які не відповідають рівню роз-
витку дітей (особливо притаманне спеціалі-
зованим навчальним закладам); доведено, 
що чим складніша програма, тим виразні-
шим є деструктивний вплив тривожності;

– недостатнім рівнем розвитку вищих 
психічних функцій учнів, педагогічною за-
недбаністю, недостатньою компетентністю 
педагога, який не володіє навичками по-
дання навчального матеріалу або педаго-
гічного спілкування;

– психологічним синдромом хронічної 
неуспішності, який формується саме в мо-
лодшому шкільному віці; основна особли-
вість психологічного профілю такої дитини –  
висока тривожність, обумовлена неспівпа-
дінням між очікуваннями дорослих і досяг-
неннями дитини.

Найбільш «тривожними» учнями є від-
мінники.

3. Неадекватні очікування з боку батьків 
породжують у дитини внутрішній конфлікт, 
який закріплює тривожність. Чим більше 
батьки орієнтовані на досягнення дитиною 
високих навчальних результатів, тим більш 
вираженою є тривожність у дитини.

4. Несприятливі стосунки з педагогом. 
По-перше, тривожність може бути обумов-
лена стилем взаємодії педагога з учнями; 
високий рівень тривожності демонструють 
діти тих класів, де вчитель дотримується мір-
кувально-методичного стилю педагогічної 
діяльності. По-друге, формуванню тривож-
ності сприяють завищені вимоги педагога 
до учнів, які часто не відповідають віковим 
можливостям дітей. У таких випадках педа-
гоги вважають шкільну тривожність пози-
тивною характеристикою учня, яка свідчить 
про відповідальність і старанність дитини, та 
спеціально посилюють емоційну напруже-
ність у навчальному процесі. По-третє, три-
вожність може бути спричинена вибірковим 
ставленням педагога до конкретної дитини, 
пов’язаним із систематичним порушенням 
цією дитиною правил поведінки на уроці.

5. Постійні оцінно-перевірювальні ситу-
ації сильно впливають на емоційний стан 
молодших школярів, оскільки перевірку ін-
телекту відносять до найбільш психологічно 
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дискомфортних ситуацій, особливо якщо ця 
перевірка пов’язана із соціальним статусом 
особистості. Прагнення престижу, поваги й 
авторитету, отримати позитивну оцінку ви-
значають емоційно напружений характер 
оцінної ситуації, що підкріплюється тим, що 
тривожність супроводжується пошуком со-
ціального схвалення. Негативний вплив си-
туації перевірки знань позначається насам-
перед на тих учнях, для яких тривожність є 
стійкою властивістю особистості.

6. Зміна шкільного колективу та (або) 
неприйняття дитячим колективом. Зміна 
шкільного колективу є стресогенним фак-
тором, оскільки передбачає необхідність 
встановлення нових взаємозв’язків із не-
знайомими однолітками. Результат суб’єк-
тивних зусиль не визначений, тому що за-
лежить від інших людей. Перехід зі школи 
до школи провокує формування міжособи-
стісної тривожності. Аналогічний ефект ви-
кликає неприйняття дитячим колективом.

Існує думка, що шкільна тривожність 
починає формуватися в дошкільному віці. 
Цьому може сприяти як стиль роботи ви-
хователя, так і завищені вимоги до дити-
ни, постійні порівняння її з іншими дітьми. 
У деяких родинах протягом року, що пере-
дує вступу до школи, у присутності дитини 
весь час ведуться розмови про майбутнє 
навчання. Заклопотаність батьків переда-
ється дитині. Крім того, батьки наймають 
численних учителів, які годинами вико-
нують із дитиною різноманітні завдання. 
Незміцнілий і не готовий до такого інтен-
сивного навантаження організм іноді не ви-
тримує, дитина починає хворіти. Бажання 
йти до школи зникає, а тривога з приводу 
майбутнього навчання зростає [4].

Молодший шкільний вік традиційно вва-
жається емоційно насиченим. Це пов’я-
зано з тим, що вступ до школи розширює 
коло потенційно тривожних подій. Вступ до 
школи характеризується віковою кризою 
розвитку, коли дитина стає особливо емо-
ційно збудливою, що відбувається на фоні 
процесу адаптації до нової ролі – школяра. 
Тривога є елементом адаптаційного проце-
су. Тому найбільші хвилювання притаман-
ні першокласникам, для яких відвідування 
школи являє собою нову форму організації 
життя. Шкільна тривожність першокласника 
персоніфікована й концентрується на неба-
жанні засмутити близьких людей. Як прави-
ло, після завершення адаптаційного періоду 
рівень тривожності в більшості першоклас-
ників нормалізується. У 2–3 класі дитина 
повністю орієнтується в системі навчальної 
діяльності й шкільних вимог, що дає під-
ставу вважати, що тривожність знижується. 
Водночас особистісний розвиток приво-

дить до того, що спектр потенційних причин 
шкільної тривожності розширюється. Неста-
більним періодом у шкільному житті дити-
ни є момент переходу дитини до середньої 
школи, який супроводжується зміною сис-
теми шкільних вимог, вимагає адаптаційних 
зусиль і, відповідно, спричинює підвищення 
рівня шкільної тривожності.

Шкільна тривожність може проявлятися 
різноманітними способами. Основними ді-
агностичними ознаками шкільної тривож-
ності є пасивність на уроках, уникнення 
публічних відповідей, збентеження під час 
зауважень, які сполучаються з погіршенням 
соматичного здоров’я дітей, небажанням 
ходити до школи й надмірною пильністю 
під час виконання завдань.

Аналіз результатів дослідження шкільної 
тривожності учнів молодших класів ЗОШ 
№ 56 м. Херсона дозволяє відзначити такі 
особливості:

– підвищений і середній рівень тривож-
ності мають приблизно 40% учнів, як хлоп-
чиків, так і дівчаток, у деяких класах під-
вищений рівень тривожності мають до 60% 
дітей; у таких класах відзначається більш 
високий рівень агресії, зниження адапта-
ційних можливостей (значне зниження на-
вчальної мотивації та успішності);

– найбільш високий рівень тривожності 
відзначається за факторами «страх самови-
раження» та «страх перевірки знань» (мето-
дика Філіпса), як у хлопчиків, так і в дівча-
ток молодшого шкільного віку незалежно 
від програми навчання й особистісних яко-
стей педагога; ці ситуації є найбільш значу-
щими та стресогенними для школярів; така 
особливість зберігається під час переходу 
учнів із початкової школи до середньої;

– протягом навчання в початковій школі та 
під час переходу до середньої школи спосте-
рігається підвищення рівня тривожності за 
фактором «загальна тривожність» і «страх не 
відповідати очікуванням оточуючих» у біль-
шості учнів; у деяких класах спостерігається 
підвищення тривоги за фактором «тривоги й 
страхи у стосунках із педагогами»;

– виявлений позитивний взаємозв’язок 
між рівнем тривожності та шкільною успіш-
ністю в дівчаток 3–5 класів, у хлопчиків 
спостерігається негативний зв’язок;

– виявлено негативний взаємозв’язок 
між рівнем шкільної тривожності та рівнем 
домагань; можна припустити, що підви-
щення рівня тривожності спричинює зни-
ження рівня домагань;

– виявлено позитивний взаємозв’язок 
між рівнем шкільної тривожності та само-
оцінкою учнів початкових класів, однак ця 
тенденція спостерігається не в усіх дослі-
джуваних;
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– відзначено більш високий рівень три-
вожності в дівчаток, де вчитель (жінка) де-
монструє більш емоційну поведінку; такий 
факт свідчить, що дівчатка схильні пере-
ймати стиль поведінки педагога.

Висновки. Отже, тривожність у мо-
лодшому шкільному віці пов’язана з не-
задоволенням провідних потреб віку та 
реалізується в поведінці з переважанням 
компенсаторних і захисних проявів. Три-
вожність у молодшому шкільному віці де-
структивно впливає на діяльність. Тривож-
на дитина не може самостійно позбутися 
відчуття тривоги й невпевненості в собі, 
які виникають у проблемних ситуаціях, у 
результаті чого виникає дезорганізація 
діяльності й поведінки, дитина діє значно 
нижче своїх можливостей. Типове виник-
нення шкільної тривожності пов’язане із 
соціально-психологічними факторами чи 
факторами освітянських систем. У молод-
шому шкільному віці підвищена шкільна 
тривожність є показником шкільної деза-
даптації.
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Постановка проблеми. Інтернет-за-
лежність останнім часом набуває все біль-
шого поширення, особливо в середовищі 
молоді, що зумовлює потребу в активному 
пошуку шляхів та засобів вчасного вияв-
лення ознак адикції з метою недопущення 
її розвитку. Відповідно до цього нами буда 
розроблена авторська проективна методи-
ка діагностики інтернет-залежності за до-
помогою незакінчених речень.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У сучасній науці існує досить багато роз-
робок щодо проблеми інтернет-залежності, 
де висвітлюються різні аспекти цього яви-
ща. Так, А.А. Яришева здійснила аналіз де-
термінант інтернет-залежності, приділивши 
особливу увагу ступеню сформованості іден-
тичності особистості, як важливого чинника, 
що впливає на появу цього виду адикції [5]. 
Дослідженням чинників, що зумовлюють ви-
никнення інтернет-залежності, займалась та-
кож Н.А. Цой, при цьому акцент робився на 
аналіз соціальних факторів [4]. Форми прояву 
інтернет-адикції залежно від її виду досліджу-
валися К.А. Андреєвим [1], який запропону-
вав також своє бачення основних підходів до 
реабілітації адиктів. В.А. Фролов аналізував 
умови профілактики виникнення інтернет-за-
лежност,і звертаючи увагу на роль педагогів 
у цьому процесі [3]. У більш широкому кон-
тексті ця проблема досліджувалась Н.Н. Те-
леповою, яка запропонувала психолого-пе-
дагогічну концепцію формування стійкості 
особистості до адитивних впливів [2]. 

Однак, не зважаючи на наявні розробки, 
проблема інтернет-залежності потребує по-
дальшого дослідження, що підтверджуєть-
ся стрімким поширенням цього явища, яке 
спостерігається в сучасному суспільстві. 
Враховуючи це, ми розробили авторську 
проективну методику, що дозволяє визна-
чити ступінь вираження інтернет-залежно-
сті в цілому, та окремих її видів зокрема, та 
проаналізували отримані результати. 

Отже, метою статті є опис та узагаль-
нення даних емпіричного дослідження, 

спрямованого на виявлення проявів інтер-
нет-залежності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Авторська методика діагностики 
інтернет-залежності за допомогою незакін-
чених речень є однією з проективних, що 
використовувалась для виявлення особли-
востей формування та прояву інтернет-за-
лежності. Узагальнені результати пред-
ставлені в таблиці 1.

За шкалою «Прагнення «втечі» у вірту-
альну реальність» високий рівень прита-
манний 9,7% обстежуваних, які сприйма-
ють перебування в інтернеті як можливість 
зануритися в штучну реальність, забути 
про проблеми та тривоги, зняти стрес та 
отримати задоволення від улюбленої ді-
яльності в мережі. Для прикладу можна 
навести такі висловлювання респондентів: 
«Якби я міг утекти від реальності, то обрав 
би для цього інтернет, тому що там я почу-
ваю себе більш впевненим та захищеним», 
«Комфортно я почуваю себе лише в інтер-
неті», «Коли я в інтернеті, то мої проблеми 
здаються мені незначними» тощо.

Середній рівень спостерігається у 20% 
оптантів, які використовують мережу як за-
сіб відволіктися від труднощів повсякден-
ного життя в окремих стресогенних ситу-
аціях. Підтвердженням цьому служать такі 
висловлювання: «Мені допомагає розсла-
битись перебування в інтернеті після важ-
кого робочого дня, сповненого напругою та 
конфліктами», «Перебуваючи в інтернеті я 
почуваю себе щасливішим, оскільки можу 
зняти стрес, накопичений через проблеми 
повсякденного життя».

У 70,2% досліджуваних переважає низь-
кий рівень за цією шкалою, що вказує на 
відсутність схильності до використання 
мережі з метою «втечі» у віртуальне сере-
довище від проблем. Для прикладу можна 
використати такі твердження: «Коли я хочу 
забути про свої проблеми, інтернет стає 
для мене не потрібним, оскільки я прагну 
поспілкуватися з друзями та отримати від 

Таблиця 1
Рівень сформованості адикції за методикою діагностики інтернет-залежності 

за допомогою незакінчених речень (%)
Рівні

Шкали Високий Середній Низький 

Прагнення «втечі» у віртуальну реальність 9,7 20 70,2
Прагнення задовольнити у віртуальній реальності 
фрустровані потреби 15,6 12 72,3

Надання переваги віртуальній реальності 
над зовнішнім світом 6,4 17 76,7

Направленість цілепокладання у віртуальну реальність 8,4 22 69,5
Прагнення до створення віртуального образу «Я» 10,4 16 73,6
Сприйняття інтернету в цілому 12,5 20,2 67,3
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них підтримку», «Якщо мені стає сумно, я, 
замість того, щоб сидіти в інтернеті, йду на 
прогулянку», «Якби я міг утекти від реаль-
ності, то обрав би для цього не інтернет, а 
безлюдний острів» тощо.

За шкалою «Прагнення задовольнити 
у віртуальній реальності фрустровані по-
треби» високий рівень властивий 15,5% 
оптантів, які відчувають, що не можуть са-
мореалізуватися в житті, проявити себе, 
розкритися та отримати задоволення від 
подій, що супроводжують людину кожного 
дня. Для ілюстрації наведемо такі вислов-
лювання: «Я використовую інтернет, щоб 
відчути власну значущість», «Спілкування 
в інтернеті допомагає мені не почуватися 
самотнім», «Віртуальні друзі заміняють мені 
реальних, тому що мені важко заводити 
знайомства».

У 12% респондентів спостерігається се-
редній рівень за цією шкалою. Вони збе-
рігають орієнтацію на самореалізацію в 
реальному житті, докладаючи для цього 
зусиль, однак у випадку коли їм це не вда-
ється, звертаються до інтернету з метою 
задоволення важливих потреб. Наведе-
мо такі приклади тверджень: «Віртуальний 
секс для мене – це засіб зняття напруги 
тоді, коли в мене немає реального партне-
ра», «Взаємодія з іншими людьми під час 
комп’ютерної гри дозволяє мені змагатися 
та отримувати перемогу, тоді як в реаль-
ному житті мені рідко вдається показувати 
високий результат», «Грати в азартні ігри 
через інтернет – це можливість отримува-
ти адреналін, якого мені так не вистачає в 
житті». 

Не сприймають інтернет як альтерна-
тивне середовище, де можна задоволь-
нити свої потреби, 72,2% досліджуваних, 
які мають низький рівень за цією шкалою. 
Прикладом служать такі висловлювання: 
«Я використовую інтернет лише щоб от-
римувати необхідну для роботи інформа-
цію», «Спілкування в інтернеті викривлене 
та несправжнє, воно не може зрівнятися з 
безпосередніми контактами», «Віртуальний 
секс для мене неприпустимий», «Віртуальні 
друзі – це вигадка» тощо.

За шкалою «Надання переваги віртуаль-
ній реальності над зовнішнім світом» 6,4% 
оптантів мають високий рівень, що свід-
чить про їх прагнення до занурення в ін-
тернет-середовище та бажання проводити 
там якомога більше часу. Прикладом мо-
жуть служити такі твердження: «Я почуваю 
себе щасливим лише в інтернеті», «Для 
мене існує лише один світ – світ інтернету, 
тому що лише в ньому я отримую задово-
лення від життя», «Лише в інтернеті я почу-
ваю себе по-справжньому живим».

У 17% оптантів спостерігається серед-
ній рівень за цією шкалою. Вони надають 
перевагу перебуванню в мережі лише в 
складних життєвих ситуаціях, намагаючись 
забути про свої проблеми. Від цих респон-
дентів були отримані такі висловлювання: 
«Привабливішим, ніж реальне життя, для 
мене є інтернет, але лише тоді, коли пере-
бування в реальності перестає приносити 
задоволення», «Коли я в інтернеті, то зов-
нішній світ мені здається тьмяним та пону-
рим, особливо якщо він наповнений про-
блемами та конфліктами», «Я сприймаю 
віртуальну реальність як засіб забути про 
труднощі, які виникають в моєму житті». 

Низькі показники отримані в 76,7% опи-
туваних, які не сприймають інтернет як 
середовище, де можна отримувати за-
доволення від життя та почуватися більш 
комфортно, оскільки їм властива активна 
життєва позиція, вони не бояться долати 
труднощі та прагнуть проявити свої здіб-
ності в реальному житті. Для прикладу на-
ведемо такі твердження: «Порівняно з по-
всякденним життям віртуальна реальність 
здається сірою та нікчемною», «Якби я міг 
обирати, залишитись мені в реальному 
житті чи перенестися у віртуальну реаль-
ність, я безперечно обрав би реальність», 
«Я почуваю себе щасливим лише маючи 
можливість самореалізуватися в реально-
му житті».

За шкалою «Направленість цілепокла-
дання у віртуальну реальність» високий 
рівень притаманний 8,4% оптантів, які на-
стільки заглиблені в інтернет-середовище, 
що втрачають здатність прогнозувати своє 
майбутнє в реальному житті, і тому процес 
їхнього цілепокладання зосереджується 
на діяльності в мережі. Для ілюстрації на-
ведемо такі висловлювання: «Коли я уяв-
ляю своє майбутнє, то думаю, як змінитися 
з часом мій віртуальний образ, чи буду я 
так само захоплюватися комп’ютерними 
іграми, чи ж переключусь на спілкування в 
соціальних мережах», «Моє майбутнє зда-
ється привабливішим коли я уявляю його 
в контексті своєї діяльності в інтернеті», 
«Мені легше уявити своє майбутнє в інтер-
неті, ніж у реальному житті».

Середній рівень спостерігається у 22% 
оптантів, які здатні уявити своє майбутнє в 
реальному житті, однак включають до цього 
образу і активність в інтернеті. Наприклад: 
«Коли я уявляю своє майбутнє, то думаю, 
що скоро я здам сесію та зможу нареш-
ті перейти на новий рівень в комп’ютерній 
грі», «Порівнюючи образ майбутнього в ре-
альному та віртуальному житті, я відчуваю, 
що зможу досягти успіху в обох цих сфе-
рах» тощо.
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Низькі показники властиві 69,5% до-
сліджуваних, які висувають цілі, що мають 
бути досягнуті в реальному житті, оскільки 
вони прагнуть визнання, позитивної оцінки 
отриманих результатів з боку оточуючих, а 
активність в інтернеті сприймається таки-
ми респондентами, як даремна трата часу. 
Прикладом можуть служити такі висловлю-
вання: «Коли я уявляю своє майбутнє, то 
думаю, чого я зможу досягти в професій-
ному розвитку та особистому житті», «Моє 
майбутнє здається привабливішим, коли 
я чітко знаю, чого хочу досягнути в житті», 
«Мені легше уявити своє майбутнє в про-
фесії, ніж в особистому житті».

За шкалою «Прагнення до створення 
віртуального образу «Я»» високі показни-
ки спостерігаються в 10,4% респондентів, 
які, перебуваючи в мережі для само пре-
зентації, використовують змінений образ, 
що пов’язано з їх невпевненістю в собі, 
невдоволенням своїм соціальним стату-
сом чи іншими характеристиками, таким 
чином особистість створює свій ідеальний 
образ та від його імені взаємодіє з іншими 
людьми. Іншим варіантом є представлен-
ня в мережі своїх прихованих ознак, тих 
якостей, які людина боїться демонстру-
вати в реальному житті, оскільки очікує 
на неприйняття та нерозуміння, тоді як у 
віртуальному середовищі ці побоювання 
знімаються. Для прикладу наведемо такі 
твердження: «Лише в інтернеті можна зму-
сити інших людей сприймати себе по ін-
шому», «Зміна справжнього образу «Я» у 
віртуальному світі дозволяє розкритися з 
нової сторони, проявити свої приховані 
риси», «Я хочу, щоб в інтернет-середовищі 
мене сприймали як людину більш прива-
бливу та успішну, тому змінюю деякі свої 
характеристики».

Досліджуваним, які змінюють при са-
мопрезентації несуттєві характеристики 
власної особистості, намагаючись краще 
виглядати в очах інших людей, притаман-
ний середній рівень за цією шкалою (16%). 
Прикладом можуть служити такі вислов-
лювання: «В інтернеті я презентую себе 
в якості людини більш успішної, тому го-
ворю всім, що займаю вищу посаду, ніж є 
насправді», «Віртуальне «Я» дозволяє мені 
почуватися більш привабливою, для цього 
я на декілька років зменшила свій вік на 
сторінці в соціальній мережі».

Низькі показники властиві 73,6% оп-
тантів, які демонструють в мережі своє 
справжнє «Я», не намагаючись змінити 
свій образ, оскільки для них думка інших 
користувачів інтернету не є настільки важ-
ливою, як враження, яке складається про 
них у знайомих та близьких людей, від яких 

приховати справжні риси важко. Іншою 
причиною того, що людина демонструє 
при самопрезентації своє власне «Я» є ви-
сока самооцінка та достатня самовпевне-
ність, що дозволяє особистості комфортно 
та впевнено почуватися та приймати себе 
такою, яка вона є. Для прикладу наведемо 
такі висловлювання: «Коли я порівнюю своє 
віртуальне та реальне «Я», то відчуваю, що 
вони нічим не відрізняються», «Мій вірту-
альний образ є точною копією того, яким я 
є насправді».

За шкалою «Сприйняття інтернету в ці-
лому» високі показники властиві 12,5% 
оптантів, яким притаманні деструктивні 
установки щодо сприйняття мережі, що є 
передумовою виникнення залежності. При 
цьому інтернет сприймається як середо-
вище, що може замінити реальний світ, 
оскільки дозволяє задовольняти соціальні 
та інші потреби та вимагає набагато мен-
ше зусиль для цього. Наприклад: «Для 
мене інтернет – це місце, де можна отри-
мати більше задоволення ніж у реальному 
житті», «Перебуваючи в інтернеті, я роблю 
практично все те, що можна робити в ре-
альному житті», «Коли я в інтернеті, то від-
чуваю, що можу все».

Середній рівень притаманний 20,2% 
респондентів, які мають амбівалентні уста-
новки щодо інтернету, сприймаючи його і 
як інформаційну технологію, і як засіб задо-
волення фрустрованих потреб. Прикладом 
можуть служити такі висловлювання: «Ін-
тернет дозволяє мені знайти інформацію, 
необхідну для навчання, поспілкуватися з 
друзями та відпочити», «Лише в інтернеті я 
можу знайти практично будь-яку інформа-
цію та забути про свої проблеми, граючи в 
комп’ютерні ігри» тощо.

У 67,3% опитуваних спостерігаються 
низькі показники за цією шкалою, що вка-
зує на переважання в них конструктивних 
установок щодо мережі, які стають на за-
ваді виробленню адикції. Такі респонден-
ти сприймають інтернет не як проективну 
реальність, а перш за все як інформацій-
ну технологію, що передбачає відсутність 
прагнення зануритись у віртуальне середо-
вище та задовольняти там соціальні потре-
би. Як приклад наведемо такі твердження: 
«На відміну від інших, я сприймаю інтернет 
не як засіб пограти в ігри та посидіти в со-
ціальних мережах, а як можливість отрима-
ти необхідну для роботи інформацію», «В 
інтернеті мене приваблює той масив да-
них, які в ньому містяться», «Перебуваючи 
в інтернеті, я можу знайти необхідний для 
навчання матеріал» тощо.

Порівняння показників хлопців та дівчат 
дозволило побудувати таблицю 2. 
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При порівнянні отриманих показників не 
було виявлено статистично значущих від-
мінностей за жодною зі шкал. 

За шкалою «Прагнення «втечі» у вірту-
альну реальність» високий рівень прита-
манний 11,4% хлопців та 8,3% дівчат. Ці 
респонденти використовують інтернет-се-
редовище як засіб зняти психологічну на-
пругу, відволіктися від неприємних думок, 
отримати позитивні емоції. У них виробив-
ся механізм «втечі» від неприємних подій 
свого життя у віртуальну реальність, де 
особистість почуває себе захищеною, не 
очікує неприємних переживань, орієнтова-
на на виконання того виду діяльності, який 
приносить їй найбільшу насолоду.

Середній рівень властивий 21% хлопців 
та 19,3% дівчат, що використовують інтер-
нет для зняття напруги лише в стресових та 
психотравмуючих ситуаціях. Для них пере-
бування у віртуальні реальності пов’язане з 
можливістю розслабитись, позбавитись від 
негативних емоцій, отримати підтримку від 
віртуальних друзів тощо.

За шкалою «Прагнення задовольнити у 
віртуальній реальності фрустровані потре-
би» високий рівень спостерігається в 6,4% 
хлопців та 14,3% дівчат, які сприймають 
мережу як джерело самореалізації, отри-
мання того, чого їм не вистачає в реально-
му житті. Таким чином, якщо особистість не 
може задовольнити потребу в спілкуванні, 
прийнятті, домінуванні, гострих відчуттях, 
вона звертається до інтернету та обирає 
той вид діяльності, який в найбільшій мірі 
здатен задовольнити її бажання. 

У 13,4% хлопців та 12% дівчат спосте-
рігається середній рівень за цією шкалою. 
Вони не надають перевагу задоволенню 
своїх потреб у віртуальній реальності, од-
нак звертаються до неї тоді, коли вичер-
пали всі ресурси та втратили надії знайти 
засіб реалізації своїх бажань у реальному 
житті. Таким чином мережа сприймається 

як крайній варіант задоволення потреби та 
самореалізації.

За шкалою «Надання переваги віртуальній 
реальності над зовнішнім світом» високий рі-
вень притаманний 7,6% хлопців та 5,7% ді-
вчат, які сприймають інтернет-середовище 
як більш комфортне та безпечне в порівнян-
ні зі справжнім життям. Вони прагнуть про-
водити в мережі набагато більше часу, що 
призводить до того, що діяльність в інтернеті 
стає для особистості провідною та поступо-
во витісняє інші форми активності. 

Для 17,8% хлопців та 16% дівчат, які в 
окремі моменти сприймають віртуальну ре-
альність як більш комфортне середовище в 
порівнянні зі справжнім життям характер-
ний середній рівень. Вони звертаються до 
інтернету з метою зняття стресу, щоб від-
воліктися від нав’язливих думок та забути 
про проблеми, що виникають у житті.

За шкалою «Направленість цілепокла-
дання у віртуальну реальність» високий 
рівень притаманний 9,6% хлопців та 7,3% 
дівчат, яким важко уявити своє майбутнє, 
оскільки вони є заглибленими у віртуальну 
реальність, що супроводжується переорі-
єнтацією процесу постановки цілей в ін-
тернет-середовище. Таким чином, всі цілі 
респондентів стосуються їх улюбленої ді-
яльності в інтернеті, тоді як цілепокладання 
в реальному житті стає ускладненим.

Середній рівень проявляється у 23,7% 
хлопців та 20,4% дівчат, які спрямовують 
процес цілепокладання як в інтернет-сере-
довище, так і в реальне життя, поєднуючи 
орієнтацію на самореалізацію в зовнішньо-
му світі та задоволення своїх потреб у вір-
туальному середовищі. 

Високі показники за шкалою «Прагнен-
ня до створення віртуального образу «Я»» 
спостерігаються в 11,5% хлопців та 9,7% 
дівчат, які при презентації себе в інтернеті 
використовують не справжній свій образ, 
а змінений, який дозволяє їм впевненіше 

Таблиця 2
Гендерні особливості прояву адикції за методикою діагностики інтернет-

залежності за допомогою незакінчених речень (%)
Шкали Високий рівень Середній рівень Низький рівень

1 х д х д х д
11,4 8,3 21 19,3 67,7 72,4

2 16,4 14,3 13,4 12 70,2 73,6
3 7,6 5,7 17,8 16 74,6 78,3
4 9,6 7,3 23,7 20,4 66,7 72,3
5 11,5 9,7 17 14 71,4 76,2
6 13,4 11,6 22 18,6 64,5 69,8

Де: 1 – шкала «Прагнення «втечі» у віртуальну реальність»; 2 – «Прагнення задовольнити у 
віртуальній реальності фрустровані потреби»; 3 – «Надання переваги віртуальній реальності над 
зовнішнім світом»; 4 – «Направленість цілепокладання у віртуальну реальність»; 5 – «Прагнення до 
створення віртуального образу «Я»»; 6 – «Сприйняття інтернету в цілому»; х – хлопці; д – дівчата.
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почуватися, отримувати нові враження та 
розширювати поведінковий репертуар. 
При цьому особистість може виступати від 
імені людини іншої статі, вікової чи соці-
альної категорії, якщо вважає, що в цьому 
образі вона виглядає більш привабливою, 
або ж просто хоче отримати нові відчуття.

Середній рівень властивий 17% хлопців 
та 14% дівчат, які при самопрезентації в 
інтернеті використовують дещо змінений 
образ, що дозволяє їм почуватися впев-
неніше. Так, дівчата можуть зменшувати 
свій вік, щоб здаватися привабливішими, 
а хлопці, навпаки, збільшувати, щоб по-
чувати себе більш впевнено. Змінювати-
ся може соціальний статус, місце роботи 
и проживання відповідно до уявлень самої 
особистості про те, що є престижним та 
вигідно її характеризує. Тенденція до зміни 
власного образу при презентації в інтерне-
ті свідчить про невпевненість особистості, 
її незадоволення певними аспектами свого 
життя, прагненням підвищити свій соціаль-
ний статус та щось в житті змінити.

За шкалою «Сприйняття інтернету в ціло-
му» високий рівень спостерігається в 13,4% 
хлопців та 11,6% дівчат, які ставляться до 
мережі перш за все як до можливості зану-
ритися у віртуальне середовище, пережити 
нові емоції, отримати незвичні враження та 
задовольнити фрустровані потреби. Така 
позиція є деструктивною, оскільки призво-
дить до виникнення адикції, тому що для 
особистості перебування в інтернеті стає 
більш значущим та важливим, ніж її реаль-
не життя.

Середній рівень властивий 22% хлопців 
та 8,6% дівчат, що використовують інтер-
нет і як інформаційний ресурс, і як засіб 
самореалізації у віртуальному середовищі. 
При цьому в комфортних життєвих умовах, 
вільних від стресів та тривог особистість не 
схильна до звернення до альтернативної 
реальності, тоді як при виникненні стресо-
вих ситуацій, появі конфліктів та перешкод 
до досягнення цілі особистість втрачає 
впевненість та віру в себе та звертається 
до мережі в надії отримати позивні емоцій 
та переживання, відчути себе захищеною.

Висновки з проведеного дослідження. 
Аналіз отриманих даних дозволяє ствер-
джувати, що більшість обстежуваних мають 
конструктивні установки щодо використан-
ня інтернету, однак частина респондентів 
демонструє схильність до використання 
мережі як альтернативного середовища 
для самореалізації, а інша частина глибоко 
занурена у віртуальну реальність та сприй-
має її як комфортніше та безпечніше се-
редовище у порівнянні з реальністю. При 
порівнянні показників дівчат та хлопців не 
було виявлено гендерних відмінностей.

Перспективним напрямком дослідження 
є здійснення подальшого експерименталь-
ного дослідження та розробка програми 
корекції інтернет-залежності.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ СМИСЛУ ЖИТТЯ  
У ПІЗНІЙ ДОРОСЛОСТІ

Коваленко О.Г., к. психол. н., доцент 
кафедри психології

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У статті розглядаються психологічні особливості смислу життя як важливого чинника розвитку в 
пізній дорослості (похилому віці). Представлено аналіз цього феномена різними вченими. Смисл жит-
тя розглядається як мета життя, життєве завдання, потреба особистості, вчинок, спрямованість життя. 
Характеризуючи особливості пошуку смислу життя в пізньому віці, вчені відзначають необхідність 
аналізу, оцінювання свого життя старіючими людьми в цілому, збереження смислу життя в даний час. 
Важливим фактором пошуку смислу життя в старості є міжособистісне спілкування.

Ключові слова: пізня дорослість, смисл життя, мета життя, смисложиттєві орієнтації.

В статье рассматриваются психологические особенности смысла жизни как важного фактора разви-
тия в поздней взрослости (пожилом возрасте). Представлен анализ этого феномена разными учеными. 
Смысл жизни рассматривается как цель жизни, жизненную задачу, потребность личности, поступок, 
направленность жизни. Характеризуя особенности поиска смысла жизни в позднем возрасте, ученые 
отмечают необходимость анализа, оценивания своей жизни стареющими людьми в целом, сохранения 
смысла жизни в настоящее время. Важным фактором поиска смысла жизни в старости является меж-
личностное общение.

Ключевые слова: поздняя взрослость, смысл жизни, цель жизни, смысложизненные ориентации.

Kovalenko O.G. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MEANING OF LIFE SEARCHING DURING 
LATE ADULTHOOD

The article describes the psychological features of the meaning of life as an important factor of late adulthood 
(senility) development. The analysis of this phenomenon by different scientists have been presented. The 
meaning of life is considered as the goal of life, life task, the need of individual, action, life orientation. When 
characterizing features of meaning of life searching during senility scientists have noted the need of analysis 
and evaluation of their life by aging people to save the meaning of life at current moment. Interpersonal 
communication is an important factor of meaning of life searching in late adulthood.

Key words: late adulthood, meaning of life, purpose of life, meaning of life orientation.

Постановка проблеми дослідження. 
Важливим компонентом, що визначає якість 
життя людини, особливо тоді, коли в ньому 
відбуваються суттєві зміни, є його смисл. 
Він зумовлює і спрямовує існування люди-
ни, її долю. Одним із таких періодів змін у 
житті є пізня дорослість, похилий вік. Про-
блемами пошуку смислу життя займалися 
такі філософи та науковці, як К.О. Абульха-
нова-Славська, А. Адлер, І.Д. Бех, О.В. Кра-
снова, Д.О. Леонтьєв, О.М. Леонтьєв, 
С.Д. Максименко, В.А. Роменець, М.М. Ру-
бінштейн, М.Л. Смульсон, В. Франкл, 
В.Е. Чудновський, К.Г. Юнг та інші. Однак 
недостатньо уваги приділялося саме психо-
логічним особливостям пошуку смислу жит-
тя в пізній дорослості. Тому метою нашого 
дослідження було проаналізувати наукову 
літературу з цієї проблематики.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Пізня дорослість, старість, похи-
лий вік – час, який починається в другій 
половині життя людини і характеризується 
змінами в різноманітних сферах її життя. 

У такій ситуації особливо загострюється 
проблема пошуку, оновлення смислу жит-
тя. Смисл життя є досить складною мо-
рально-світоглядною категорією, яка нео-
днозначно аналізується різними вченими.

В. Франкл смисл життя розглядає як 
життєву задачу, яка є специфічною для 
конкретної людини в окремий момент (за 
будь-яких умов). Вона з’являється в пев-
ний момент перед людиною і вимагає 
розв’язання. Це, на його думку, вроджена 
мотиваційна тенденція, властива всім лю-
дям, яка є основним двигуном поведінки і 
розвитку особистості. Людина має вірити 
в смисл, що мають її вчинки для того, щоб 
жити і активно діяти. Відсутність смислу є 
причиною багатьох психічних захворювань. 
В. Франкл аналізує феномен безумовного 
смислу життя, яким є безумовна цінність 
кожної людини, яка залишається з нею за 
будь-яких умов і базується на цінностях, 
створених нею в минулому та не залежить 
від її корисності в теперішньому суспільстві. 
Так, особа похилого віку, яка не працює, є 
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безумовною цінністю принаймні завдяки її 
минулому внеску у функціонування суспіль-
ства. Загалом прагнення до пошуку смислу 
В. Франкл протиставляє прагненню до за-
доволення З. Фрейда і прагненню до влади 
А. Адлера [1; 2]. 

Ставити питання про смисл життя люди-
ни не можна, бо воно не може бути виріше-
ним, вважав З. Фрейд. Доцільніше говори-
ти про смисл і цілі життя людей. Він вважав, 
що метою кожної людини є щастя, а праг-
нення до нього має дві сторони: прагнення 
до задоволення і бажання уникнути неза-
доволення. Смисл людського життя пови-
нен мати вічну, незмінну опору і тому поза 
межами релігійної свідомості відповідь на 
це питання неможлива [3].

Розуміння індивідуального смислу життя, 
на думку А. Адлера є основою до розуміння 
всієї особистості. Смисл життя він пов'язує 
із розумінням та відчуттям цілі життя. Це 
робить для людини можливим усвідомлен-
ня прихованого смислу, що лежить в основі 
різних, окремих дій, бо вона бачить їх ча-
стинами єдиного цілого. І, навпаки, людина 
краще пізнає смисл цілого, коли досліджує 
частини, розуміючи те, що вони належать 
до цілого. Смисл життя А. Адлер вбачав у 
розв’язанні трьох фундаментальних про-
блем, пов’язаних із різними аспектами 
людського існування: проблеми професій-
ного самовизначення, проблеми дружби, 
проблеми любові і шлюбу. Правильне ви-
рішення цих суперечливих життєвих про-
блем допомагає людині знайти смисл сво-
го життя. Кожна людина знаходить власне 
розв’язання цих проблем, а, отже і свій 
унікальний смисл життя. А. Адлер виділяє і 
психологічний критерій «істинності» смислу 
житті – чи поділяється і приймається цей 
смисл для себе іншими людьми. Тобто, у 
цьому важливим є оточення [1; 3; 4; 5; 6].

Пошук смислу життя є, з точки зору  
К.Г. Юнга природною, специфічно люд-
ською потребою та задачею, яка стоїть пе-
ред кожною людиною. Прагнення до нього 
є умовою душевного здоров’я. Цей смисл 
людина отримує в процесі індивідуалізації. 
Він пов'язаний із колективним несвідомим 
і божественним началом (архетипами та 
символами), а тому є не лише індивідуаль-
ним, але і надіндивідуальним. Втрата смис-
лу є психологічною проблемою, що зумов-
лена орієнтацією людиною на нав’язані 
ззовні соціальні ролі або на придуманий, 
навіяний собі смисл [3; 6].

К. Ясперс проблему смислу життя роз-
глядав як актуальне переживання, спе-
цифічно притаманне людині внутрішнє 
сприйняття психічних взаємозв'язків, що 
відбувається завдяки певній внутрішній ро-

боті. Людина постійно шукає смислу, але в 
такому динамічному процесі істини досягає 
лише часткової, тимчасової; абсолютної 
істини, на його думку, взагалі неможливо 
знайти. Смисл життя вбачав у визначенні 
життєвих орієнтирів, в усвідомленні індиві-
дом свого місця у світі, у сприйнятті лю-
бові, досягненні свободи і можливості бути 
самим собою [3; 7].

Ключовою проблемою у філософії  
М.М. Рубінштейна є питання смислу життя. 
Він вважає, що смисл життя є творчістю сут-
ності через добро; зло є руйнівним. У зміст 
смислу життя він намагається внести мо-
ральність з її внутрішньою суперечністю –  
антагонізмом добра і зла. Смисл, сенс жит-
тя не існує сам по собі, поза життям та ді-
яльністю людини, його створює людина, 
людина не в спогляданні, а в дії. Тобто, 
здійснюючи добрі (позитивні) вчинки, люди-
на конструює смисл свого життя [8; 9].

У контексті теорії діяльності проблему 
смислу життя розглядав О.М. Леонтьєв. Він 
вважав, що особистісний смисл виявляєть-
ся як відношення мотиву діяльності до цілі, 
як відображення в індивідуальній свідомо-
сті дійсності. Смисл життя є психологічним 
механізмом регуляції поведінки. Важливим 
параметром особистості О.М. Леонтьєв 
вважав «рівень ієрархізованості діяльнос-
тей, їхніх мотивів». Саме мотив він розгля-
дав як життєву ціль. Висока ієрархизація 
мотивів виражається в тому, що людина 
всі власні дії ніби приміряє до головного 
для неї мотиву, тобто життєвої цілі. Рівень 
таких мотивів може бути різним – від без-
змістовних («пустих») цілей, до істино люд-
ських [10].

У контексті діяльнісного підходу пробле-
му смислу життя розглядає і Б.М. Ємалетді-
нов. Смисл життя людини, на його думку –  
це когнітивно-мотиваційний компонент її 
особистості і свідомості, світогляду, який 
виявляє заради чого необхідна діяльність 
людини, що визначається соціальними 
нормами цього світогляду. Кожен віковий 
період має локальний смисл життя, а ін-
тегральний смисл життя узагальнює всі 
смисложиттєві переживання, які відбулися. 
Пошук смислу життя є функцією самосвідо-
мості, що полягає в інтеграції та координа-
ції мотиваційної сфери. Б.М. Ємалетдінов 
виявив особливості смислу життя люди-
ни на різних вікових етапах. Він вважає, 
що смисл життя людини в похилому віці і 
старості полягає в ретроспективній оцінці 
свого життя, його змісту; це може супрово-
джуватися, з однієї сторони, відчуттям не-
відповідності життя ідеалові, неможливості 
апробувати інші стилі життя, з іншої сто-
рони – відчуттям здійснення планів і цілей, 
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прийняття минулого (відчай або цілісність 
з точки зору Е. Еріксона). З такої бороть-
би виникає «мудрість» як якість Его, що ві-
дображає спробу знайти цінність і смисл 
життя перед близькою смертю. Особи цьо-
го віку зорієнтовані на пізнання і культуру, 
продовження професійного життя, нако-
пичення, турботу про онуків, відпочинок і 
радість від життя в теперішній час, релігію, 
лікування своїх хвороб (цитує Б.М. Ємалет-
дінов Г.С. Сухобську) [11].

З формуванням смислу життя пов'язаний 
вчинок, який є способом самодетермінації 
людської поведінки на основі самопізнан-
ня і самотворчості, вважає В.А. Роменець, 
автор концепції вчинку як сутнісного ядра 
людського існування. Вчинок опосередко-
вує зв'язок між психікою та іншими людь-
ми, тілом, між структурними компонентами 
психічного. Згідно цієї концепції, феномен 
смислу життя є післядією вчинку. Здійснен-
ня вчинку розглядається як подія в житті 
людини, її духовне зростання, перетворен-
ня, встановлення нових відносин зі світом 
(вона пізнає себе в цьому процесі), наслід-
ком чого і є створення себе, конструювання 
особистістю смислу життя. В основі вчинку 
є дві причини: внутрішня, що міститься в 
людині, і зовнішня, зумовлена її духовною 
природою, коли і здійснюється і не здійс-
нюється призначення людини, оскільки діє 
подвійна детермінація [9; 12].

Проблему смислу життя в контексті його 
стратегії розглядає К.О. Абульханова-Слав-
ська [13]. Смисл життя відображає життєву 
концепцію людини, усвідомлений і узагаль-
нений принцип її життя, її життєву мету. 
Це здатність суб’єкта переживати цінність 
життєвих проявів своєї індивідуальності, 
особистості. Наявність такого смислу є 
критерієм розвитку особистості. Проблему 
смислу життя К.О. Абульханова-Славська 
аналізує у відношенні до різноманітних жит-
тєвих потреб, окремо виділяючи потребу в 
самореалізації, порівнює зміст цього яви-
ща із мотивами особистості, обґрунтовує 
його зв'язок із домаганнями особистості і 
тими життєвими задачами, які вона нама-
гається вирішити.

Із цінностями смисл життя пов’язують 
О.О. Бодальов та В.Е. Чудновський. Дру-
гий, зазначаючи, що смисл життя – це ідея, 
яка містить мету життя людини, і яка була 
«привласнена» нею і стала для неї найви-
щою цінністю. Смисл життя це також осо-
бливе психічне утворення, яке має власну 
специфіку виникнення, свої етапи станов-
лення. Ставши порівняно стійким та еман-
сипованим від умов, що його створили, 
таке психічне утворення може впливати на 
життя людини, її долю. В.Е. Чудновський 

порівнює особливості ставлення до смис-
лу життя осіб різного віку: у період дорос-
лішання зростаючі життєві сили налашто-
вують на пошук перспективи і життєвого 
смислу, старість сприяє розвиткові песи-
мізму, зосереджує увагу на обмеженості, 
смертності буття людини [14]. Тобто в мо-
лодості людина зорієнтована на майбутнє, 
а в старості – на усвідомлення обмеженості 
свого життя.

На відміну від В.Е. Чудновського,  
О.О. Бодальов розмежовує поняття смислу 
життя та цілей життя. Смисл життя орієнтує 
людину на досягнення свого призначення, а 
ціль передбачає нею більш-менш конкрет-
ного результату Смисл життя означає най-
частіше головну цінність, яка утвердилася у 
внутрішньому світі людини і визначає інте-
гральний вектор роботи її інтелекту, її до-
мінуючі переживання і глибинні мотиваційні 
зворотні сторони її вчинків як особистості 
та її діянь як суб'єкта, ціль або цілі поста-
ють в її свідомості та самосвідомості як ре-
зультат, оформлений в образно-понятійну 
форму, який в подальшій діяльності, здійс-
нюваній людиною, втілюється в реально-
му матеріальному або духовному продукті. 
Така головна цінність може виявлятися як 
справжня загальнолюдська цінність або як 
псевдоцінність. Смисл життя по різному 
виявляє себе в основних сферах буття лю-
дини, залежно від того, яка цінність скла-
дає її суть (активізує активність людини, 
мобілізує її або ні) [15].

Аналізуючи проблему смислу життя у 
феноменологічному аспекті, Д.О. Леонтьєв 
визначає його як більш чи менш адекват-
не переживання інтенціональної спрямо-
ваності власного життя. Це концентрована 
описова характеристика найбільш стриж-
невої і узагальненої динамічної системи, 
відповідальної за загальну спрямованість 
життя суб’єкта як цілого. Д.О. Леонтьєв 
наголошує на необхідності відокремлюва-
ти усвідомлене уявлення про смисл життя 
(його «штучне» собі конструювання) від на-
сиченості реального повсякденного життя 
суб’єкта якимсь реальним стійким смис-
лом (об’єктивно усталена спрямованість 
життя), вважаючи останнє головним. Воно 
феноменологічно проявляється в стеніч-
ності, енергії, життєстійкості, а відсутність 
смислу виражається в депресії, схильно-
сті до адикцій, психічних і соматичних за-
хворювань. Д.О. Леонтьєв аналізує чотири 
варіанти відношення між смислом життя і 
свідомістю (неусвідомлена задоволеність, 
неусвідомлена незадоволеність, усвідом-
лена незадоволеність, усвідомлена задо-
воленість). Він також обґрунтовує особли-
вості такої смислової структури, пов’язаної 
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із смислом життя, як смисложиттєві орієн-
тації [16]. Смисложиттєві орієнтації – дина-
мічний компонент смислової сфери особи-
стості, який інтегрує когнітивну, емоційну 
та поведінкову складові смисложиттєвих 
конструктів [5].

Осмислення власного життя також, на 
думку науковців, стає можливим за досить 
високого рівня рефлексії, який характери-
зується як духовна активність, духовний 
розвиток, духовний акт. Духовний розви-
ток є процесом самоідентифікації особи-
стості з власним духовним «Я», у ході яко-
го людина підпорядковує свою біологічну 
та соціальну природу духовним ідеалам, 
цінностям і смислам, набуває духовного 
досвіду (Е.О. Помиткін). Духовний акт – це 
завжди творчість, породження нових смис-
лів, розкриття і ствердження нових гра-
ней загальнолюдських цінностей і ідеалів  
(В.М. Дружинін). Творчість, творче відно-
шення до свого життя є основою для кон-
структивного розвитку особистості, осмис-
лення власного життя в старості. Розвиткові 
творчої активності в цьому віці сприяє за-
стосування арт-терапевтичних методів і 
методик [17; 18].

Цілісне уявлення про власне призначен-
ня, вищу мету, про фундаментальні підста-
ви свого життя є його смислом. Із ним ча-
сто пов’язані ролі як функціональні якості, 
що мають рівень життєвих цінностей, вва-
жає П.П. Горностай. Руйнування життєвих 
ролей призводить до втрати смислу життя. 
Засобом психотерапії в такій ситуації, на 
його думку, є творчість [19].

Темпоральні властивості смислу життя 
аналізує К.В. Карпінський. Він часову ло-
калізацію смислу життя вважає значимим 
структурно-функціональним параметром, 
який регулює динаміку реалізації особисті-
стю смисложиттєвих цінностей у часово-
му масштабі біографії. Ситуації, зумовлені 
неможливістю реалізації смислу життя К. 
В. Карпінський описує як смисложиттєву 
кризу, яка може виявлятися як криза без-
змістовності, криза смислоутрати і криза 
неоптимального смислу [20]. 

Смисл життя в старості, як зазначає 
М.Л. Смульсон, є стрижнем, ціннісно-орі-
єнтувальною основою ментальної моделі 
світу людини (її особистого досвіду, який 
пройшов інтелектуальну обробку. містить 
зміст та рівень розуміння людиною себе, 
інших та довкілля) [21]. Екзистенціальна 
проблема смислу в старості, на відмінну від 
попередніх періодів вирішується «тут і те-
пер». У цьому віці важливим є збереження 
власної картини світу (утримання структури 
сенсу життя, що розпадається), її перетин 
з картиною світу оточуючих осіб. Останнє 

є критерієм істини для старіючої людини. 
Виявити особливості такого перетину вона 
може, вступаючи в безпосередню взаємо-
дію з оточенням, міжособистісне спілку-
вання. М.Л. Смульсон також виокремлює 
умови позитивного життєвого смислу в 
старості. По-перше, гармонія між цілями, 
цінностями людини та ролями, потребами 
соціальної структури. По-друге, відчуття 
наближення до досягнення своїх цілей із 
швидкістю, що людину задовольняє.

Проблемами, пов’язаними із пошуком 
людиною смислу життя в пізньому віці за-
ймається така нова дисципліна, про яку 
згадує О.В. Краснова, – наративна герон-
тологія. Вона вивчає, як старіюча людина 
шукає чи надає значення своєму життю че-
рез його історію. Головна ідея наративної 
геронтології полягає в тому, що розвиток 
ідентичності вважають процесом, що три-
ває все життя. Людина шукає смисл сво-
го життя, аналізуючи та перевіряючи його, 
переписуючи своє минуле, вона доповнює 
нові значимі лінії історії до свого життя [22].

Із переглядом власного життя, шля-
ху, проблема його смислу пов’язана в  
С.Д. Максименка. Він зазначав, що ана-
ліз людиною свого життєвого шляху спри-
яє усвідомленню нею наявності закінчення 
власного життя (саме із цим пов’язують піз-
ню дорослість). Таке усвідомлення є окре-
мою об’єктивно суперечиво-драматичною 
віхою, вузловим моментом онтогенезу люд-
ського існування (драма кінця) [23]. Тобто 
таким чином вона шукає його смисл.

Проблеми життя та його смислу в кон-
тексті цінностей розглядає І.Д. Бех [24]. 
Невиразністю чи примітивністю внутріш-
нього смислового центру, який формує 
всю ціннісну систему особистості харак-
теризується нижчій рівень. У такої старі-
ючої людини важко простежити свідому, 
внутрішню основу її поведінки; вона легко 
піддається стороннім впливам; власним 
життям вона не задоволена, звинувачує в 
різноманітних проблемах інших осіб. Вищій 
рівень життя та його смислу виявляється в 
тому, що людина замислюється над влас-
ним самосприйняттям і самовизначенням у 
світі, спрямовує всі свої інтелектуально-ду-
ховні сили на досягнення вищих духовних 
цінностей. Така старіюча людина прагне 
до самопізнання, самовизначення, пошуку 
власного місця в динамічній системі сто-
сунків із зовнішнім світом. Провідною цін-
нісною орієнтацією осіб похилого віку, за 
дослідженням Х.О. Порсєвої, є прагнення 
до збереження рівноваги, врівноваженості 
в основних сферах життєдіяльності, пере-
дачі особистісного життєвого досвіду, май-
стерності нащадкам («гармонійне життя»). 
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Значимими також є етичні ціннісні орієнта-
ції (чесність, вихованість), ціннісні орієнта-
ції міжособистісного спілкування. Критич-
ними та переважно витісненими є ціннісні 
орієнтації, які належать до категорії духов-
них цінностей і забезпечують ефективний 
перебіг процесу старіння (творчість, краса 
природи та мистецтва), а також ціннісні 
орієнтації, що спрямовані на самоствер-
дження та професійну самореалізацію [25].

Особистісний розвиток у цьому віці не 
припиняється, а полягає в передачі смис-
ло-ціннісних життєвих надбань в індивіду-
альний досвід наступних поколінь та зу-
мовлюється гармонізацією ціннісної сфери 
старіючих осіб [25]. Життя на індивідуаль-
ному рівні (окремої особистості) І.Д. Бех 
обґрунтовує як відповідально-діяльнісне 
ставлення особистості до буття як живо-
го та неживого світу, у наслідок чого вона 
створює суб’єктивні та об’єктивні цінності. 
Таке ставлення є сутнісною основою осо-
бистості і реалізується за допомогою ме-
ханізму емоційного переживання. Тобто 
можна робити висновок про те, що емоції, 
емоційні переживання є важливими, по-
трібними в пошуку людиною смислу життя.

Висновки з проведеного дослідження. 
Смисл життя людини науковцями найчас-
тіше пов’язується із діяльністю, когінтив-
но-мотиваційними компонентами. Його 
розглядають як мету (ціль) життя, усві-
домлений і узагальнений принцип жит-
тя, життєву задачу, потребу особистості, 
вчинок, спрямованість життя. Смисл жит-
тя вважають значимою цінністю людини, 
наголошують на аналізові життя в пошуку 
його смислу. Втрата смислу життя призво-
дить до певних психічних проблем, хвороб. 
Конкретизують зміст даного феномену в 
смисложиттєвих орієнтаціях. Смисл жит-
тя розглядають як важливу детермінанту 
особистісного розвитку на будь-якому ві-
ковому етапі. Психологічним особливостям 
пошуку смислу життя в пізньому віці ува-
гу приділяли В.Е. Чудновський, Б.М. Єма-
летдінов, М.Л. Смульсон, О.В. Краснова. 
У цьому процесі вони переважно наголо-
шують на необхідності аналізу, оцінки свого 
життя загалом, збереження смислу життя 
в поточний момент. Окремою проблемою, 
яка по-різному вирішується науковцями є 
проблема чинників, які впливають на фор-
мування смислу життя особистості в тому 
числі з урахуванням особливостей її ві-
кового етапу. Важливим чинником дина-
міки смислу життя особистості в похило-
му віці є міжособистісного спілкування.  
Тому перспективним напрямком дослі-
дження є встановлення зв’язку між цими 
компонентами.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ  
ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ІННОВАЦІЙНИХ УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Комар Т.В., к. психол. н., доцент, 
професор кафедри практичної психології та педагогіки

Хмельницький національний університет

У статті на підґрунті теоретичного аналізу проблеми виявляються особливості становлення про-
фесійної зрілості майбутнього фахівця на етапі навчання у ВНЗ. Виділяються загальні вимоги щодо 
концепції становлення професійної зрілості, акцентується увага щодо теоретичну модель розвитку 
професійної зрілості відповідно до принципів цілісності, системності, цілеспрямованості, відкритості, 
диференціації й інтеграції.

Ключові слова: особистісна зрілість, становлення професійної зрілості, теоретична модель роз-
витку професійної зрілості.

В статье на основе теоретического анализа проблемы определяются особенности становления про-
фессиональной зрелости будущего специалиста на этапе обучения в ВУЗе. Выделяются общие требова-
ния к концепции становления профессиональной зрелости, акцентируется внимание на теоретической 
модели развития профессиональной зрелости в соответствии с принципами целостности, системности, 
целенаправленности, открытости, дифференциации и интеграции.

Ключевые слова: личностная зрелость, становление профессиональной зрелости, теоретическая 
модель развития профессиональной зрелости. 

Komar T.V. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF BECOMING OF PROFESSIONAL MATURITY OF 
PERSONALITY ARE IN INNOVATIVE TERMS OF HIGHER EDUCATION

In the article on the basis of theoretical analysis of problem the features of becoming of professional 
maturity of future specialist are determined on the stage of educating in Institution of higher learning. General 
requirements are distinguished to conception of becoming of professional maturity, attention is accented on the 
theoretical model of development of professional maturity in accordance with principles of integrity, system, 
purposefulness, openness, differentiation and integration.

Key words: personality maturity, becoming of professional maturity, theoretical model of development of 
professional maturity.

Постановка проблеми дослідження. 
Динамічний поступ сучасної цивілізації 
вимагає радикальної зміни у сфері осві-
ти, що виступає провідним компонентом 
культурного й соціального розвитку лю-

дини. Вища школа в кризовий період роз-
витку суспільства фактично відіграє роль, 
із одного боку, соціального стабілізатора, 
а з іншого – чинника інноваційного роз-
витку.
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У зв'язку із цим вітчизняна система 
освіти поставлена перед необхідністю ви-
рішення складного завдання: збереження 
фундаментального характеру навчання й 
підготовки кадрів, а, водночас, освоєння 
інноваційної культури, новітніх інформацій-
них і психолого-педагогічних технологій. 
ВНЗ країни за останні десять років підда-
лися масштабним перетворенням, обно-
вилася освітньо-виховна система, активно 
використовуються психолого-педагогічні 
інновації. По суті, зароджується гуманіс-
тична культура, котра оперує передовими 
комунікаційними технологіями. 

Таким чином, освітянський простір по-
винен забезпечити успішне становлення 
особистості майбутнього фахівця. Вітчиз-
няна вища школа, що перебуває в умовах 
модернізації, націлена на пошук психоло-
го-педагогічних технологій, котрі дозволя-
ють враховувати творчу індивідуальність, 
мотивацію, потреби й інтереси майбутньо-
го спеціаліста (О. Бондаревська, У. Дави-
дов, В. Кузовлєв, В. Лисовський, Б. Соснов-
ський, Д. Фельдштейн і інші).

Постановка завдання. Отже, метою 
нашої статті є теоретико-методологічне 
обґрунтування концепції становлення про-
фесійної зрілості особистості майбутнього 
фахівця в інноваційних умовах вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Варто відзначити, що в сучасну си-
стему ВНЗ залучаються абітурієнти, різно-
манітні за своїми соціальними і моральними 
позиціями і установками. Розглядаючи низку 
цінностей людини з боку культурно-експерт-
ної оцінки зрілості особистості, визначаючи 
базові цінності особистості, сучасна пси-
хологічна наука розглядає їх як ментальну 
матрицю особистісного розвитку, яка може 
бути розширена, уточнена, конкретизована 
в реальних процесах формування, навчан-
ня й самоосвіти. Стрижневою складовою 
процесу становлення майбутнього фахівця 
як особистості виступає його система цін-
нісних орієнтації, а стадіальні зміни в цій 
системі – найважливіший показник якості 
зрілості розвитку особистості (Л. Десфон-
тейнес, А. Петровський, В. Ядов і інші). 

Однак сьогодні суспільство пережи-
ває кризу цінностей, яка далеко не спри-
яє успішному особистісному становленню 
навіть в умовах навчання в елітному ВНЗ. 
У техногенних умовах розвитку матеріаль-
ної культури й домінування штучного сере-
довища суттєво змінюються зміст, структу-
ра ціннісних орієнтацій, соціальні установки 
при одночасному зниженні інтересу мо-
лодих людей до процесів саморозвитку й 
самовиховання (О. Асмолов, Є. Головаха, 
П. Гуревич, І. Зимня й інші).

Отже, модернізація вищої школи вима-
гає аналізу принципово нової соціальної 
ситуації розвитку майбутнього фахівця, 
його цінностей і ціннісних орієнтацій.

Однак практичне вирішення і осмислен-
ня педагогами вищої школи проблеми ста-
новлення професійної зрілості майбутнього 
фахівця, тим більше в інноваційних умовах 
навчання суттєво ускладнюється через від-
сутність практико орієнтованих методик 
і освітніх технологій, що забезпечують це 
становлення.

Аналіз психологічних джерел дозво-
ляє зробити висновок про те, що вчені 
(К. Абульханова-Славська, О. Вербиць-
кий, Н. Кузьміна, В. Кузовльов, Н. Масло-
ва, А. Овчинникова, В. Сластьонін і інші) 
протягом останніх десяти років досліджу-
вали різні аспекти (соціокультурний, ди-
дактичний, мотиваційно-діяльнісний, соці-
ально-психологічний) підготовки фахівців в 
умовах сучасної вищої школи.

Невеличка кількість робіт присвяче-
на підготовці майбутніх фахівців в іннова-
ційних умовах вищої професійної освіти 
(О. Долженко, О. Бордовська, Т. Корнілова, 
Л. Подимова, В. Розін, О. Тихомиров).

Проблему зрілості особистості на різних 
етапах її вікового розвитку досліджували 
Б. Ананьєв, Л. Кондратьєва, Б. Кайгородов, 
А. Кулагіна, О. Леонтьєв, О. Реан, М. Ста-
ров (толерантність, саморозвиток, став-
лення особистості до світу).

Проте, професійна зрілість як інтеграль-
на характеристика особистості майбутньо-
го фахівця, набуває особливого значення 
в інноваційних умовах вищої освіти ще й 
тому, що вона в інтегрально-цілісному ви-
гляді не досліджена.

На майбутнього фахівця безпосередній 
вплив здійснює освітньо-виховна система 
ВНЗ (О. Гаврилін, Б. Кайгородов, Г. Лаврен-
тьєв, К. Пахомова, Ю. Поварьонков, С. По-
танін, Т. Сидорова), котра володіє великим 
потенціалом індивідуально-професійного 
розвитку. Із цього випливає, що період 
підготовки фахівців у вищій школі повинен 
ефективно використовуватися для успіш-
ного становлення їх професійної зрілості. 
Однак це питання не знайшло відповідного 
висвітлення в наукових дослідженнях.

Усвідомлюючи значимість проведе-
них досліджень (М. Глуханюк, Є. Климов, 
Л. Логвінов й ін.), присвячених підготовці 
майбутнього фахівця, необхідно констату-
вати, що недостатньо робіт, у яких була б 
обґрунтована концепція становлення про-
фесійної зрілості майбутнього фахівця в ін-
новаційних умовах вищої освіти.

Недостатня розробленість психоло-
го-педагогічних основ становлення про-
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фесійної зрілості майбутніх спеціалістів на 
етапі навчання у ВНЗ з урахуванням вимог 
модернізації вищої освіти, а також потреба 
практики у вирішенні даної проблеми доз-
воляють виявити об'єктивні протиріччя між:

– вимогами суспільства до підготовки 
компетентного й професійно зрілого фа-
хівця й відсутністю концепції становлення 
професійної зрілості в інноваційних умовах 
вищої освіти;

– створенням інноваційних умов навчан-
ня й внутрішньою неготовністю майбутніх 
фахівців й педагогів до дій і взаємодії в та-
ких умовах;

– пред'явленням вимог соціально-гра-
мотної дії особистості в екстремальних 
ситуаціях і рівнем розвитку її умінь до від-
повідальної й усвідомленої професійної по-
ведінки;

– потенційними можливостями освіт-
ньо-виховної системи ВНЗ й відсутністю 
психологічних технологій, що дозволяють 
на практиці забезпечити соціально-психо-
логічний вплив і педагогічну підтримку ста-
новленню професійної зрілості майбутніх 
фахівців.

Дані протиріччя є суттєвими в теоретич-
ному обґрунтуванні феномена професійної 
зрілості особистості і її сутності; процесу 
становлення професійної зрілості майбут-
нього фахівця; визначенні підходів до про-
ектування освітнього середовища ВНЗ; 
виявленні психолого-педагогічних умов і 
розробці психолого-освітньої технології, 
що забезпечує успішність становлення зрі-
лості особистості. 

Ми припускаємо, що становлення про-
фесійної зрілості майбутнього фахівця в 
інноваційних умовах вищої освіти уможлив-
люється за таких умов:

– розроблення концепції професійної 
зрілості фахівця з урахуванням цілісної кон-
струкції компетентнісного, професійно-осо-
бистісно орієнтованого акмеологічного, 
аксіологічного підходів, що інтегрально за-
безпечують самореалізацію й становлення 
особистості в інноваційних умовах розвит-
ку вищої школи;

– психологічне моделювання, що за-
сновується на сучасних психолого-освітніх 
концепціях розвитку особистості в умовах 
навчання у вищій школі й критеріальній базі 
визначення рівня професійної зрілості май-
бутнього фахівця, що дозволяє об'єктивно 
оцінювати й прогнозувати його можливості 
в різних галузях діяльності;

– розроблення й впровадження психо-
лого-освітньої технології, що дозволяє до-
битися заданого теоретичного фундаменту 
для самоосвіти, самореалізації майбутніх 
фахівців у навчально-професійній творчій 

діяльності, успішного становлення їх про-
фесійної зрілості й подальшого професій-
ного зростання.

Варто відзначити, що впродовж нашого 
дослідження нами було обґрунтовано за-
значену проблему, висвітлено психологічне 
проектування, визначено умови реалізації 
процесу становлення професійної зрілості 
майбутніх фахівців, відповідно до якої важ-
ливо:

– створити й науково обґрунтувати кон-
цепцію становлення професійної зрілості 
майбутніх фахівців в інноваційних умовах 
вищої освіти, що базується на синтезі акме-
ологічного, компетентнісного, аксіологічно-
го й особистісно орієнтованого підходів у 
навчанні й вихованні майбутніх фахівців;

– провести аналіз проблеми становлен-
ня професійної зрілості особистості в нау-
кових школах, що дозволяє виявити й об-
ґрунтувати сутнісні характеристики зрілості 
особистості майбутнього фахівця на етапі 
навчання в сучасному ВНЗ;

– розробити психологічну освітню техно-
логію, що забезпечує успішне становлення 
професійної зрілості майбутніх фахівців в 
умовах сучасного ВНЗ, їх самореалізацію в 
навчально-професійній діяльності.

Результати дослідження створюють пе-
редумови для успішного вирішення про-
блеми підготовки майбутніх фахівців у су-
часних ВНЗ і можуть бути використані в 
інших закладах системи вищої професійної 
освіти.

За результатами теоретичного аналізу 
ми дійшли до таких констатацій. Особи-
стісна зрілість в юнацькому віці характе-
ризується як інтегральне, соціально-пси-
хологічне, когнітивне, оціночно-емоційне 
й поведінкове утворення особистості, що 
відображає ступінь інтеріоризації нею соці-
ально-моральних цінностей у внутрішньому 
плані в процесі самостановлення. Динаміка 
становлення зрілості забезпечується ре-
зервами внутрішньої готовності особисто-
сті прийняти певні суспільні впливи й са-
мореалізуватися в них з певним ступенем 
прояву власної зрілості (психічної, емоцій-
ної, інтелектуальної, соціально-рольової). 
Соціально-психологічна сутність зрілості в 
юнацькому віці полягає в ступені розвитку 
соціоцентричності, інтернальності, авто-
номності, активності й відповідальності в 
діяльності, адекватної «Я-концепції» осо-
бистості. Метою становлення особистісної 
зрілості майбутніх фахівців є набуття осо-
бистого досвіду в професійній діяльності, 
формування інноваційної культури, само-
розвиток суб'єктивно-особистісних, раці-
ональних і емоційних відносин у соціумі й 
діяльності. Особистісна зрілість майбутніх 
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фахівців є результат практичної реалізації 
цілей навчання, виховання й самоактуалі-
зації на основі компетентнісного, акмеоло-
гічного, аксіологічного й особистісно орієн-
тованого підходів.

Модель діяльності психологічно зрілого 
майбутнього фахівця в інноваційних умовах 
ВНЗ містить у собі такі сфери прояву осо-
бистості:

– функціональну й предметну сферу ак-
тивної пізнавальної дії;

– соціальної взаємодії;
– самореалізації;
– професійної креативності й особистіс-

ного генезису.
Позитивна динаміка рівня особистісної 

зрілості студентів у процесі впроваджен-
ня освітньо-виховної технології в практи-
ку ВНЗ забезпечується проходженням ви-
щевикладеним концептуальним основам, 
впровадженням компетентнісного підходу 
в навчанні, спільної ціннісно-орієнтаційною 
діяльністю педагогів, психологів, кураторів 
і самих студентів.

Критеріями успішного становлення осо-
бистісної зрілості майбутнього фахівця є:

– професійне самовизначення, що від-
різняється в зрілої особистості інтересом 
до обраної професії й відповідальним став-
ленням до діяльності щодо її засвоєння;

– соціально-етичне самовизначення й 
моральна саморегуляція, які проявляються 
в моральній мотивації особистості, етичних 
її оцінках, у відповідності її культурно-етич-
ним нормам і традиціям (моральні звички, 
що відповідають культурним нормам);

– відповідально-операційна й поведінко-
во-вольова саморегуляції, що проявляють-
ся через відповідальність, совісність, висо-
кий рівень професіоналізму, здатності до 
творчості, самозобов'язання, інтернальний 
самоконтроль;

– соціальна комунікація, яка в зрілої 
особистості характеризується сформова-
ними переконаннями, ціннісними орієн-
таціями, що визначають відповідальну со-
ціально-моральну позицію при реалізації 
своїх рольових домагань (відповідальне 
самоствердження);

– екзистенціальна персоналізація лю-
дини, яка в зрілої особистості включає за-
цікавлене ставлення до світу, до людей, 
до самого себе, свободу волі у виборі рі-
шень (свідомий вибір цілей і дій, адекватна 
«Я-концепція»);

– активність особистості, що включає 
професійні, соціально-психологічні, соці-
ально-побутові, креативні резерви.

Розроблена освітньо-виховна техноло-
гія, що забезпечує позитивну динаміку в 
становленні особистісної зрілості, студен-

тів, які навчаються у ВНЗ, впроваджена в 
навчальний процес і містить програму, що 
включає в себе спецкурс (курс лекцій-дис-
кусій, практичні заняття, сценарний аналіз 
діяльності); соціально-психологічну програ-
му тренінгів і рольових ігор для студентів 
і викладацького складу; учбово-методич-
ні посібники; монографії; творчі завдання; 
пам'ятки й практичні ради щодо організації 
виховної роботи з майбутніми фахівцями; 
програму і досвід роботи науково-педаго-
гічного клубу.

Професійна зрілість майбутнього фахів-
ця має сутнісні характеристики:

1) складається з підсистем, в яких про-
фесійна зрілість як цілісність забезпечує 
внутрішній, органічний взаємозв'язок її 
складових, будучи загальною ознакою сис-
теми й показником виникнення інтегратив-
ної властивості в результаті взаємодії її 
складових;

2) має інваріантні якості, що характери-
зують її як систему в цілому, так і окремі 
утворюючі її компоненти: діалектична взає-
мозумовленість, динамічність, наступність;

3) має тимчасовий (період навчання у 
ВНЗ), якісний (спеціальні знання, уміння й 
навички), оцінний (рівень досягнень), про-
цесуальний (етапи, періоди) аспекти;

4) визначається функціональною сутні-
стю: системоутворювальний чинник жит-
тєдіяльності, соціальна й інструментальна 
функції;

5) є психологічним утворенням, що ха-
рактеризує мотиваційно-ціннісну основу 
особистості в процесі професійної підго-
товки до майбутньої професії;

6) у категорії «становлення» виступає як 
поступальний процес розвитку особистіс-
ної, академічної, соціальної зрілості і як ді-
алектична єдність процесів розвитку й са-
морозвитку особистості.

Концепція становлення професійної зрі-
лості особистості дозволяє:

1) спроектувати теоретичну модель роз-
витку професійної зрілості відповідно до 
принципів цілісності, системності, ціле-
спрямованості, відкритості, диференціації 
й інтеграції;

2) співвіднести структурно-змістовну й 
функціональну сутність складових її підсис-
тем з основними компонентами особисто-
сті: мотиваційно-ціннісний – особистісна 
зрілість; когнітивний – академічна зрілість; 
діяльнісний – соціальна зрілість;

3) орієнтувати мету, сутність і зміст кож-
ного компонента на розвиток якостей, що 
визначають сутність професійної зрілості 
особистості: спрямованість особистості, 
мотивація соціально-педагогічної діяльно-
сті, ціннісні орієнтації майбутнього фахів-
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ця (особистісний компонент); навчальна 
компетентність, пізнавальна потреба, про-
фесійна підготовленість (академічний ком-
понент), соціальна установка, соціальна 
активність, соціальна позиція (соціальний 
компонент);

4) визначити рівень сформованості ін-
тегративних показників відповідно до ос-
новних критеріям, представленими як 
стійка мотиваційно-ціннісна основа особи-
стості, високий рівень сформованості сис-
теми професійно значущих умінь, навичок; 
системи соціальних якостей, що визнача-
ють особистісну, академічну й соціальну 
зрілість;

5) відобразити сутність системно-ціліс-
ного й інтегративного підходів, що доз-
воляють розглянути кожний структурний 
компонент моделі, з одного боку, дифе-
ренційовано, з іншого боку – як інтегро-
вану систему в сукупності інтегративних 
властивостей і характеристик, адекватних 
критерію інтегративної зрілості – сформо-
ваність життєвої стратегії, орієнтованої на 
досягнення стійкої мотивації у вибраній 
професії, високий рівень оволодіння сис-
темою професійних знань, умінь і навичок, 
сформованість системи соціально значи-
мих якостей особистості.

Висновки. Концепція становлення про-
фесійної зрілості реалізується як страте-
гія прогностичної моделі, що припускає 
логічний перехід її теоретичної частини в 
реальну дійсність – освітній процес ВНЗ. 
Концептуальна модель дозволяє:

– прогнозувати й моделювати мету й 
результат розвитку професійної зрілості 
у вигляді образу особистості, що вільно й 
відповідально визначає своє місце в житті, 
суспільстві, культурі фахівця, що самостій-
но ставить професійні цілі, котрий визначає 
оптимальні способи їх досягнення; грома-
дянина, здатного до успішної соціалізації й 
гармонізації з навколишнім середовищем;

– реалізувати концепцію становлення 
професійної зрілості як цілісну дидактичну 
систему, побудовану відповідно до прин-
ципів єдності диференціації й інтеграції, 
міждисциплінарності, наступності, єдності 
процесів розвитку й саморозвитку, профе-
сіоналізації й соціалізації, самопізнання й 
самоактуалізації; 

– здійснювати процес становлення про-
фесійної зрілості на основі системного 
структурування інтегративних психоло-
го-педагогічних знань з актуалізації й ці-
льової спрямованості (блок-модуль знань): 
теоретико-методологічний (особистісна 
зрілість), професійно-орієнтовний (акаде-
мічна зрілість), соціально-діяльнісний (со-
ціальна зрілість);

– розглядати зміст соціально-психоло-
гічного й педагогічного освітнього процесу 
як особливий вид інтегративного знання, 
що набувається і соціокультурного досвіду, 
яким опановує студент в освітньому проце-
сі, з актуалізацією особистісного (ціннісні 
соціально-психологічні й педагогічні орі-
єнтації, соціально-психологічна спрямова-
ність особистості, мотивація професійної 
діяльності); академічного (професійна гра-
мотність, пізнавальна потреба, навчальна 
компетентність); соціального (соціальна 
установка, соціальна активність, соціальна 
позиція) компонентів;

– здійснювати поетапний процес ста-
новлення професійної зрілості (адаптація, 
індивідуалізація, систематизація, інтегра-
ція) на основі виділених в освітньому про-
цесі тенденцій: типізації й індивідуалізації, 
диференціації й інтеграції;

– визначати цілісність поетапного ста-
новлення професійної зрілості рівнями 
(«засвоєння», «змісту», «системи», «дії») 
– якісними показниками підготовленості 
студента-випускника до здійснення профе-
сійної діяльності, адекватними основним 
інтегративним показникам;

– виділити умови, в яких освітній процес 
здійснюється більш ефективно: інтеграль-
на освітня система (єдиний соціально-пси-
хологічний, педагогічний комплекс, єдиний 
інформаційно-освітній простір); інтегратив-
но-ціннісна взаємодія, що забезпечує інте-
грацію теоретичної й практичної підготов-
ки майбутнього фахівця як єдиний процес 
оволодіння знаннями й уміннями.

Результатом реалізації концепції є про-
фесійна зрілість майбутнього фахівця як 
інтегративна якість особистості, що відо-
бражає системно-цілісну, змістовно-зна-
ченнєву єдність особистісних, академічних 
і соціальних якостей майбутнього спеціа-
ліста на етапі підготовки у ВНЗ.
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КУЛЬТУРОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ  
МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Короленко В.Л., к. пед. н., викладач
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

В статті розглядаються методи педагогічного виховання дітей середнього шкільного віку, з метою 
ефективного формування їх майбутньої особистості. Особливу увагу звернено на розвиток національної 
української культури в процесі взаємодії сім’ї і школи. Наголошується на ефективності впливу народних 
національних традицій, свят, ритуалів тощо, в процесі формування національної культури школярів.

Ключові слова: виховання, мораль, цінність, культура.

В статье рассматриваются методы педагогического воспитания детей среднего школьного возраста, 
с целью эффективного формирования их будущей личности. Особенное внимание обращено на разви-
тие национальной украинской культуры в процессе взаимодействия семьи и школы. Отмечается эф-
фективность влияния народных национальных традиций, праздников, ритуалов и тому подобное, в 
процессе формирования национальной культуры школьников.

Ключевые слова: воспитание, мораль, ценность, культура.

Korolenko V.L. CULTUROLOGICAL ASPECT OF MORAL EDUCATION OF PERSONALITY
The methods of pedagogical education of children of middle school age are examined in the article, with 

the purpose of the effective forming of their future personality. The special attention is turned on development 
of the national Ukrainian culture in the process of co-operation of family and school. Efficiency of influence 
of folk national traditions is marked, holidays, rituals and others like that, in the process of forming of national 
culture of schoolboys.

Key words: education, moral, value, culture.

Постановка проблеми. В сучасних умо-
вах становлення державності, особливого 
значення набуває проблема національної 
свідомості молоді, яка ґрунтується на куль-
турних надбаннях народу, ефективне за-
своєння яких можливе перш за все через 
виховання підростаючого покоління у сім’ї 
та школі – основних інститутах соціалізації.

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає у з’ясуванні особливостей виховно-
го впливу на дітей з боку сім’ї та школи, 
за допомогою культури нашого народу. 

Завданням даної статті є висвітлення сі-
мейних традицій та моральних відносин і 
традицій школи.

Аналіз останніх досліджень, в яких 
започатковано розв’язання даної про-
блеми. Взаємодія школи і сім’ї – традицій-
на педагогічна проблема, домінантою якої 
має бути українська національна ідея, що 
містить у собі ціннісно-смислові координа-
ти діяльності соціальних інститутів. Це пе-
реконливо доведено в працях Г. Ващенка, 
С. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушин-
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ського. Питання формування національної 
культури й виховання учнівської молоді 
знайшло своє відображення у досліджен-
нях С. Горбенко, Ю. Руденка, О. Семеног, 
О. Ярмоленко. Проблеми національно-
го виховання висвітлюються в публікаціях 
Т. Алексеєнко, І. Беха, В. Болгаріної, Ю. Га-
пона, Я. Журецького, П. Ігнатенко, В. По-
стового, О. Савченко, О. Сухомлинської, 
Ю. Терещенка та інших.

Виокремлення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким при-
свячується зазначена стаття. Аналіз пси-
холого-педагогічної літератури свідчить, 
що сформованості підростаючого поколін-
ня залежить від стійких духовних, мораль-
них та національно-культурних цінностей 
підлітків, їхніх моральних норм, принци-
пів, поведінки в суспільстві та ставлення 
до оточуючих. Деякі аспекти впливу наці-
ональної виховання на особистість раніше 
розглядались, але не достатньо, тому є іс-
нує необхідність детального вивчення да-
ної проблеми.

Виклад основного матеріалу. Людську 
спільноту виділяє з-поміж живої природи 
здатність до взаємодії. В процесі якої скла-
даються соціальні відносини між людьми. 
Вони потребують упорядкованості, певної 
стабільності. Ця потреба породжує ство-
рення соціальних інститутів, системи цін-
ностей, норм, матеріального забезпечення 
буття. Все це створюється людьми і входить 
у поняття «культура». Українська національ-
на культура – неповторне самобутнє націо-
нальне багатство, яке народ створював віка-
ми й передавав від покоління до покоління. 
Прилучення шкільної молоді до української 
національної культури має збагачувати ду-
ховний світ, створювати моральну основу 
особистості, формувати громадянина, гід-
ного представника свого народу.

На основі аналізу філософської, істо-
ричної, педагогічної, психологічної літера-
тури, даних наукових галузей – етнографії, 
українознавства, мовознавства виділені 
такі основні компоненти української націо-
нальної культури: українська мова; історія 
України; наука і техніка; аграрна і госпо-
дарська культура; національне професійне 
мистецтво; медицина; народна медици-
на; освіта; народна педагогіка; природа 
рідного краю; народознавство; фольклор; 
народна мораль; народні символи; народ-
на правосвідомість; релігійні вірування; 
народні традиції; народний календар; на-
родні свята; народні звичаї; народні обря-
ди; українські народні пісні; народна музи-
ка; народна естетика; народні промисли; 
українські ігри; український побут; україн-
ська кухня [4].

Кожна спільнота виробляє свої культурні 
цінності (норми, звичаї), що приймаються 
більшістю її членів. Навіть якщо ці норми 
вже вироблені іншими, вони набувають 
специфічних ознак саме певної спільно-
ти. Внутрішні соціальні зв'язки, особливо 
в умовах автономності, а найперше, не-
залежності суспільства складають каркас 
його культури. Для злагодженої, продук-
тивної взаємодії члени суспільства мають 
засвоїти її нормативну культуру. Змінюють-
ся соціальні умови – змінюються й культур-
ні норми соціального життя.

Спектр цих норм дуже широкий: від 
побутових звичаїв, традицій, моральних 
норм – до юридичних законів. Якщо вони 
приймаються більшістю, то слід говорити 
про домінуючу культуру. Але життя кожно-
го індивіда протікає в умовах субкультури, 
властивої певним групам (національним, 
професійним, віковим тощо). В умовах ет-
нічного розмаїття України дослідження на 
рівні субкультур набирає особливого зна-
чення. Адже від взаємодії культур значною 
мірою залежить рівень сучасної української 
культури як культури домінуючої. Особливо, 
якщо враховувати, що у шкільних колекти-
вах досить часто співіснують т.н. формальна 
і неформальна субкультури. Остання іноді 
домінує в житті учнів, будучи не лише сум-
нівною за якістю, але й часто шкідливою для 
розвитку особистості, що формується. Зро-
стає потреба у створенні соціокультурного 
макро - та мікросередовища, в якому діти 
знаходили б можливість задовольнити свої 
культурні потреби й інтереси. Розв'язання 
її покладається на суспільство, зокрема, на 
такі його інститути, як сім'я і школа. Мето-
дологічними засадами виступають теорія 
взаємозв'язку культури народу й особисто-
сті, а в шкільний період – ідея особистісно 
орієнтованого виховання [4; 6; 8].

Визнання в Україні людини найвищою 
соціальною цінністю стало конституційною 
нормою. Важливим моментом зобов’язан-
ня в діалектичному ланцюгу людина - сус-
пільство є система виховання, спрямо-
вана на розвиток особистості відповідно 
до суспільного ідеалу культурної людини. 
Цілеспрямований процес соціалізації від-
бувається саме в умовах соціально-педа-
гогічної системи. В її межах реалізується 
обов'язок суспільства перед особистістю 
щодо створення умов для всебічного роз-
витку, формується здатність до виконання 
обов'язку людини перед суспільством. Від-
бувається поступове прилучення індивідів, 
спільностей, усього суспільства до ціннос-
тей культури, створених людством. Водно-
час індивід набуває якостей особистості, 
його соціальна мікросистема з предметами 
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культурної спадщини і зв'язками з предка-
ми та нащадками в її структурі.

Проблема становлення особистості є 
предметом дослідження суспільствоз-
навчих наук упродовж багатьох століть. 
В українській науці досить детально розро-
блені теоретичні засади, зокрема педаго-
гічні основи формування особистості. Але 
особистість, «як правило, бралась поза 
рамками етнічності, етнічної свідомості, 
зокрема. Без концептуальної розробки 
проблеми особистості як певного етноти-
пу важко усвідомити мотивацію духовного 
відродження...» [10]. Дослідники (М. Брай-
чевський, Л. Толочко, Л. Шкляр, В. Шкаль-
няк та ін.) вважають, що кожній особистості 
властиве чуття етнічної ідентичності як гли-
бокого емоційного стану. Воно не завжди 
усвідомлюється людиною, особливо коли 
вона не володіє достатнім рівнем культу-
ри, освіченості, а отже, самосвідомості. 
Але яким би високим не був цей рівень, 
як писав М. Бердяєв, «… до космічного, 
всесвітнього життя людина прилучається 
... завдяки життю національному» [1]. До 
загальнолюдської культури шлях пролягає 
через національну культуру. Досліджуючи 
питання ролі національної культури в роз-
витку особистості на прикладі учнів серед-
ніх шкіл України, ми зосередили увагу на 
її найбільш поширених національно-ет-
нічних типах. Особистість формується під 
значним впливом найближчого оточення, 
як природних, так і соціальних явищ Ство-
рюється складна система зв'язків, яка ре-
алізується у взаємодії людини з природою, 
іншими людьми, з якими вона вступає у 
взаємодію. Народжується певна культура 
від елементарних правил поведінки, побуту 
до глибоких проявів духовності.

Систематизацію відомих науці типів ет-
нічної ідентичності зробили сучасні дослід-
ники національно-етнічних відносин (Б. По-
пов, В. Піддубний, Л. Шкляр і інші). Основні 
з типів – етноцентризм («етнонарсицизм»), 
маргінальний та космополітичний. Перший 
із названих типів означає, що до нього від-
носяться ті, в кого надмірно власні етніч-
ні риси. Здавна існує думка, що етноцен-
тризм – це такий погляд на суспільство, 
якому властиве визнання певної етнічної 
спільноти центральною, а всі інші лише 
співвідносяться з нею [10]. Отже, важливо 
передусім визначити поняття етноцентриз-
му. Як і в кожному явищі, тут є позитивне й 
негативне. Етноцентризм - необхідна умо-
ва національної самосвідомості. Особливо, 
коли це стосується домінуючої, корінної 
національності країни. Кожен раз люди-
на ставить себе у центр тієї культури, яку 
вона вважає своєю і зіставляє її зі зразка-

ми культурного середовища. Водночас іс-
нують і крайні полюси етноцентризму –це 
націоналізм у гірших його проявах (напри-
клад, зневага до інших культур).

Для маргінального етнотипу характерна 
подвійна ідентичність (національна прина-
лежність одна, а культурна орієнтація, мова –  
інша). Як відомо, визначальними чинниками 
етнічної ідентичності є національна культу-
ра, історія народу. Ставлення до них – один 
із критеріїв національної свідомості. Адже 
національність – одна з головних харак-
теристик людини, в структурі якої вагоме 
місце належить культурі етнічній. Поділяє-
мо думку, висловлену сучасними дослідни-
ками (В. Медвечук, А. Черненко) про те, що 
«українська культура не обмежується куль-
турою, що записана українською мовою» 
[8]. Україномовна і російськомовна єдина 
українська культура - реальність, з якою 
треба рахуватись. А переважна орієнтація 
на культуру інших народів дає підстави го-
ворити про етнокультурну дестабілізацію, 
етнічну нестійкість.

Космополітичний тип національно-етніч-
них відносин зорієнтований на «вселюд-
ське», абстрактне. По-суті, це відмова від 
своєї етнічності, коли особистість байдуже 
ставиться до національного коріння, наці-
ональних інтересів. Найбільш ефективний 
шлях розвитку і сприйняття культури – це 
поєднання рис етноцентризму й культурно-
го релятивізму (визнання необхідності вза-
ємодії, взаємозбагачення різних культур). 
Тоді індивід, маючи розвинене почуття гор-
дості за культуру свого народу і приналеж-
ності до неї, здатний оволодіти культурни-
ми надбаннями іншого народу.

Серед соціальних зв’язків людини 
найміцнішими є зв'язки з сім'єю, етніч-
ною спільнотою, нацією загалом. Втрата 
цього зв'язку веде до деградації нашо-
го суспільства. Погоджуємося зі словами  
М. Братасюка: «... яким чином можна поз-
бавити окремого індивіда зв'язків із на-
цією? - Відлучивши його від національної 
культури, від звичаїв та традицій рідного 
народу, від його мови, пісень, літератури, 
знищивши культурні цінності нації... розчи-
нити національний тип, асимілювати його, 
наприклад, у «великий радянський на-
род» [2, с. 68; 7]. Дослідження, проведене  
Г. Ващенком [3], дає змогу простежити 
еволюцію цього ідеалу протягом довгої іс-
торії української нації. Ідеал людини – це 
те найкраще, що створив народ у розумін-
ні властивостей людської особистості та її 
призначення.

Дослідники історії українського народу 
М. Стельмахович, Є. Сявавко, В. Скуратів-
ський, Б. Степанишин відзначають серед 
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традиційних рис українця мирну вдачу, ла-
гідність, загальну інтелігентність, набли-
женість до природи, розвиненість есте-
тичних почуттів та здібностей, шляхетну 
хоробрість. Значний вплив на формування 
ідеалу української особистості мало запро-
вадження християнства. Його риси досить 
повно втілені в «Повчанні Володимира Мо-
номаха». Основні з них – віра і любов до 
Бога, до свого ближнього, повага до стар-
ших, смиренність, правдивість, терпимість, 
оптимізм, милостивість, благочестивість, 
працелюбність, лицарство. Відомий істо-
рик України І. Крип'якевич, характеризую-
чи національну індивідуальність українців, 
підкреслює властиві їм риси солідарності 
й вірності, почуття честі, пошанування пра-
ва, патріотизму. Українське життя мало 
свій окремий стиль, обіпертий на високу 
народну культуру [6; 7]. Любов до Батьків-
щини цінувалася понад усі чесноти. Ідеал 
людини відбитий протягом багатьох років 
в українському фольклорі, й літературних 
джерелах. У XVI-XVII століттях створюються 
братства, школи (зокрема, козацькі), в ді-
яльності яких певною мірою реалізувались 
прагнення до ідеалу українського народу –  
вільного, патріотичного, працелюбного, 
морального, толерантного.

Звернімося до настанов видатного 
україн ця Г. Сковороди, Який до ідеальних 
рис людини (а отже-виховного ідеалу) до-
дає прагнення до пізнання, пошук істини, 
загальну освіченість. На цій основі зростає 
мудрість і виникає внутрішня свобода. Ідея 
природовідповідності у вихованні людини 
була сформульована ним чи не найперше 
у світовій педагогіці. Принцип природовід-
повідності, який сповідував видатний укра-
їнський просвітитель, вимагає відмови від 
насильства, «штучного» (суто зовнішнього) 
виховання. Прищеплення світських манер – 
далеко не основне у вихованні. Правильне 
виховання, на його думку, в єдності знань 
і високих моральних поривань. Нормами 
життя людини має бути, за Г. Сковородою, 
єдність особистих і суспільних інтересів, 
патріотизм, шанобливе ставлення до бать-
ків, учителів [5].

Виховний ідеал, створений упродовж 
віків українським народом, втілений у ба-
гатьох літературних творах. Міцними були 
мотиви пошани нашого народу до націо-
нальних традицій, власної культури. Однак 
схиляння перед «модними» чужоземними 
культурами (мовою, побутовими звичка-
ми, музикою тощо), які спотворено пере-
ймалися українцями, теж знаходили широ-
ке розповсюдження. Як відомо, для дітей 
української знаті наймалися чужоземні гу-
вернантки-вихователі. Це запозичення чу-

жого відбувалось одночасно з презирством 
до власних національних традицій. Най-
більш гостро застерігали від цього у своїх 
творах Г. Сковорода і Т. Шевченко.

У праці «Виховання і характер. Яку роль 
відіграє народність у вихованні?» К. Ушин-
ський стверджував, що основи виховання 
і мета його різні в кожного народу, бо по-
значені народним характером. Запозичити 
чужий характер, на його думку, неможливо 
[9]. Отже національна система виховання 
мусить мати самобутній характер, спира-
тися на народну педагогіку, ментальність, 
сім'ю, бо перші знання про оточуючий світ, 
людей, добро і зло, дитина набуває в сім’ї, 
родині. Об'єднати зусилля сім'ї і школи для 
створення ефективної системи виховання в 
Україні – одне з нагальних питань.

Основна функція школи та сім'ї – соціа-
лізація підростаючого покоління, суть якої 
полягає в освоєнні культурних цінностей, 
насамперед культури національної. Саме її 
сформованість є виявом національної сві-
домості, необхідною умовою становлення 
незалежної демократичної держави.

Таким чином, важливою передумовою 
розвитку особистості є здатність її осмис-
лювати й прагнути засвоїти кращі риси 
своєї нації. Національна культура виступає 
основою формування всебічно розвиненої 
особистості, її самореалізації. Лише через 
неї можливе досягнення загальнолюдської 
культури. Відчуження індивіда від націо-
нальної культури веде до денаціоналізації, 
занепаду духовності.

Це, насамперед, проявляється у став-
ленні до рідної мови, історії свого народу, 
його традицій та звичаїв. Звернення до 
історичних, геополітичних чинників, соціо-
культурних факторів дали можливість уза-
гальнити основні передумови нинішнього 
стану розвитку національної культури та 
зробити аналіз сучасного соціокультурно-
го середовища, в якому проходить процес 
виховання учнівської молоді.

Для формування повноцінної національ-
ної культури, етнічної античності молодої 
необхідна узгодженість між сім'єю і етніч-
ним середовищем. У результаті вивчення 
історичних передумов та соціолого-педа-
гогічного аналізу особливостей сучасної 
соціокультурної ситуації ми зробили ви-
сновки, що важливою умовою є наявність 
спільної системи цінностей. Саме вона 
складає зміст соціалізації дитини в сім'ї і 
школі, значною мірою означає ефектив-
ність взаємодії сім'ї і школи в національно-
му вихованні.

Висновки та перспективи подальшого 
розгляду. У цій статті нами були висвітлені 
особливості впливу національної культури 
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нашого народу на формування моральних 
цінностей та духовний розвиток учнів се-
реднього шкільного віку, але ми не можемо 
охопить весь спектр проблеми, тому пе-
редбачено подальший розгляд даного пи-
тання.
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У статті розглянуто психологічні умови продуктивності навчання та якості фахової підготовки у 
вищій школі. Аналізуються шляхи і засоби управління навчально-професійною діяльністю студентів 
з метою актуалізації та активізації їх професійного саморозвитку. Акцентовано на особистісній зна-
чущості, осмисленості і самостійності навчальної діяльності студентів. Розкрито можливості викори-
стання в процесі фахової підготовки активних методів навчання.

Ключові слова: управління навчальним процесом, професійний саморозвиток, внутрішня мотива-
ція, особистісна значущість, суб’єкт саморозвитку.

В статье рассмотрены психологические условия продуктивности обучения и качества профессио-
нальной подготовки в высшей школе. Анализируются пути и средства управления учебно-профессио-
нальной деятельностью студентов с целью актуализации и активизации их профессионального само-
развития. Акцентировано на личностной значимости, осмысленности и самостоятельности учебной 
деятельности студентов. Раскрыты возможности использования в процессе профессиональной подго-
товки активных методов обучения.

Ключевые слова: управление учебным процессом, профессиональное саморазвитие, внутренняя мо-
тивация, личностная значимость, субъект саморазвития.
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Постановка проблеми. Сучасне сус-
пільство відчуває гостру потребу в ком-
петентних і творчих фахівцях, здатних до 
постійного професійного саморозвитку і 
самовдосконалення, тому одним із своїх 
основних завдань вважає зміну освітньої 
політики. У світі новітніх вимог до вищої 
школи все більше уваги приділяється яко-
сті підготовки випускників, їх професійній 
активності, мобільності та конкурентоспро-
можності на ринку праці.

Дослідження професійного самороз-
витку особистості у вітчизняній психології 
ґрунтується на загальнопсихологічних по-
ложеннях про сутність і розвиток особисто-
сті як суб’єкта життєдіяльності (К.О. Абуль-
ханова-Славська, О.Г. Асмолов, Г.О. Балл, 
М.Й. Боришевський, А.В. Брушлинський, 
Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, В.О. Мо-
ляко, С.Л. Рубінштейн, В.А. Семиченко, 
В.О. Татенко, Т.С. Яценко); концепції ді-
яльнісного опосередкування особистісно-
го розвитку (В.В. Давидов, О.М. Леонтьєв, 
С.Д. Максименко, А.В. Петровський); нау-
кових уявленнях про особистість професі-
онала й закономірності його становлення 
(В.А. Бодров, К.М. Гуревич, Є.О. Климов, 
Г.В. Ложкін, Б.В. Ломов, А.К. Маркова, 
В.Д. Шадріков та інші).

З точки зору системно-діяльнісного під-
ходу у вітчизняній психології (О.Г. Асмолов, 
Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Д. Макси-
менко), розвиток особистості відбувається 
в процесі успішного оволодіння професій-
ною діяльністю, яка є значущою для суб’єк-
та. Наголосимо: саме значущою, тобто 
такою, що має для суб’єкта особистісний 
смисл. Проте характер співвідношен-
ня особистісних особливостей людини та 
критеріїв успішності її професійної діяль-
ності продовжує залишатися в центрі уваги 
дослідників (К.О. Абульханова-Славська, 
О.Є. Блинова, О.О. Бодальов, Е.Ф. Зеєр, 
В.І. Моросанова, В.Г. Панок, Г. Олпорт).

На думку більшості сучасних вітчизня-
них науковців, становлення професіонала 
можливе лише в результаті єдності про-
фесіонального і особистісного розвитку 
(Г.О. Балл, М.Й. Боришевський, В.В. Кли-
менко, С.Б. Кузікова, М.В. Савчин, Н.В. Че-
пелєва). Акмеологічне вивчення людини 
протягом її життєвого шляху показує, що 
утворення й вияв у неї якостей активного 
суб'єкта діяльності тривають доти, доки 
триває ця діяльність. Справжнього глибо-
кого і широкого професіоналізму (про це 
свідчить досвід багатьох видатних людей) 
людина не може набути лише в результаті 
занять тією діяльністю, якій вона присвя-
тила себе, особливо якщо ця діяльність 
складна за своїм характером. Високий 

професіоналізм неможливий без розвит-
ку спеціальних здібностей, які за своїм 
змістом і формою мають бути близькими 
до вимог конкретної діяльності, без відпо-
відних цим вимогам знань і вмінь. Проте 
найважливішою умовою досягнення такого 
професіоналізму обов'язково є й потужний 
розвиток у людини загальних здібностей, 
психологічної культури, духовності і пере-
творення загальнолюдських цінностей на її 
власні цінності, що означає моральну вихо-
ваність особистості. Це пояснюється тим, 
що особистісний простір ширший за про-
фесійний, він лежить у його основі. Отже, 
критерієм успішності професійної діяльно-
сті людини можна вважати її безперервний 
особистісний саморозвиток. 

Постановка завдання. Метою статті є 
розгляд психолого-педагогічних умов ор-
ганізації підготовки фахівців соціономічно-
го профілю у віщій школі як формування 
активних суб’єктів професійного самороз-
витку.

Виклад основного матеріалу. Упро-
довж ХХ сторіччя в розвинутих країнах світу 
завдання всебічної освіченості поступово 
змінювалося завданням підготовки фахів-
ців, здатних уже на початку своєї профе-
сійної діяльності розв’язувати складні про-
блеми, які виникають унаслідок швидкого 
розвитку виробництва і техніки. Неодно-
значність і суперечливість економічних, со-
ціальних і політичних перетворень у сучас-
ному суспільстві зумовили процес зміни 
освітньої парадигми з когнітивно-орієнто-
ваної на особистісно-орієнтовану. У цьому 
зв'язку стає актуальною проблема освітніх 
критеріїв, що висуваються до майбутніх фа-
хівців-професіоналів (за нашою концепцією 
(С. К.) – це здатність бути суб’єктом осо-
бистісного і професійного саморозвитку), і, 
відповідно, форм і методів самого процесу 
навчання. Оскільки в особистісно-орієнто-
ваній освітній парадигмі центральне місце 
відводиться самоактуалізованій особисто-
сті, то й сам процес освіти, з нашої точки 
зору, має розумітися як процес формуван-
ня суб'єкта саморозвитку [3].

На жаль, хоча пріоритети освіти зміню-
ються, методи і засоби їх реалізації зде-
більшого лишаються колишніми. І наразі в 
більшості ВНЗ зберігаються традиційні під-
ходи до організації навчального процесу, в 
яких репродуктивна лекційно-семінарська 
система подання знань явно переважає 
над дослідницькими формами організації 
навчального процесу. Більшість викладачів 
ВНЗ орієнтовані на те, щоб встигнути ви-
конати програму курсу, викласти як мож-
на більше інформації і залишити студентів 
з нею наодинці. Це дає відчуття володіння 
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ситуацією і керування навчальним проце-
сом.

Більшість студентів, як і раніше, орієн-
товані на фіксацію і відтворення інформа-
ції. Це створює деяку ілюзію того, що вони 
навчаються. Але тільки ілюзію, оскільки 
знання лише тоді стає справжнім надбан-
ням людини, коли воно проходить крізь 
призму особистісного ставлення до нього. 
В етимологічній інтерпретації термін «осві-
та» (рос. – образование) – це набуття сво-
го обличчя, свого образу при входженні в 
культуру. У цьому випадку досвід, який на-
бувається людиною, стає особистим тільки 
тоді, коли він буде її власним, – досвід не 
може бути чужим (він або мій, або мною 
привласнений) [1].

Відтак виникає питання про умови орга-
нізації навчального процесу, які б сприяли 
ідентифікації в студентів цілісного образу 
«Я-майбутнє» в контексті теперішнього че-
рез формування професійного світогляду 
та інтерналізації системи цінностей май-
бутніх фахівців, а отже, й їх особистісному 
зростанню. У контексті вирішення даного 
питання, на нашу думку, досить актуаль-
ним є висловлене Г. Оллпортом судження 
про те, що основним завданням системи 
навчання має бути переведення «категорій 
знання» в «категорії значущості», які покли-
кані трансформувати навички та вміння із 
зовнішнього шару особистості в саму си-
стему Я [4]. Останнє створює умови для 
формування суб'єкта власної життєдіяль-
ності і власного розвитку.

З усвідомленням необхідності пере-
ведення знань у категорію особистісно 
значущих постає питання про механізми 
трансформації знань у внутрішній план осо-
бистості і умови, які опосередковують цей 
процес. Дана проблема полягає в індивіду-
альній природі смислу здійснюваної діяль-
ності при подвійному характері соціальних 
цінностей, які виражають її мету. Соціаль-
ні цінності в процесі засвоєння трансфор-
муються в особистісні смисли і виконують 
функцію спонук діяльності та поведінки 
в контексті певної ситуації. Відповідно до 
засвоєння новий досвід не зводиться до 
безособистісного знання. Індивідуальна 
свідомість – це не тільки знання, але й цін-
нісне, смислове ставлення.

Відтак формування і розвиток професій-
но значущих якостей майбутніх фахівців, 
які властиві внутрішньо вільній особистості 
(суб’єкту саморозвитку), здатній ініціювати 
й приймати відповідальність за цілі, процес 
і результат своєї професійної діяльності, не 
може зводитись до одного лише засвоєння 
знань, навичок і вмінь та їх механічного від-
творення. Отримані знання повинні тран-

сформуватися в «категорії значущості», 
тобто інтерналізуватися. Виступаючи як 
засоби, одержувані знання в ході інтерна-
лізації перетворюються із зовнішніх цін-
ностей на особистісні смисли. Як зазначає  
Г. Оллпорт, вони перетворюються в 
справжні (власні) інтереси і використову-
ють особливу енергію, яку має організм. 
Звідси зникає необхідність у зовнішньому 
«оперантному навчанні», оскільки «... інте-
рес, будучи самою суттю життя, не потре-
бує зовнішнього підкріплення» [4, с. 136].

Непрямим показником осмисленості і 
особистісної значущості майбутньої про-
фесії може слугувати наявність у студентів 
внутрішньої мотивації до навчально-про-
фесійної діяльності, оскільки внутрішня 
мотивація зумовлюється безпосереднім 
інтересом людини, суб’єктивним відчуттям 
цінності процесу і (або) результату діяль-
ності для її особистісного зростання. За 
нашою концепцією (С. К.), внутрішню мо-
тивацію можна розглядати як інтенцію са-
морозвитку.

Нами вивчалося домінування мотивів 
навчальної діяльності студентів. Для цього 
була використана методика К. Замфір (у 
модифікації А.О. Реана) «Мотивація про-
фесійної діяльності», яка вимірює вираже-
ність внутрішньої, зовнішньої позитивної і 
зовнішньої негативної мотивації [5]. Дослі-
дженням було охоплено 420 студентів 1–4 
курсів гуманітарних і технічних спеціаль-
ностей. Результати дослідження виражено-
сті видів мотивації професійної діяльності 
та мотиваційного комплексу особистості – 
співвідношення трьох видів мотивації (ВМ –  
внутрішня мотивація, ЗПМ – зовнішня по-
зитивна мотивація, ЗНМ – зовнішня нега-
тивна мотивація) наведено в табл. 1 та на 
рис. 1.

З’ясувалося, що отримані результати 
при організації навчального процесу фа-
хової підготовки у ВНЗ можуть виконувати 
прогностичну і коригувальну функцію щодо 
управління навчально-професійною діяль-
ністю студентів шляхом індивідуального 
врахування спонук до діяльності (моти-
ву), ціннісно-смислового ставлення до неї 
кожного студента. Таку інформацію надає 
аналіз показників мотиваційного комплексу 
особистості.

За даними розробників методики, до 
найкращих, оптимальних мотиваційних 
комплексів слід віднести такі два типи по-
єднань: ВМ>ЗПМ>ЗНМ та ВМ=ЗПМ>ЗНМ. 
Найгіршим є тип ЗНМ>ЗПМ>ВМ. Інші поєд-
нання є проміжними з точки зору їх ефек-
тивності. При інтерпретації ми враховували 
як мотиваційне співвідношення, так і по-
казники окремих видів мотивації. На жаль, 
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на всіх курсах виявлено достатню кількість 
студентів, в яких домінує зовнішня негатив-
на мотивація: за наявності високого рівня 
мотивації цього типу активізація професій-
ного зростання практично неможлива. До-
мінування внутрішньої мотивації виявлено 
в найбільшої кількості студентів першого 
курсу, з різким зменшенням їх кількості на 
другому. На старших курсах мотивація до 
навчання підтримується за рахунок як вну-
трішніх, так і (достатньою мірою) зовнішніх 
чинників.
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Рис. 1. Динаміка вираженості 
мотиваційних комплексів

Дослідники проблеми внутрішньої моти-
вації і самодетермінації Е. Десі, Р. Райан, 
Р. де Чармс, Х. Хекхаузен, М. Чікзентмі-
хайі, Т.О. Гордєєва В.О. Климчук, В.І. Чер-
ков вбачають первинну мотивацію у відчутті 

власної ефективності, у переживанні себе 
як джерела навколишніх змін. Всі зовнішні 
вимоги до поведінки знижують відчуття са-
модетермінації. Людина прагне протистоя-
ти цим вимогам, і якщо це їй вдається, то 
вона відчуває себе самостійною, самоде-
термінованою, отримує задоволення від ді-
яльності, внаслідок чого формується її вну-
трішня мотивація. Якщо людині не вдається 
проявити свою суб’єктність, якщо вона від-
чуває себе підпорядкованою зовнішнім 
вимогам, то її діяльність втрачає для неї 
цінність, але все ж продовжується; тоді ця 
діяльність стає мотивованою ззовні. Від-
так у випадку перманентного перебуван-
ня в умовах зовнішнього контролю і тиску 
в людини може сформуватися стабільна 
особистісна характеристика, протилежна 
відчуттю суб’єкта саморозвитку. Така лю-
дина переважно не здатна до самостій-
ної діяльності, їй недоступні переживання, 
що супроводжують внутрішню мотивацію. 
В умовах самодетермінованості вона роз-
гублюється, переживає стан фрустрації і 
потребує зовнішніх вказівок (стан навченої 
безпорадності). Зазначене вимагає органі-
зації навчального процесу як самостійної і 
активної діяльності студентів. Тільки за та-
ких умов можливо забезпечити становлен-
ня суб’єкта особистісного і професійного 
саморозвитку.

Таблиця 1
Результати дослідження мотивації навчально-професійної діяльності
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Отже, дослідження динаміки домінуючих 
видів мотивації навчально-професійної ді-
яльності студентів засвідчило, що організа-
ція навчального процесу і підготовки май-
бутніх фахівців не завжди сприяє підтримці 
та активізації в них внутрішньої мотивації і 
самодетермінації, що ускладнює станов-
лення суб’єкта професійного саморозвитку.

Сучасні вимоги зумовлюють необхід-
ність перегляду звичної стратегії навчан-
ня. У процесі навчання студенти повинні 
бути активними, що має забезпечуватися 
формуванням позитивних мотивів, які й 
спонукатимуть їх до діяльності. Активізація 
прагнення студента до самовиховання й 
самоосвіти – невід'ємна частина підготовки 
майбутніх фахівців у ВНЗ. Навіть найбільш 
цікаві й змістовні заняття, проте спрямова-
ні на загальну освіченість (знання «до ві-
дома») і не підкріплені особистісною зна-
чущістю, не принесуть успіху. Г. Оллпорт, 
критично аналізуючи лекційну систему, до-
ходить висновку, що без особисто пережи-
того студентом досвіду лекція буде малое-
фективна: «Багато в чому та інтелектуальна 
апатія, на яку ми нарікаємо, пояснюється 
тим, що ми пропонуємо готові висновки за-
мість первинного досвіду. Для нас відточе-
ні висновки, підсумовуючи результати інте-
лектуальної боротьби з пізнавальною або 
ціннісною проблемою, звучать як прекрас-
ний сонет, для студента вони можуть бути 
абсолютно незрозумілі» [4, с. 137]. По суті, 
студенти навчаються настільки, наскільки 
вчать себе самі і наскільки викладачі зумі-
ли допомогти їм мотивувати та організу-
вати власний професійний і особистісний 
саморозвиток.

Доки студент залишається об’єктом на-
вчального процесу, неможливо сформувати 
в нього професійну готовність (у її теоре-
тичному, практичному, особистісному ас-
пектах), розвинути необхідні для даної про-
фесії особистісні якості. За нашим глибоким 
переконанням, продуктивність навчання – а 
звідси і якість підготовки фахівців в системі 
вищої освіти – визначається тим, наскільки 
студенти включаються в процес навчання, 
стають суб’єктами навчального процесу, 
глибоко мотивованими і активно зацікав-
леними в його результативності. З цього 
погляду, якість підготовки фахівців буде до-
сягнута, якщо сам результат навчання буде 
сприйматися студентами не як привід для 
отримання певної оцінки, не як підстава для 
складання заліку або іспиту, а як особистіс-
не досягнення, як особистісне зростання 
на шляху професійного становлення. Таким 
чином, на нашу думку, тільки за умови без-
посереднього усвідомленого залучення сту-
дентів у навчальний процес можна забез-

печити становлення суб’єкта професійного 
і особистісного саморозвитку.

На основі теоретико-емпіричних дослі-
джень ми можемо стверджувати, що зазна-
ченої суб’єктивної значущості навчального 
процесу можна досягти шляхом впрова-
дження в процес фахової підготовки актив-
них методів навчання [3]. Сутність активних 
методів навчання полягає в забезпечен-
ні дидактичних і психологічних умов, які б 
сприяли прояву інтелектуальної, особистіс-
ної та соціальної активності студентів, що у 
свою чергу створює умови для виникнен-
ня і реалізації особистісної та професійної 
рефлексії, яка спонукає студента до са-
мостійного формування системи знань та 
власної особистості. Ми наголошуємо на 
необхідності організації процесу підготов-
ки фахівців соціономічного профілю саме із 
широким застосуванням активних методів 
навчання.

Розглянемо відмінні особливості активно-
го навчання, які є важливими та цінними для 
професійної підготовки майбутніх фахівців 
у вищій школі і які ми визначаємо як умо-
ви організації навчального процесу з метою 
оптимізації становлення суб’єкта особистіс-
ного і професійного саморозвитку.

Перша особливість – це можливість при-
мусової активізації мислення, коли студен-
ти змушені бути активними незалежно від 
свого бажання. Друга особливість – досить 
тривалий час залучення студентів у на-
вчальний процес, оскільки їхня активність 
повинна бути не короткочасною чи епізо-
дичною, а значною мірою стійкою і трива-
лою (протягом усього заняття).

Реалізації першого і другого положень 
можна досягти, на нашу думку, за умови 
організації проблемного навчання, тобто 
навчання як процесу послідовної постанов-
ки і розв’язання проблемних завдань [3].

Формування професійного мислення 
студентів – це, по суті, вироблення творчо-
го, проблемного підходу до нових, нестан-
дартних ситуацій професійної діяльності. На 
наш погляд, саме систематичне, послідов-
не розв’язання різноманітних проблем (зо-
крема, психологічних проблем особисто-
сті) формує у свідомості студентів модель 
майбутньої реальної професійної діяльно-
сті (алгоритм дії). Але передбачити все не-
можливо, життя мінливе. Тому розв’язання 
нових проблем потребує від індивіда вклю-
чення творчого мислення, оскільки в цьому 
випадку в реальних ситуаціях професійної 
діяльності репродуктивні психічні процеси, 
пов’язані з використанням засвоєних ша-
блонів, просто неефективні.

Творча активність студента починає 
формуватись із репродуктивної діяльності 
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і проходить низку стадій. Підготовка у ВНЗ 
має сформувати в майбутнього фахівця не-
обхідні творчі здібності, а саме: можливість 
самостійно побачити й сформулювати про-
блему; здатність висунути гіпотезу і знайти 
спосіб її перевірки; зібрати дані, проаналі-
зувати їх, сформулювати висновок та поба-
чити можливості практичного використання 
отриманих результатів; і, нарешті, здатність 
побачити проблему в цілому, усі аспекти й 
етапи її розв’язання, а при колективній ро-
боті – визначити ступінь особистої участі у 
вирішенні проблеми. Вищий рівень творчої 
активності студентів проявляється там, де 
вони самостійно ставлять проблеми і зна-
ходять шляхи їх оптимального розв’язання. 
Це рівень суб’єкта професійної діяльності.

Ми вважаємо принципово важливим 
той факт, що в процесі підготовки фахів-
ців соціономичного профілю нові знання 
повинні даватися не «до відома», не про-
сто для збагачення теоретичних уявлень, а 
насамперед для розширення можливостей 
студентів розв’язувати проблеми (осо-
бистісні або професійні), які перед ними 
постають. Для цього можна створювати 
за допомогою різних педагогічних прийо-
мів, технічних засобів – як на лекціях, так 
і на практичних заняттях – умовні ситуа-
ції професійної діяльності і разом зі сту-
дентами розв’язувати їх. Так, наприклад, 
можна запропонувати такі форми отриман-
ня студентами знань: лекційні варіанти –  
проблемна лекція, лекція удвох, лекція – 
прес-конференція, лекція із заплановани-
ми помилками, «просунута» лекція тощо; 
або: семінар-дискусія, семінар-досліджен-
ня, мозковий штурм як евристична форма 
семінару та ін. [3]. Тільки в цьому випадку 
студенти можуть виробити вміння і навички 
самостійного науково-практичного пошуку 
(навчитися «думати», розв’язувати нестан-
дартні проблеми) і залишатися активними 
впродовж усього творчого процесу.

Таким чином, бажано замінити страте-
гію підготовки студентів-ВНЗ «від знань до 
проблеми» на стратегію «від проблеми до 
знань». Прикладом застосування активних 
форм проблемного навчання може слугу-
вати розроблений і впроваджений у прак-
тику фахової підготовки студентів-психоло-
гів дослідницько-тренінговий (навчальний) 
груповий семінар як заключний етап пси-
хокорекційної практики [2].

Третя особливість і умова організації на-
вчального процесу з метою оптимізації ста-
новлення суб’єкта саморозвитку пов’язана 
із застосуванням активних форм навчання, 
зокрема проблемного, коли виникає пізна-
вально-спонукальний мотив безкорисли-
вого пошуку знань, істини (на відміну від 

безпосередньо спонукального (інтересу до 
предмета або викладача) та перспективно 
спонукального (зовнішньої мети) – мотивів, 
які домінують у традиційному навчанні).

Тільки пізнавальна мотивація (внутріш-
ня мотивація, мотивація особистісного 
зростання) здатна стати дієвим фактором 
активного залучення особистості до проце-
су пізнання. Мотиви виникають із потреб, а 
потреби визначаються досвідом, настано-
вою, оцінкою, волею, почуттям тощо. У на-
шому випадку інтерес до навчання виникає 
у зв’язку з проблемою і розгортається в 
процесі розумової праці, пов’язаної з по-
шуком розв’язання проблемного завдання. 
З’явившись, пізнавально-спонукальна мо-
тивація перетворюється у фактор активі-
зації навчального процесу та ефективності 
навчально-професійної діяльності.

Пізнавальна (внутрішня) мотивація окри-
лює людину, спонукає її розвивати свої 
здібності і можливості, розкриває її твор-
чий потенціал, тобто зумовлює особистіс-
ні та професійні зміни під час підготовки 
майбутнього фахівця, сприяє становленню 
суб’єкта саморозвитку. Саме тому пошук 
психолого-педагогічних умов, які сприяють 
появі пізнавальної мотивації із подальшою 
її трансформацією в мотивацію професійну, 
є одним із стратегічних напрямів розвитку 
інноваційних технологій навчання у вищій 
школі. А поєднання пізнавального інтересу 
до предмета і професійної мотивації най-
більше впливає на ефективність фахової 
підготовки. У нашому випадку (підготовка 
фахівців до психокорекційної діяльності –  
С.К.) – це особистісно значущі знання 
щодо розв’язання власних психологічних 
проблем і проблем найближчого оточення.

Четвертою особливістю активних форм 
навчання є постійна взаємодія студентів і 
викладача за допомогою прямих і зворот-
них зв’язків. Враховуючи наявність визна-
чених, обґрунтованих і досліджених нами 
особливостей саморозвитку особистості 
[3], вважаємо, що в організації навчаль-
но-професійної діяльності студентів інди-
відуальний підхід буде найефективнішим 
для оптимізації їх становлення як суб’єктів 
саморозвитку.

Враховуючи характерологічні якості сту-
дентів (комунікативність, ступінь упевнено-
сті в собі, рівень домагань та ін.), викладач 
керує спілкуванням або доцільно розподі-
ляє ролі і в такий спосіб впливає на фор-
мування тих чи інших сторін особистості 
студентів. Так, наприклад, невпевненим у 
собі, некомунікабельним студентам можна 
запропонувати полегшені запитання і часті-
ше залучати їх до спільної діяльності. Це 
дає можливість цим студентам відчути успіх 
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та задоволення від власної активності. Таку 
співпрацю, на нашу думку, можна створити 
лише через колективну форму організації 
групового заняття за принципом «круглого 
столу» або тренінгового навчання.

П’ятою особливістю активного навчання 
є широке використання колективних форм 
пізнавальної діяльності (парна і групова 
робота, рольові й ділові ігри, проблемні та 
дослідні семінари, мозковий штурм як ев-
ристично-аналітичний метод, метод аналі-
зу конкретних ситуацій і тому подібне).

У процесі організації колективних форм 
групової роботи реалізується принцип 
спільної діяльності, співтворчості, в умо-
вах якої з’являється спільна мета, єдність 
ціннісних орієнтацій, а студенти займають 
активну позицію. Суб’єкт-суб’єктні взаєми-
ни та рефлексивно-діалогова форма розу-
мової діяльності студентів, які виникають 
при колективному розв’язанні проблеми, 
сприяють її об’єктивізації, активізації твор-
чого мислення, актуалізації психологічних 
ресурсів саморозвитку особистості (зако-
номірності становлення суб’єкта самороз-
витку – С. К.). Причому колективний дос-
від, колективний розум, спільний творчий 
потенціал перевищують можливості меха-
нічного поєднання окремих творчих потен-
ціалів. Відбувається їх інтеграція. Крім того, 
міжособистісне спілкування в навчальному 
процесі підвищує мотивацію за рахунок 
включення соціальних стимулів: з’являють-
ся особистісна відповідальність, почуття 
задоволення від публічно пережитого успі-

ху в навчанні. Усе це формує в студентів 
якісно нове ставлення до предмета і до 
майбутньої професійної діяльності.

Висновок. Таким чином, ми переконані, 
що тільки взаємодія особистісного та про-
фесійного становлення в процесі спеціаль-
но організованого навчання може забез-
печити якісну підготовку фахівців у системі 
вищої освіти. Управління навчально-профе-
сійною діяльністю студентів в цьому випад-
ку має полягати в створені психолого-пе-
дагогічних умов актуалізації та активізації в 
молоді потреби постійного особистісного 
і професійного саморозвитку як запоруки 
професіоналізму майбутньої фахової діяль-
ності.
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ВПЛИВ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
НА ФОРМУВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Курдибаха О.М., аспірант
Рівненський державний гуманітарний університет

У статті описано процес формування особистості в процесі соціалізації. Показано вплив позашкіль-
них закладів на формування гармонійної особистості. Описано показники розвитку гармонійної осо-
бистості, психологічні особливості гендерної соціалізації підлітків в умовах позашкільних навчальних 
закладів.

Ключові слова: соціалізація, особистість, позашкільні навчальні заклади, формування особисто-
сті, розвиток особистості.

В статье описан процесс формирования личности в процессе социализации. Показано влияние 
внешкольных учреждений на формирование гармоничной личности. Описаны показатели развития 
гармоничной личности, психологические особенности гендерной социализации подростков в условиях 
внешкольных учебных заведений. 

Ключевые слова: социализация, личность, внешкольные научные учреждения, формирование лично-
сти, развитие личности.
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Kurdybakha О.М. THE INFLUENCE ON FORMATION ON OUT-OF-SCHOOL TEENAGERS IN THE 
PROCESS OF SOCIALIZATION

This article describes the process of identity formation in the process of socialization. Shows the effect of 
non-school institutions for formation of a harmonious personality. Describes the performance of a harmonious 
personality, psychological characteristics of gender socialization of adolescents in school educational 
institutions.

Key words: socialization, personality, extracurricular academic institutions, formation of personality.

Постановка проблеми. Проблема фор-
мування підлітків у процесі соціалізації є 
дуже актуальною.

Процес формування особистості ха-
рактеризується не лише інтелектуальним 
розвитком, тобто, набуттям нових знань і 
умінь, а й виникненням у підлітка нових по-
треб та інтересів. Навчити підлітка можна 
лише тоді, коли в нього вдається викликати 
інтерес і бажання виконати те, що вимага-
ють оточуючі. Виховання в самому широко-
му значенні цього слова має бути основним 
стержнем, навколо якого будується весь 
розвиток дитини (Л.С. Виготський).

Тому один із показників розвитку гар-
монійної особистості в позашкільних на-
вчальних закладах є певне співвідношення 
інтелектуального та емоційного розвитку. 
Недооцінка цієї вимоги, як правило, веде до 
перебільшеного, одностороннього розвитку 
якоїсь однієї якості, частіше всього – інтелек-
ту, що ми зараз і спостерігаємо в наш час.

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є виявлення впливу позашкільних 
навчальних накладів на формування осо-
бистості в процесі соціалізації. Основним 
завданням даного дослідження є виявлен-
ня психологічних особливостей підлітків у 
позашкільних навчальних закладах у про-
цесі соціалізації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Нині, коли парадигма шкільної 
освіти змінилася докорінно, коли на пере-
дній план виходить дійсна гуманізація нав-
чання й виховання, а сам процес навчання 
й виховання набуває ознак особистісно орі-
єнтованої діяльності, відчувається активна 
потреба вчителів у глибоких знаннях про 
гендерний розвиток школярів. Адже кожна 
людина – представник чоловічої чи жіно-
чої статі. «Щоб стати чоловіком чи жінкою, 
індивід повинен усвідомити свою статеву 
приналежність і засвоїти відповідну статеву 
роль» [4, с. 191].

Позашкільна освіта вирішує питання 
емоційного, фізичного та інтелектуального 
розвитку особистості, формування її ком-
петентностей. Водночас позашкільна осві-
та сприяє забезпеченню потреб особисто-
сті у творчій самореалізації, її соціалізації, 
включенню в суспільні відносини, входжен-
ню в широкий світ.

Основними завданнями позашкільної 
освіти є:

– методологічне, теоретичне й мето-
дичне забезпечення функціонування й роз-
витку позашкільної освіти;

– розробка й наукове обґрунтування 
змісту, форм, методів і засобів позашкіль-
ної освіти;

– розвиток позашкільної освіти в по-
зашкільних навчальних закладах та інших 
соціальних інституціях;

– підготовка програм, посібників, під-
ручників, методичних рекомендацій та ін-
шої літератури для позашкільної освіти.

– розвиток позитивних психологічних 
якостей у підлітків у процесі соціалізації.

Отже, соціалізація – це двосторонній 
взаємообумовлений процес взаємодії лю-
дини й соціального середовища. Передба-
чає включення людини в систему самостій-
ного відтворення цих відносин. У процесі 
соціалізації формується унікальна, непов-
торна особистість.

Соціалізація як процес і результат спри-
яє соціальному розвитку особистості, фор-
муванню соціальних якостей, передбачає 
й зумовлює спілкування з іншими людьми. 
Передумовами соціалізації дітей у позаш-
кільних навчальних закладах є потреба в 
нових сферах спілкування, розширення 
неформального спілкування поза уроками, 
самореалізація в нових видах діяльності.

Важливим засобом соціалізації є залу-
чення підростаючого покоління до активної 
соціально значимої та соціально визначе-
ної креативної діяльності. Особлива роль у 
цьому належить позашкільним навчальним 
закладам. Адже саме вони активно вико-
ристовують особистісно-орієнтовані інте-
рактивні методики, емпірично індуктивні 
образні методи педагогічної діяльності та 
прийоми експресивного впливу, створюю-
чи при цьому реальні умови для гармонійної 
соціалізації підлітків, навчання вихованців, 
формування культури людських взаємин.

Особистість – це людина, яка має свідо-
мість та досягла певного рівня психічного 
та психологічного розвитку. Особистість 
перебуває в центрі уваги позашкільної 
освіти. Людина стає особистістю в процесі 
навчання, виховання, розвитку, соціаліза-
ції. Саме особистість посідає визначальне 
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становище в суспільстві, виконуючи в ньо-
му певну суспільну роль чи функцію.

Освіта – процес і результат засвоєння, 
збагачення й передачі соціального досві-
ду від попередніх поколінь до наступних. 
Категорія «освіта» стосується виключно 
людини, вона пов’язана із соціальним до-
свідом людства, навчанням, вихованням, 
розвитком і соціалізацією підростаючого 
покоління. Історично обумовлюється про-
цесом накопичення знань, розвитком зна-
рядь праці й способами діяльності.

У свою чергу розвиток – процес станов-
лення й збагачення особистості під впли-
вом зовнішніх і внутрішніх, керованих і 
некерованих факторів. Рушійними силами 
розвитку особистості є суперечності між 
потребами людини й можливостями їх за-
доволення. Психологічні особливості роз-
витку пов’язані з включенням особистості 
до навчально-виховного процесу. Відбу-
вається набуття позитивного досвіду, вза-
ємодії з дорослими та однолітками, фор-
мування навичок ефективного спілкування, 
а також взаємопідтримки. Внаслідок цього 
створюються сприятливі умови для особи-
стого зростання, розвитку здорової, ціліс-
ної й зрілої особистості.

Підлітки прагнуть до спілкування з одно-
літками, їм необхідно себе реалізовувати, 
розкривати і стверджувати власне «Я». Вони 
конче потребують місця, де на них чекають, 
де б вони змогли відчути себе особистостя-
ми, розслабитися від муштри, менторського 
тону, перевірити свої потенційні здібності [3]. 
Саме таким осередком виховного простору 
для дітей та підлітків є позашкільні заклади 
освіти. Дитячий садок, школа та позашкільні 
заклади – це соціальне середовище, в якому 
повноцінно виявляється практичне значен-
ня гендерних стереотипів, остаточно визна-
чаються гендерні ролі, чітко закріплюються 
патерни взаємин із протилежною статтю. 
У дітей та підлітків формуються такі позитив-
ні якості особистості, як самостійність та іні-
ціатива, активність і прагнення до творчості, 
почуття обов’язку і принциповість, фізична і 
моральна досконалість. Хоча засоби і методи 
в кожного специфічні, всіх їх єднає одне – ці-
кава справа: культурно-творча, пізнавальна, 
історико-культурна, спортивно-оздоровча і 
так далі.

Особистісний розвиток та соціалізація 
дівчат-підлітків тісно пов’язані із засвоєн-
ням норм, традицій, морально-ціннісних 
якостей, які напрацьовані в суспільстві. 
У підлітків вдосконалюється чутливість 
відчуттів, на основі чого сприймання стає 
більш повним і детальним, планомірним і 
послідовним. Формується активне, само-
стійне, творче мислення.

Психологічні особливості гендерного 
розвитку підлітків характеризуються таки-
ми ознаками:

– появою відчуття дорослості, що визна-
чає спрямованість та зміст активності ди-
тини;

– прагненням визнання своєї доросло-
сті, оскільки підлітки не відчувають себе 
дорослими повною мірою;

– з’являється велика чутливість до за-
своєння норм, цінностей, способів пове-
дінки;

– посилюється прагнення бути самостій-
ним;

– виникає постійна потреба в доброзич-
ливому ставленні, тактовності з боку до-
рослих;

– у діяльності підлітки самостійно став-
лять мету, складають план дій, підбирають 
засоби. Але часто неповністю усвідомлю-
ють свої дії, не прагнуть самоаналізу. Їх 
вчинки характеризуються імпульсивністю;

– у підлітковому віці також розвивають-
ся специфічні особливості самосвідомості, 
що проявляється в самооцінці. Механізмом 
розвитку самосвідомості підлітків є їх по-
стійна рефлексія, тому вони часто є невдо-
воленими самими собою;

– розвиваються такі вольові якості як на-
полегливість, цілеспрямованість. Але часто 
їх вольові дії спрямовані тільки на щось одне;

– бурхливо розвивається вольова сфера 
підлітків. Практично усе їх життя і діяльність 
супроводжуються яскравими емоціями, по-
чуттями, переживаннями, особливо в спіл-
куванні з однолітками протилежної статі;

– інтенсивно формується спрямованість.
В навчанні формуються загальні інтелек-

туальні здібності. Юнацьке мислення ха-
рактеризується схильністю до теоретизу-
вання, створення абстрактних узагальнень, 
захоплення філософськими побудовами. 
Абстрактна можливість здається старшо-
класнику більш цікавою і важливішою, ніж 
дійсність. Руйнування універсальних за-
конів і теорій стає улюбленою розумовою 
грою старшокласника. У мріях юнаки про-
грають різні варіанти свого майбутнього 
життєвого шляху. Філософська спрямова-
ність юнацького мислення зв’язана не тіль-
ки з формально-логічними операціями, але 
і з особливостями емоційної сфери юнаків.

В умовах позашкільних навчальних за-
кладів підлітки активно розвивають та за-
своюють довільну увагу, її стійкість, роз-
поділ та переключення. Старшокласники 
починають оцінювати учбову діяльність як в 
школі, так і в позашкільних закладах з пози-
ції свого майбутнього. Суттєво змінюються 
психологічні особливості навчання підлітків 
як в школі, так і в позашкільних закладах:
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– дівчата та хлопці обирають такі спосо-
би навчання, які роблять їх більш незалеж-
ними, більш дорослими в їх очах (обирають 
самостійні форми занять, а від вчителя по-
требується розуміння, повага, підтримка, 
допомога);

– виникають нові мотиви учіння: осві-
ченість, прагнення влаштуватись у май-
бутньому (подальше навчання, робота), 
прагнення самоствердження і самовдоско-
налення, необхідність виконувати вимоги 
батьків;

– знання стають цінністю. Вони дозво-
ляють зайняти певний статус серед одно-
літків;

– з’являється спрямованість на само-
стійний пошук нових знань;

– процес засвоєння знань у школі може 
супроводжуватись інтелектуальними емо-
ціями, але особливістю є те, що вони не 
самі обирають знання, тому одні учні їх лег-
ко засвоюють, інші – тільки вибіркові пред-
мети;

– оцінка для підлітків є статусом, показ-
ником рівня знань, стимулом;

– підлітки активно випробовують свої 
сили в різних галузях трудової діяльності: 
організація різних заходів, суспільно-полі-
тичне життя тощо. 

Тому для досягнення позитивного ре-
зультату у формуванні підлітків у процесі 
соціалізації важливо формувати як мораль-
ні почуття й уявлення, моральні мотиви по-
ведінки, так і навички й уміння, які необхідні 
для реалізації отриманих уявлень, засвоє-
них знань. Сучасні гендерно чутливі хлопці 
й дівчата повинні усвідомлювати соціальні 
й моральні норми відповідно до суспіль-
но-моральних принципів, засвоїти гендерні 
ролі, бути готовими до реалізації гнучко-
го гендерного репертуару та протистояти 
тиску чужої волі, негативним явищам ген-
дерної соціалізації.

Висновки. Отже, у позашкільних на-
вчальних закладах підлітки виконують не 
другорядні, а провідні, творчі завдання. 
Позашкільні установи мають яскраво вира-
жену специфіку впливу на особистість ди-
тини. Передусім це добровільність і право 
вибору занять, різноманітність та альтер-
нативність спілкування як з однолітками, 
так і з педагогами, керівниками гуртків та 
секцій, диференційованість за інтереса-
ми та захопленнями, унікальні можливості 
щодо інтелектуального психологічного та 
творчого становлення особистості. Не-
зважаючи на те, що позашкільні заклади є 
складовою державно-суспільної освіти та 
виховання дитини, вони мають певну ав-
тономію й становлять самостійну систему 
виховання, навчання та освіти молодших 

школярів у вільний час. У позашкільній ді-
яльності дитина не просто відтворює те, 
що засвоює. Завдяки своїй унікальності й 
неповторності вона розвиває, доповнює 
знання та навички, вдосконалює їх. Саме 
в цьому полягає закон творчої поведінки 
й методики позашкільного педагогічного 
процесу, яка базується на обов’язково-
му заохочені різнобічного самовиявлен-
ня школяра, багатстві вражень, створенні 
оптимальних особистісних стосунків, котрі 
є джерелом продуктивної творчої діяльно-
сті дитячої спільності.

Чим багатше інтелектуальне життя колек-
тиву, тим яскравіше розкривається чоловік 
перед жінкою, жінка – перед чоловіком та 
набуваються норми і цінності, які відіграють 
велику роль у формуванні та розвитку осо-
бистості. Це дуже важливо для виховання 
справжніх жінок і справжніх чоловіків. 

За виникнення дефіциту суспільної ува-
ги та поваги до проблем підростаючого по-
коління, їх невирішеність, криза інститутів 
соціалізації; відомий дисбаланс між праг-
ненням підлітків до визнання їх значущості 
в суспільстві і відсутністю реальних умов та 
можливостей до самоствердження; відсут-
ність цікавих захоплюючих справ на рівні 
шкільного та позашкільного середовища; 
велика хвиля різноманітної інформації, 
яка не знаходить належного пояснення ні 
в сім’ї, ні в школі, ні в позашкільній діяль-
ності, спонукаючи підлітків самостійно шу-
кати відповіді на питання, що їх турбують. 
Ці причини сприяють виникненню феноме-
ну незадоволеності серед підростаючого 
покоління і призводять до стихійного гру-
пового спілкування поза школою, що при-
зводить до проблем розвитку гармонійної 
особистості.

Тому поряд із формуванням національ-
ної самосвідомості, оволодінням дітьми 
засобами рідної мови, історії, культури, 
мистецтва, народних традицій і звичаїв у 
центр уваги педагогічних працівників шко-
ли та позашкільних навчальних закладів 
повинна бути поставлена проблема психо-
логічно-гармонійного та творчого розвитку 
особистості, використання стимулюючих 
засобів щодо розвитку їхніх потенційних 
можливостей.
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РІВНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОЗИЦІЙ  
У МІЖОСОБИСТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТІВ
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теоретичної та консультативної психології 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

У статті презентовано наукові положення провідних вчених філософсько-психологічної та педаго-
гічної наук відносно до тлумачення поняття «рівність», підкреслюється також важливість застосування 
в процесі педагогічної діяльності рівності психологічної позиції.

Ключові слова: рівність, справедливість, психологічна позиція, рівність психологічних позицій,діа-
логічність, емпатія.

В статье представлены научные положения ученых философско-психологической и педагогической 
наук относительно толкования понятия «равенство», подчеркивается также важность применения в 
процессе педагогической деятельности равенства психологической позиции.

Ключевые слова: равенство, справедливость, психологическая позиция, равенство психологических 
позиций, диалогичность, эмпатия.

Liashenko O.А. THE EQUALITY OF PSYCHOLOGICAL POSITIONSIN INTERPERSONAL INTER-
ACTION OF TEACHER AND STUDENT

The article is presented the scientific statements of leading scientists of philosophical, psychological, and 
pedagogical sciences concerning the interpretation of the notion “equality”. The importance of the equality of 
psychological position usage is also stressed in the article.

Key words: equality, equity, psychological position, equality of psychological positions, dialogic, empathy.

Постановка проблеми. У сучасній осві-
ті все більше посилюється тенденція до 
гуманізації освіти. Вчені, як педагоги, так 
і психологи, за результатами своїх дослі-
джень роблять висновок про необхідність 
виховання вільної особистості, яка само-
стійно буде здатна пристосуватися до су-
спільства й активно та ціннісно змінювати 
його. Розвиток та формування такої особи-
стості зумовлюється морально-духовним 
вихованням, яке важливо розпочинати з 
початку онтогенезу. Адже дитина, почина-
ючи вже з ранніх етапів онтогенезу, певним 
чином взаємодіє з оточуючими її людьми, 
наслідує та ідентифікує себе з ними, на-
буваючи при цьому позитивного чи нега-
тивного морально-духовного досвіду, який 

вона повсякчас транслює потім у своє по-
дальше життя. 

Аналізуючи міжособистісну взаємодію 
суб’єктів педагогічної діяльності, науковці 
часто звертаються до понять «свобода», 
«справедливість» та «рівність» цих суб’єктів 
[2; 5; 10; 13].

У філософській науці поняття «рівність» 
розглядається в співвідношенні з понят-
тями «свобода» та «справедливість». Ви-
вчаючи соціальну справедливість, філо-
софи (Арістотель, А.Ф. Колодій, Т. Мор, 
Ж.-Ж. Руссо, Т.М. Самсонова) обов’язково 
згадували соціальну рівність. Проте вче-
ні застережували від ототожнення назва-
них понять. «Соціальна рівність», на думку  
Т.М. Самсонової, визначає характер сус-
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пільного положення самих взаємодіючих 
між собою людей, а «соціальна справедли-
вість» вказує на їх ставлення до дійсності 
та її відповідність прогресу цих людей [10]. 
Свобода, за позицією Ж.-Ж. Руссо, взагалі 
не може існувати без рівності [13].

Одним з перших, хто аналізував понят-
тя «рівність людей», був видатний філософ 
античності Арістотель. Він означував «рів-
ність» як характерну відмінність першого 
виду демократії, до якої можна віднести 
й освіту. «Рівність» полягає в тому, що всі 
люди, незалежно від їхніх статків, не мо-
жуть мати жодних переваг у суспільстві, а 
влада має бути зосереджена в руках одних 
або інших, і має бути рівна. Також філософ 
вказував на зв’язок між розумінням понять 
«справедливість» та «рівність», пояснюючи, 
що ці поняття є одним і тим же, але тіль-
ки для рівних людей. Водночас «нерівність» 
також може бути «справедливою», але тіль-
ки для нерівних людей.

Справедливість – відносне поняття, яке 
потрібно усвідомлювати не стільки в за-
лежності від властивостей об’єктів, скіль-
ки в залежності від властивостей суб’єктів. 
Арістотель вказував, що більшість людей 
погоджуються стосовно рівності, коли вона 
стосується об’єктів, проте, коли мова йде 
про рівність щодо суб’єктів – однознач-
ність у думках відсутня. Це можна пояснити 
тим, що «рівність суб’єктів» кожна людина 
осмислює, спираючись на власні інтереси, 
погляди, досвід [2].

Розвиток ідеї рівності, на думку А.Ф. Ко-
лодій, можна прослідкувати з часів первіс-
ного суспільства, в умовах якого уявлен-
ня про рівність розповсюджувалися лише 
на представників свого роду, племені. Ця 
рівність не визнавала жодних підстав для 
нерівного розподілу винагороди чи матері-
альних цінностей. У наступні періоди роз-
витку людства – у часи рабовласницького 
та феодального суспільства – панувала 
повна нерівність, а думки про рівність ви-
никали тільки стосовно рівності усіх людей 
перед Богом. 

Лише з появою перших капіталістичних 
товарних взаємин, за твердженням вченої, 
виникає буржуазія як носій ідей правової 
та політичної рівності. Вона боролася с фе-
одалізмом та висувала лозунги «свободи, 
рівності та братерства». Так, вже в XVII ст. 
на Заході розпочалися соціальні зміни, які 
призвели до можливості кожного заробля-
ти та накопичувати багатства. Безумовно, 
головною ідеєю принципу рівності в той 
історичний час була можливість всіх гро-
мадян впливати на розподіл матеріальних 
благ. Відношення «рівності» та «нерівно-
сті», в основі яких лежить розподіл праці та 

визначення форм власності, властиве всім 
суб’єктам суспільного життя у всіх сферах 
життєдіяльності людей (економічній, соці-
альній, політичній) [5].

Водночас, на думку В.С. Сємьонова, си-
стема нерівностей може розповсюджува-
тися й на інші сфери, які безпосередньо 
не співвідносяться з розподілом праці та 
винагороди. Серед цих другорядних нерів-
ностей вчений виділив територіальну, між-
національну, міждержавну, гендерну нерів-
ність та інші [11].

Представник класичної німецької філосо-
фії І.Г. Фіхте, досліджуючи призначення нау-
ковців у суспільстві, ставив одним з головних 
питання про причини та умови виникнення 
нерівності серед людей. Вчений вказував, що 
вже в слові «соціальний стан» (Stand) можна 
відчути, що воно визначає щось, що вини-
кло завдяки вільному вибору людини. Якщо 
уточнити, то виходить, що за фізичну нерів-
ність між людьми відповідальність лежить на 
природі, а нерівність «соціальних станів» між 
людьми, на думку вченого, виглядає як мо-
ральна нерівність у соціумі.

Основою нового досвіду людини висту-
пає природа або «не-Я», тобто все, що 
знаходиться за межами її внутрішнього 
«Я», включаючи фізичне тіло. Оскільки ці 
чинники не можуть бути рівними і вплива-
ють по-різному на людей, то й виходить, 
що в них не можуть однаково розвивати-
ся задатки та здібності. На цих підставах 
і з’являється фізична нерівність, результа-
том якої є своєрідна людина, унікальний ін-
дивідуум.

Проте І.Г. Фіхте зазначив, що вищий закон 
людства і всіх розумних істот та закон абсо-
лютної тотожності вимагають, щоб у кожного 
окремого індивідуума всі задатки були роз-
винені однаково. Водночас, як ми зазнача-
ли вище, всі люди отримують різний досвід 
через відмінні взаємодії з оточенням, впли-
ви природи, мистецтва та ін., тому досягну-
ти повної фізичної та соціальної рівності не 
можна. Оскільки однією з цілей будь-якого 
гуманного суспільства є повна рівність всіх 
його членів, то люди й мають проявити сво-
боду волі в досягненні цієї мети. Філософ 
підкреслював, що в таких випадках відіграє 
важливу роль потяг людини до передачі 
знань та їх сприйняття. Адже людина, яка до-
сягла високого рівня розвитку своїх здібнос-
тей у чомусь, завжди намагається допомогти 
іншим досягнути цього ж рівня. Одночасно з 
цим, вона сама намагається перейняти дос-
від від інших у тій сфері, в якій певні здібності 
розвинені краще [13]. 

Цікавим є той факт, що таку ж тенден-
цію можна прослідкувати і в сучасному пе-
дагогічному середовищі. Викладачі вищих 
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навчальних закладів, будучи фахівцями у 
своїй науковій сфері, завжди намагають-
ся передати студентам та колегам відомі 
їм знання на якомога глибшому рівні. І на-
впаки, завдяки відкритості до сприймання 
нового, більшість таких педагогів завжди 
намагається навчитися чомусь новому у 
своїх колег та студентів. Проте така мо-
рально-духовна взаємодія можлива тільки 
за умови важливості для викладачів та сту-
дентів розвитку справедливого суспільства 
та становлення окремих особистостей як 
цінностей.

У наукових працях В.П. Андрущенка 
неодноразово піднімалися ті проблеми в 
розвитку суспільства, які здійснювали не-
гативний вплив на сучасну освіту. Серед 
них вчений виділив проблему зневаги до 
людини як цінності. Він утверджує думку 
про те, що саме викорінення самоцінності 
особистості та зневага до людини сьогод-
ні піднесені до рангу державної політики та 
суспільної думки, що й перетворює людину 
з творця історії на її знищувача.

Знецінена людина, на думку вченого, не 
ідентифікує себе із загальнолюдськими цін-
ностями, відмовляється від моралі, актив-
ності, творчості й рано чи пізно перетворю-
ється в демонічну силу історії, відтворюючи її 
у «виродкових формах». Тому особистісний 
підхід до навчання лише частково вирішує 
проблему навчання та виховання людини як 
особистості – самодостатньої та самоцінної 
істоти, забезпечуючи її функціональний та 
технологічний бік. А зміст освіти, його спря-
мованість на морально-духовне виховання 
особистості вимагає ще великої наукової 
роботи, оскільки більшість наукових дисци-
плін навіть і не розпочинали переорієнтацію 
у вихованні на особистість [1].

Хоча в теоретичному плані проблему 
особистісно-орієнтованого навчання та ви-
ховання важко назвати малодослідженою. 
Відомо, що в педагогічній науці питання 
особливостей міжособистісних взаємин між 
викладачем та учнями (студентами) підні-
малося багатьма вченими, серед яких най-
суттєвіші ідеї висували педагоги-гуманісти 
Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, С.Ф. Русова, 
Я. Корчак, В.О. Сухомлинський, А.С. Мака-
ренко, К.Д. Ушинський та інші [7, с. 12]. 

Наукові доробки та концепції вищеназ-
ваних вчених суттєво відрізняються один 
від одного, але стрижневим конструктом у 
всіх ідеях виступає людяність педагогів та 
цінність особистості учня, що й є базисом 
гармонійних, особистісно-розвивальних 
взаємин.

У своїх роботах педагог Й.Г. Песталоц-
ці завжди наголошував на важливості вза-
ємин вчителів та учнів. У створеній ним 

школі об’єдналися педагоги, які володіли 
не тільки професійними якостями, але й 
обов’язково розвиненим почуттям любо-
ві до дітей. Завдяки цьому, в означеному 
вище закладі були створенні сприятливі 
умови для морального розвитку особи-
стості дитини. Більше того освітній заклад 
ставав для його учнів другою сім’єю, в якій 
кожне слово вчителів мало виховний ефект. 
Під час різноманітних ігор педагоги залуча-
лися до участі в них, виступаючи не тільки 
спостерігачами, а й учасниками гри на рів-
них з дітьми. На думку вченого, це дає не 
тільки можливість педагогам підтримувати 
веселий, радісний, невимушений настрій 
у дітей, але й передбачувати та природно 
усувати всі несприятливі ситуації в розвит-
ку моральної особистості [7].

Такі ж погляди поділяв і відомий україн-
ський педагог В.О. Сухомлинський, вказу-
ючи, що педагог має вміти відчувати поруч 
із собою людину, бачити в її очах духовний 
світ – радість, горе, біду. Потрібно постій-
но усвідомлювати як наші вчинки чи сло-
ва можуть відбитися на духовному стані 
іншої людини, при цьому варто, щоб вони 
не завдали болю, приниження, важких пе-
реживань. Водночас педагогові треба бути 
готовим підтримувати, допомагати, підба-
дьорювати дитину в разі необхідності.

Особливий акцент вчений робив на важ-
ливості набуття вчителем вміння відчувати 
іншу людину, що проявляється в здатності 
розуміти мотиви її вчинків. Головне – це 
вміти зайняти позицію учня, щоб зрозумі-
ти мотив його вчинку, адже часто вчинок 
може нести складне смислове навантажен-
ня, зовсім не те, яке може здаватися вчите-
лям ззовні [12].

Подібні ідеї висловлював і видатний 
педагог А.С. Макаренко. У своїх роботах 
вчений вказував на неможливість безвід-
повідальної та непристойної поведінки 
вихователя. Приклади педагогіки А.С. Ма-
каренка особливо важливі для розуміння 
рівності психологічних позицій суб’єктів 
педагогічного процесу, адже відомо, що 
педагог більшість часу проводив з соці-
ально-дезадаптованими підлітками. Багато 
викладачів намагаються уникати особистіс-
ного спілкування з такими вихованцями, 
через що вони втрачають можливість осяг-
нути їхній внутрішній світ і допомогти від-
найти їм правильний життєвий шлях. Всу-
переч цьому, А.С.Макаренко, спілкуючись з 
такими дітьми, ніколи не принижував їхньої 
гідності, підкреслюючи значущість особи-
стості кожного з них. У їхніх міжособистіс-
них взаємодіях педагог завжди залишав 
за собою провідну соціальну роль – роль 
вихователя, проте дотримувався рівності 
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психологічних позицій у цих взаємодіях, 
з-за чого вихованці відчували себе актив-
ними учасниками свого життя, виховання, 
освіти [18].

Проблема становлення рівності психо-
логічних позицій цікавила не тільки педа-
гогів, але й психологів, зокрема представ-
ників гуманістичного напрямку. У сучасній 
психологічній науці поняття «рівність» зу-
стрічається в роботах вчених з гендерної, 
соціальної, педагогічної психології. Психо-
логи, які вивчають гендер (Т.П. Головано-
ва, М.Г. Ткалич) вказують на необхідність 
забезпечення для чоловіків і жінок рівних 
умов та можливостей для особистісного 
розвитку, освіти, професійної діяльності 
тощо. У соціальній психології поняття «рів-
ність» та «нерівність», як вважають вчені 
(Г.М. Андрєєва, І.С. Кон., А.В. Петровський 
та інші), стосуються більше розподілу соці-
альних ролей, що прагнуть займати люди 
в процесі міжособистісних взаємодій. У пе-
дагогічній психології поняття «рівність» 
аналізується в ході дослідження процесу 
спілкування педагогів зі студентами, уч-
нями. Психологи часто розглядають фе-
номен «рівність» як основу суб’єкт-суб’єк-
тних взаємин (Г.О. Балл, С.Д. Максименко, 
С.О. Мусатов, Т.М. Титаренко), педагогіч-
ного спілкування (В.А. Кан-Калік, О.М. Ле-
онтьєв), особистісного виховання (І.Д. Бех), 
адже вона стосується не стільки рольових 
позицій, скільки психологічних позицій та 
особистісних почуттів учасників педагогіч-
ної взаємодії.

Одним з перших психологів, хто ґрун-
товно розглядав рівність суб’єктів педаго-
гічної взаємодії, можна назвати К. Роджер-
са. Його психологічна теорія орієнтована, у 
першу чергу, на професійну діяльність пси-
хологів-консультантів, проте основні його 
ідеї завжди широко використовувалися і 
в інших професійних сферах, зокрема й в 
педагогічній. Педагогів та психологів гума-
ністична психологія особливо зацікавила 
своїми базовими принципами, які можна 
узагальнити як любов до людини та праг-
нення сприяти її особистісному, морально-
му та духовному зростанню. 

Основні погляди гуманістичної психоло-
гії К. Роджерс переніс у навчальний про-
стір, показавши, що педагог, як і психолог, 
суттєво впливає на особистісний розвиток 
дитини. Вчений вказував на існування двох 
типів навчання: а) беззмістовне; б) осмис-
лене.

Перший тип можна означити як при-
мусове, бозособистісне, спрямоване на 
засвоєння знань ззовні, коли учню вказу-
ють, що потрібно засвоїти, не пояснюючи, 
як певні знання та уміння можна застосу-

вати в житті. Цей тип відповідає досить 
розповсюдженому у вітчизняній психології 
суб’єкт-об’єктному типу навчання. Осмис-
лений тип, навпаки, вільне, самостійне, 
особистісно-задіяне навчання, спрямоване 
на засвоєння знань як частини особистіс-
ного досвіду.

Головним завданням для викладача, 
який опирається на осмислений тип нав-
чання, вчений вважав процес фасилітації, 
тобто супровід навчання студента (учня), 
котрий має прагнути самостійно оволоді-
вати новими знаннями. Головна відмінність 
від звичної для нас системи освіти поля-
гає в непримусовості навчання, коли сту-
дент розуміє те, навіщо йому потрібні певні 
знання і де він може їх використати. Ви-
кладач має лише пропонувати для аналізу 
різного виду (проблемні, критичні, кризис-
ні та інші) ситуації та створювати необхід-
ні умови, щоб студент отримував власний 
життєвий досвід.

Викладач-фасилітатор, на думку К. Род-
жерса, має володіти трьома основними 
установками. Першу можна пов’язати з по-
няттями «щирість» та «відкритість». Вона 
включає в себе відкритість викладача сво-
їм власним думкам, переживанням та здат-
ність відкрито транслювати їх у процесі мі-
жособистісного спілкування зі студентами. 
Друга установка викладача-фасилітатора 
характеризується поняттями «довіра» й 
«прийняття» та включає внутрішню безу-
мовну впевненість викладача в можливос-
тях і здібностях своїх студентів. Третя уста-
новка пояснюється терміном «емпатійне 
розуміння». Це бачення педагогом особли-
вого внутрішнього світу кожного учасника 
педагогічної взаємодії та здатність співпе-
реживати його емоційні стани [9]. Емпатія 
відіграє значущу роль у розумінні рівності 
позицій, адже вона включає у себе вміння 
викладача одночасно розуміти та відчува-
ти психологічну позицію студента та зали-
шатися при цьому в позиції професіонала. 
Варто відзначити, що відсутність зазначе-
них установок у викладача може призвести 
до появи певної напруги в його взаємодії зі 
студентами, небажання останніх відкрива-
тися і бути щирими з педагогом. 

Ще одним вагомим фактором для осо-
бистісного спілкування та індивідуального 
підходу у взаємодії зі студентами висту-
пає «Я-концепція» викладача. На думку  
Р. Бернса, педагог з негативною «Я-кон-
цепцією» намагається мінімізувати взаємо-
дію зі студентами, яка носить безособовий 
характер. Такий викладач не враховує інди-
відуальних особливостей студентів та дає 
завдання репродуктивного характеру всій 
аудиторії, які сприяли б збереженню та 
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зміцненню його соціального статусу та під-
тримували почуття захищеності й безпеки. 

Викладач з позитивною «Я-концепцією» 
не вбачає в продуктивності та індивідуаль-
ності завдань загрози для власної особи-
стості. Навпаки, він готовий спілкуватися з 
будь-яким студентам та сприймати його та-
ким, який він є. При цьому не варто думати, 
що викладач завжди пробачає будь-яку по-
ведінку студенту, неготовність до занять чи 
схвалює всі його особистісні якості. Проте 
він ніколи не буде зневажати студента як 
особистість, виявляючи до нього безумов-
не ставлення [3].

У першому випадку результатом взає-
модії може стати поява негативної «Я-кон-
цепції» і в студентів. У другому формува-
тиметься позитивна «Я-концепція» в усіх 
партнерів по взаємодії. Тому варто виокре-
мити основні фактори, що впливають на 
формування позитивної «Я-концепції» у мі-
жособистісній взаємодії:

– переконаність у власному імпонуванні 
іншим;

– впевненість у своїх здібностях у певній 
діяльності;

– почуття власної гідності [3].
Відомий український психолог В.В. Ри-

балка також надавав великого значення 
становленню рівності психологічних пози-
цій під час педагогічної взаємодії. Вченим 
була запропонована «Школа честі та гід-
ності», яка ставить перед собою завдання 
організувати виховання та самовиховання 
в учнів якостей чесної та достойної особи-
стості. І серед основних принципів такого 
виховання є утвердження аксіпсихологіч-
ної рівності та паритетності честі та гідно-
сті усіх учасників педагогічно процесу [8]. 
Цей принцип є актуальним і для сучасної 
вищої освіти, адже вказує на необхідність 
визнавати цінність внутрішнього світу, че-
сті, гідності, думок та поведінки кожної 
особистості, проте не заперечує відмін-
ностей рольового та соціального станови-
ща суб’єктів цієї міжособистісної взаємодії. 
Викладач має можливість виконувати свою 
роль та об’єктивно оцінювати студента, 
при цьому не принижуючи особистості сту-
дента.

Загалом проблема педагогічної оцін-
ки досить актуальна в науковій літерату-
рі (Ш.О. Амонашвілі, В.В. Богословський,  
Н.В. Кузьміна). Викладачеві варто вмі-
ти розмежовувати таку оцінку з власною 
оцінкою особистості студента. Російський 
психолог В.С. Духновський, досліджуючи 
суб’єктивні оцінки міжособистісних взає-
мин людей, відзначав важливість гармоній-
ності цих взаємин. На думку вченого, така 
гармонійність має такі специфічні ознаки:

1) взаємини відрізняються впорядкова-
ністю розвитку, обумовленістю, злагодже-
ністю дій;

2) рівність суб’єктів взаємин та їхніх пси-
хологічних позицій;

3) взаємозалежність суб’єктів взаємин;
4) спільність відчуттів по відношенню 

один до одного;
5) єдність суб’єктів взаємин, їхня спіль-

ність, нерозривність [4].
Отже, епіцентром гармонійних взаємин 

виступає рівність психологічних позицій 
суб’єктів взаємодії. 

У проаналізованих вище наукових працях 
вчені наголошують на необхідності будь-яко-
му професіоналу, особливо викладачеві, ви-
будовувати гармонійні стосунки з оточуючи-
ми, що сприяло б кращому професійному та 
особистісному розвитку як іншої людини, так 
і самого професіонала. Як відзначають вче-
ні, на розвиток особистості студента (учня) 
суттєво впливає особистість викладача та 
способи їхньої взаємодії. Зокрема, одним 
з актуальних питань є становлення рівності 
психологічних позицій в їхній міжособистіс-
ній взаємодії. Філософи різних часів, від ан-
тичності і до сьогодення, вказували на важ-
ливості дотримування рівності в багатьох 
сферах – економічній, соціальній, політичній, 
педагогічній тощо, потреба в якій виникає 
внаслідок незадоволеності людьми своїм со-
ціальним чи фінансовим становищем. Проте 
найбільш відчутною для людини є нерівність 
у міжособистісній взаємодії, в основі якої ле-
жить приниження гідності іншої людини. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. У педагогічній літературі поняття «рів-
ність психологічних позицій» пронизує кон-
цепції і погляди відомих вчених-гуманістів, 
які закликали до розуміння внутрішнього 
світу людини. Викладач повинен завжди 
розуміти, яким чином його слова та вчинки 
можуть вплинути на особистість студента, 
та уникати дій, що принижують, завдають 
йому болю тощо. На думку психологів, саме 
розвинені емпатійні навички можуть допо-
могти викладачеві «почути» внутрішні пере-
живання, страхи та емоції іншого, зрозумі-
ти їх природу. Розуміння цих переживань 
іншого в поєднанні з усвідомленням себе 
сприятиме становленню рівності психоло-
гічних позицій викладача та студента в їхній 
взаємодії. При цьому така рівність не зни-
жує, а підвищує соціальний статус педаго-
га, удосконалює його професійні потенціа-
ли, активізує особистісні можливості самих 
студентів. Хоча на актуальність проблеми 
рівності психологічних позицій вказували 
філософи, педагоги та психологи, проте 
вона ґрунтовно не вивчалася науковцями. 
Виходячи з цього, вважаємо за необхідне 
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дослідити особливості становлення «рівно-
сті психологічних позицій» у міжособистіс-
них взаємодіях викладачів та студентів у 
наших подальших дослідженнях.
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Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 
У статті обґрунтовано психолого-педагогічну проблему професійної підготовки майбутніх психоло-

гів. Розглянуто структуру та систему організації підготовки майбутнього психолога в процесі професій-
ної підготовки у ВНЗ. Представлено психологічні засоби та мотиви активізації професійної підготовки 
студентів у різних формах та на різних курсах навчання.

Ключові слова: зміст професійної підготовки, професійна підготовка, професійна освіта, майбут-
ній психолог.

В статье обоснована психолого-педагогическая проблема профессиональной подготовки будущих 
психологов. Рассмотрены структура и система организации подготовки будущего психолога в процессе 
профессиональной подготовки в вузе. Представлены психологические средства и мотивы активизации 
профессиональной подготовки студентов в различных формах и на различных курсах обучения.

Ключевые слова: содержание профессиональной подготовки, профессиональная подготовка, про-
фессиональное образование, будущий психолог.

Matvienko Е.V., Zatvornyuk О.N. PROFESSIONAL TRAINING OF PSYCHOLOGISTS AS PSYCHO-
LOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS

The article justified psycho-pedagogical problem training of future psychologists. The structure and 
organization of the training of future psychologists during training in high school. Submitted by psychological 
means and motives intensification of training students in various forms and in various courses of study.

Key words: training content, training, vocational education, a future psychologist.

Постановка проблеми. У професійній 
сфері України відбуваються динамічні зміни 
різних сфер життєдіяльності, здійснюється 

пошук нових концептуальних ідей і підходів 
до професійної підготовки фахівців. Вважа-
ємо, що в цьому надзвичайно важливому і 
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складному процесі слід ураховувати резуль-
тати досліджень з різних галузей наукового 
знання – філософських, соціологічних, еко-
номічних, технічних і психологічних, а також, 
що особливо важливо, педагогічних. 

Проблемі професійної підготовки особи-
стості присвячено безліч наукових дослі-
джень, у рамках окремих наук розглянуто 
різні аспекти, сформовані різні позиції і 
концепції. Теоретико-методологічним під-
ґрунтям розбудови суб’єктно-орієнтованої 
професійної підготовки психологів на су-
часному етапі виступають фундаментальні 
концепції та оригінальні технології, розро-
блені в працях дослідників (Д. Богоявлен-
ська, О. Бондаренко, В. Панок, Є. Пряжніко-
ва, Н. Пряжніков, Л. Уманець, Н. Чепелєва 
та інші).

Професійну підготовку психолога сучас-
ні дослідники розглядають через розвиток 
у майбутніх фахівців професійного мис-
лення (С. Максименко, В. Панок), соціаль-
ної активності (О. Бондаренко, М. Гуліна, 
Д. Пенішкевич, В. Сагарда, Д. Струнніко-
ва), професійної креативності (С. Марков, 
В. Моляко), професійної компетентності 
(І. Зязюн, В. Панок, В. Рибалка, М. Шаплав-
ський), критичності мислення, здібностей 
до прогнозування, імпровізації, інновацій-
ності (М. Бауер, М. Іванчук, Л. Карамушка, 
С. Максименко, Н. Ничкало), формування 
творчого потенціалу особистості майбут-
нього практика (Ж. Вірна, І. Іщук, О. Ки-
ричук, В. Ковальов, Н. Ничкало, В. Рибал-
ка), формування пізнавальної активності 
(Т.А. Алєксєєнко), розвиток загальної та 
психологічної культури (В. Рибалка) як під-
готовку до науково-дослідницької діяльно-
сті (П. Горностай, М. Гуліна, Л. Карамушка, 
С. Максименко).

Але ця проблема наскільки безмежна, що 
буде завжди відноситися до числа невичерп-
них тем професійної освіти. На нашу думку, 
різні взаємодоповнюючі погляди на профе-
сійну підготовку можуть значно поглибити 
наші уявлення про сутність цього процесу. 

Постановка завдання. Метою статті 
є визначення та обґрунтування психоло-
го-педагогічних проблем процесу профе-
сійної підготовки майбутніх психологів та 
шляхи їх вирішення в системі ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Професійна освіта – процес і ре-
зультат професійного становлення і роз-
витку особистості, які супроводжуються 
набуттям знань, навичок і умінь за конкрет-
ними професіями і спеціальностями [6]. 

За С. Батишевим, термін «професійна 
підготовка» визначено як «сукупність спе-
ціальних знань, навичок та умінь, якостей, 
трудового досвіду і норм поведінки, які за-

безпечують можливість успішної роботи за 
відповідною галуззю діяльності. Залежно 
від кваліфікації розрізняють чотири основні 
види професійної підготовки, які потребу-
ють відповідної професійної освіти: вищої, 
середньої спеціальної, початкової профе-
сійної чи елементарної».

На думку О. Лейбовича, поняття «профе-
сійної освіти» та «професійної підготовки» 
також не можна вважати тотожними [3]. 
«Професійну підготовку» автор поділяє на 
«професійну підготовку в широкому і вузь-
кому сенсах». «Професійна підготовка в 
широкому сенсі – це організація навчання 
професійних кадрів, різні форми здобуван-
ня професійної освіти; у вузькому сенсі – 
прискорена форма набуття професійних 
навичок». Вчений трактує професійну осві-
ту як процес і (або) результат професій-
ного становлення і розвитку особистості, 
який супроводжується набуттям наперед 
визначених знань, умінь і навичок за кон-
кретними професіями і спеціальностями. 

На думку Н. Мукан, система професійної 
підготовки – багатогранний феномен, що 
передбачає розвиток професійних знань, 
встановлення мінімальних меж компетент-
ності на етапі завершення педагогічної 
підготовки, а також реалізацію відповідної 
системи оволодіння компетентністю [4]. 
Основними компонентами системи профе-
сійно-педагогічної підготовки можна вва-
жати мету, функції, структуру, зміст, форми 
і методи її реалізації і контроль. Водночас 
ефективність професійної підготовки за-
лежить від рівня розробленості і взаємодії 
зазначених складових і від умінь застосо-
вувати теоретичні знання на практиці. 

Поняття «професійна підготовка» Е. Не-
роба розглядає як цілеспрямований орга-
нізований процес, спрямований на оволо-
діння певною професією [5].

Сучасний погляд на професійну підго-
товку психолога, полягає в розумінні його 
як процесу прогресивних змін особисто-
сті під соціальним впливом, впливом про-
фесійної діяльності та власної активності, 
націленої на самовдосконалення та само 
здійснення особистості (О. Бодальов,  
Е. Климов, М. Пряжніков).

На основі проведеного аналізу праць уче-
них можна визначити складові змісту про-
фесійної підготовки майбутніх психологів: 

– психолого-педагогічна підготовка  
(Н. Кузьміна, О. Піскунов); 

– взаємозв’язок теоретичної підготовки 
та психологічної практики (Л. Кондрашова, 
Ф. Василюк); 

– спільна діяльність професорсько-ви-
кладацького складу зі студентами (М. Коб-
зєв, В. Стахов);
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– професійно корисні види діяльності  
(В. Волошина, Л. Лєсохіна).

У результаті дослідження метою профе-
сійної підготовки психологів визначається:

– формування професійних якостей май-
бутніх психологів;

– оволодіння систематизованими знан-
нями, вміннями та навичками необхідними 
для професійної діяльності;

– формування готовності до майбутньої 
професійної діяльності;

– опановування різними формами про-
фесійного самовдосконалення (самоосві-
та, самовиховання, самоактуалізація, са-
моменеджмент) та інші.

Вітчизняні та зарубіжні дослідники під-
креслюють значення етапу навчання у вузі 
для розвитку професійного шляху особи-
стості психолога (А. Маркова, К. Рамуль,  
Т. Флоренская). Ряд проведених дослі-
джень відслідковує динаміку професійної 
Я-концепції студентів-психологів, під якою 
розуміється уявлення про себе та свої осо-
бливості для даної спеціальності, а також 
образ ідеального психолога-професіонала 
(С. Гусєва, О. Юрасова та інші).

На думку О.Бондаренка, проблема про-
фесійно-особистісної підготовки психолога 
включає чотири взаємопов'язані аспекти: 
побудову теоретичної моделі спеціаліста, 
яка передбачає розробку стандартів (норм 
і нормативів), вимог до особистості та ді-
яльності практичного психолога; первин-
ний відбір професійно придатних канди-
датів; розробку змісту навчання і розвитку 
психологів-практиків; розв'язання проблем 
власне професійного самовизначення спе-
ціалістів, провідною з яких є проблема про-
фесійної ідентифікації [1].

В. Панок [2] вказує на значимість про-
цесу професійної підготовки в межах нав-
чання у ВНЗ та пропонує трирівневу струк-
туру отримання професійних психологічних 
знань. 

І рівень – теоретико-експериментальна 
підготовка – вивчення класичних психоло-
гічних дисциплін, що здійснюється тради-
ційними методами (загальна психологія, 
історія психології, психологія особистості, 
вікова психологія, експериментальна пси-
хологія і та інші);

ІІ рівень – це практична психологія – 
опанування теоретичних засад практичної 
психології, яке здійснюється в основному, 
через участь студентів в активних (інте-
рактивних) формах навчальної роботи, –  
семінарах, воркшопах, майстер-класах, 
тренінгах, дискусіях (психологічне консуль-
тування, основи психотерапії та психоко-
рекції, психологічна служба в системі осві-
ти і та інші); 

ІІІ рівень – оволодіння практичними 
психологічними технологіями, методика-
ми і методами формування навичок робо-
ти з клієнтом (групою), що здійснюється в 
практичній роботі та під час участі в семіна-
рах-практикумах. Опановування прийома-
ми роботи в конкретній техніці (техніках), 
або так званий індивідуально-типологічний 
рівень, покликаний ураховувати особли-
вості кожної особистості, що навчається.

Як зауважує вчений, такий підхід ні в 
якому разі не пов'язаний з нехтуванням 
важливості засвоєння студентами теоре-
тичних засад психології. Навпаки, він пе-
редбачає посилення професійної підго-
товки, оскільки сприятиме формуванню, 
зокрема, професійного світогляду. Непри-
пустимим у цьому аспекті є викладання 
таких дисциплін, що не складають теорії 
психології або взагалі не відносяться до 
неї (біоенергетика, соціоніка, астрологія 
та інші)

У результаті своїх наукових досліджень, 
В. Панок висвітлює особливості професій-
ної підготовки майбутніх психологів, такі як:

1) специфіка підготовки практичних пси-
хологів відмінна від змісту, форм та методів 
підготовки психологів-викладачів або пси-
хологів-дослідників;

2) не всяка людина може працювати пси-
хологом, тому процес підготовки має вклю-
чати формування професійно важливих рис 
особистості спеціаліста (психологічний сві-
тогляд, спрямованість особистості, нави-
чки саморегуляції, розвиток професійної 
інтуїції, специфічна Я-концепція, альтруїс-
тичні настанови та інше);

3) форми та методи професійної підго-
товки в галузі психології мають бути домір-
ними змістові цієї підготовки, тому в про-
цесі навчання вони мають еволюціонувати 
від академічно-лекційних, на етапі теоре-
тичного засвоєння знань, до практичних, 
більш активних – семінари, тренінги, вор-
кшопи та інші;

4) практикуючі психологи мають спеці-
алізуватися в конкретному виді практичної 
психології, у процесі професійної підготов-
ки має здійснюватися відбір та поглиблен-
ня професійної орієнтації майбутніх спеці-
алістів, певна спеціалізація в конкретному 
виді (техніці) роботи (дитяча психотерапія, 
подружнє консультування, індивідуальна 
психокорекція девіантної поведінки);

5) центральним методом організації та 
викладу навчального матеріалу має бути 
випадковий (ситуаційний) підхід;

6) професійна підготовка психолога є 
неможливою без теоретичного і практич-
ного засвоєння етичних норм (психологіч-
ної деонтології).
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На думку Н. Чепелєвої, система органі-
зації підготовки психолога повинна вклю-
чати світоглядний, професійний та особи-
стісний рівні, спрямовані як на формування 
професійної свідомості, психологічної куль-
тури та професійно значущих особистісних 
якостей, так і на оволодіння відповідною 
системою знань, технологією практичної 
діяльності майбутнього психолога. У пра-
цях Н. Чепелєвої виокремлено триблоко-
ву концепцію професійної підготовки май-
бутнього фахівця (на прикладі практичного 
психолога): 

1) підготовчий етап, тобто диференцію-
вання студентів за рівнем їх професійної 
придатності до роботи з людьми; 

2) діагностичний етап, який складається 
з процесу опанування студентами 2–3 кур-
сів основ психодіагностики та самопізнан-
ня, а також усунення особистісних пере-
шкод на шляху особистісно-професійного 
зростання; 

3) особистісно-професійний корекцій-
ний етап, тобто робота з виявленими на 
другому етапі професійної підготовки осо-
бистісними проблемами студентів 3–4 кур-
сів і формування в них професійно-значу-
щих умінь за допомогою активних методів 
навчання та психотерапії з програванням 
обох ролей – клієнта і психолога [8]. 

Л. Кондрашова вважає, що за роки нав-
чання у вищому навчальному закладі не-
обхідно розвивати в майбутніх фахівців 
здатність до усвідомлення провідної мети 
професійної діяльності і стимулювати в них 
бажання працювати в обраній сфері. 

У процесі професійної підготовки на 
різних курсах навчання психологів форму-
ються мотиви до майбутньої професійної 
діяльності:

на першому – особлива увага розвит-
ку пізнавального інтересу, а також мотиву 
ідентифікації з іншою людиною (видатні 
психологи, викладачі та інші), мотиву афі-
ліації (прагнення до встановлення або під-
тримання стосунків з іншими людьми, праг-
нення до контакту і спілкування з ними);

на другому й третьому курсах – підтри-
мання ще й мотиву самоствердження і мо-
тив досягнень (виявлялося у виборі склад-
них завдань і намаганні їх виконати);

на четвертому і п’ятому курсах – мотив 
саморозвитку та самовдосконалення. 

В. Семиченко вважає, що необхідно сис-
тематично проводити комплексні широко-
масштабні дослідження для одержання до-
стовірних даних про психологію сучасного 
студента, тенденції змін, які відбуваються, 
проводити психологічну експертизу педа-
гогічних новацій та пропонованих органі-
заційних форм і технологій, психологічну 

підготовку адміністративного та професор-
сько-викладацького складу всієї системи 
професійної освіти [7]. 

Загалом, у вітчизняній психолого-пе-
дагогічній літературі питання професійної 
підготовки психологів висвітлюється також 
за такими аспектами, як компоненти про-
фесіоналізму психолога (Д. Богоявленська, 
О. Бондаренко), спеціальні здібності та 
професійно важливі якості майбутніх пси-
хологів (М. Амінов, Н. Бачманова, І. Марти-
нюк, М. Молоканов, М. Обозов, Р. Овчаро-
ва, Н. Пророк), формування особистісних 
конструктів майбутніх фахівців (Г. Абрамо-
ва, І. Дубровіна, Ю. Ємельянов, Л. Мова, 
Н. Пов'якель, Л. Уманець, Н. Шевченко), 
методологічні та теоретичні аспекти їх-
ньої підготовки (Г. Балл, О. Бондаренко, 
Л. Бурлачук, Р. Мей тощо).

У результаті аналізу психолого-педаго-
гічної літератури та досвіду професійної 
підготовки майбутніх психологів в Інституті 
педагогіки і психології Національного пе-
дагогічного університету імені М.П. Дра-
гоманова, можемо окреслити особливості 
психолого-педагогічних умов та організації 
навчального процесу:

1) проектування змісту навчальних дис-
циплін із психології з орієнтацією на ста-
новлення культури мислення майбутнього 
фахівця та на конструктивне вирішення 
професійних завдань («Основи психокон-
сультування», «Основи психокорекції», «Ос-
нови психотерапії», «Психологія конфлікту» 
та інші);

2) застосування у процесі навчання сту-
дентів як фундаментальних, понятійних і 
психотехнічних знань із психології, так і 
ігрових та творчих методів, які активізують 
особистісний потенціал майбутнього фа-
хівця, спрямовують і вдосконалюють про-
цес професійної підготовки; 

3) використання спеціальної підготов-
ки студентів до продуктивної самостійної 
роботи з урахуванням рівня їх рефлексив-
ності та сформованості умінь самоменедж-
менту та творчого мислення, що виступає 
засобом саморозвитку і самовдосконален-
ня майбутніх фахівців у галузі психології; 

4) використання психологічних засобів 
активізації професійної підготовки студен-
тів у формах цілеспрямованого застосу-
вання професійно важливих якостей;

5) застосування основних форм психо-
логічного супроводу майбутніх психологів 
у позанавчальній діяльності (центри психо-
логічного консультування, психологічні клу-
би);

6) використання соціально-психологіч-
них тренінгів (СПТ) професійного і особи-
стісного зростання, спрямованих на акти-



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 219

візацію відповідних структур в особистості 
майбутнього спеціаліста;

7) участь у тренінгових групах, яка доз-
волить оволодіти системою відповідних 
психологічних знань, які сприятимуть зрос-
танню самопізнання та здатності до пози-
тивного самоставлення до себе і життя, 
стимулюватиме розвиток здатності аналі-
зувати власну поведінку з метою допомоги 
собі й іншим у досягненні більш ефектив-
них міжособистісних взаємин;

8) використання різноманітних тренінго-
вих заходів націлених на вирішення завдань 
професійної підготовки майбутніх психоло-
гів, які відображають специфіку кожного 
етапу навчання у ВНЗ.

Зміст професійної підготовки психолога 
визначається програмою вищого навчаль-
ного закладу, яка розробляється відповід-
но до Державних стандартів освіти за да-
ною спеціальністю. Підготовка психологів 
включає вивчення значної кількості дисци-
плін: дисципліни фундаментальної психо-
логії, методологію та методи психологіч-
ного дослідження, дисципліни прикладної 
психології та практичної психології, педа-
гогічні дисципліни. Разом з обов’язковими 
є дисципліни, що викладаються студентам 
за їх вибором.

Досвід професійної підготовки майбутніх 
психологів в Інституті педагогіки і психології 
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова полягає у вивченні 
дисциплін фундаментальної психології, до 
яких відносяться вступ до спеціальності, 
загальна психологія з практикумом, історія 
психології, психологія особистості, педаго-
гічна психологія, соціальна психологія, пси-
хологія розвитку та вікова психологія. Під 
час їх вивчення майбутній психолог отри-
мує загальну психологічну освіту, яка необ-
хідна в будь-якій сфері його діяльності.

Знання з методології та методів психо-
логічного дослідження набуваються студен-
тами під час вивчення таких предметів, як 
експериментальна психологія, математичні 
методи в психології, психодіагностика, ме-
тодологія та методи наукових досліджень. 
Студенти навчаються організовувати та 
проводити психологічне дослідження, об-
робляти, аналізувати та узагальнювати 
його результати, робити висновки, готува-
ти наукові звіти.

До дисциплін прикладної психології на-
лежать: психологія творчості та обдарова-
ності, психологія спілкування, психологія 
готовності дитини до навчання в школі, 
спеціальна психологія, політична психоло-
гія, психологічна експертиза, психологія 
сім’ї, етнопсихологія, гендерна психоло-
гія, патопсихологія, психологія управління 

в освітніх організаціях профілактика та ко-
рекція відхилень у поведінці, реабілітаційна 
психологія, профорієнтація та профвідбір, 
юридична психологія, порівняльна психо-
логія, диференціальна психологія.

Вивчення педагогіки та методики викла-
дання психології у ВНЗ, спрямовано на під-
готовку психологів до викладання психоло-
гії в різних навчальних закладах освіти.

До програми навчання входить також 
підготовка курсових робіт з педагогічної 
та вікової психології, психодіагностики і 
психотерапії, написання дипломних робіт 
та проходження навчальної психодіагнос-
тичної, виробничої психокорекційної та 
асистентської практики. Також практика 
проводиться за профілем спеціалізації, а 
зміст визначається програмою та індивіду-
альними завданнями студентів, які можуть 
бути направлені на закріплення теоретич-
них знань та отримання уявлень про меха-
нізми їхнього практичного застосування, 
закріплення навичок вирішення практичних 
завдань, знайомство зі специфікою діяль-
ності закладів різного профілю.

Окрім навчальних занять у НПУ прово-
дяться різні види позааудиторної роботи. 
Це участь у роботі проблемних груп, нау-
кових гуртків, психологічних клубів. Така 
робота не є обов’язковою для студентів, 
оскільки позааудиторна активність сприяє 
професійному становленню психолога, і 
вона підтримується на всіх рівнях організа-
ції навчального процесу. 

Також, майбутні психологи старших кур-
сів беруть участь у Всеукраїнській студент-
ській олімпіаді зі спеціальності «Психоло-
гія», яку організовує щороку Міністерство 
освіти і науки України 

Сучасний стан досліджуваної проблеми 
показує недоліки теоретичних та практич-
них розробок для підвищення якості вищої 
освіти психологів з точки зору розвитку 
особистості психолога-професіонала (осо-
бистісна і професійна ідентичність, про-
фесійно важливі якості, мотивація навчан-
ня, професійні перспективи та розвиток 
кар’єри, професійне самовдосконалення 
та самоосвіта). Одним зі способів сприяння 
професійної підготовки майбутнього пси-
холога в процесі навчання у ВНЗ, на наш 
погляд, є формування та реалізація сис-
теми психологічного супроводу в процесі 
професійної підготовки, яка повинна бути 
психологічно грамотна та логічно послідов-
на, має характеризується пролонгованістю, 
безперервністю та передбачати природній 
хід навчання та розвиток особистості.

Отже, професійна підготовка майбутніх 
психологів – формує професійно значущі 
якості та забезпечує готовність до май-
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бутньої професійної діяльності, включає 
загальнотеоретичну і наукову підготовку, 
методологію, методики і технології прак-
тичної психології для успішної професійної 
діяльності. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Узагальнюючи, можемо стверджувати, 
професійна підготовка майбутнього фахів-
ця впродовж навчання у вищому навчаль-
ному закладі є досить актуальною пробле-
мою вищої школи, оскільки пов’язана з 
вирішенням професійних проблем. 

Готовність до професійного самовдо-
сконалення є одним із компонентів про-
фесійної підготовки майбутніх психологів, 
якому приділено в науці недостатньо ува-
ги. Тому перспективою нашого подальшого 
дослідження є готовність майбутніх психо-
логів до професійного самовдосконалення 
та його шляхи, форми та методи в процесі 
професійної підготовки.
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РОЛЬОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
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У статті проаналізовано погляди вітчизняних дослідників щодо професійного становлення особи-
стості майбутнього практичного психолога. Висвітлено та обґрунтовано поняття професійної компе-
тентності майбутнього практичного психолога. Розглянуто такі види компетентностей, як: соціаль-
но-психологічна, комунікативна, професійно-педагогічна (Н. Кузьміна, А. Маркова). Зроблено спробу 
виокремити рольову компетентність майбутнього практичного психолога як необхідну умову станов-
лення майбутнього професіонала. Проаналізовано ряд суміжних за змістом до рольової компетентності 
понять: компетентність у спілкуванні, соціально-психологічна компетентність, комунікативна компе-
тентність, компетентність взаємодії, життєва компетентність (П. Горностай, Т. Титаренко). 

Ключові слова: професіонал, практичний психолог, компетентність, рольова компетентність, 
роль, рольова структура особистості.

В статье проанализированы исследования отечественных ученых относительно понятия профес-
сионального становления личности будущего практического психолога. Освещено понятие профес-
сиональной компетентности практического психолога. Рассмотрены такие виды профессиональной 
компетентности, как социально-психологическая, коммуникативная, профессионально-педагогическая 
(Н. Кузьмина, А. Маркова). В этой публикации сделана попытка выделить ролевую компетентность 
практического психолога как необходимое условие становления будущего профессионала. Проанали-
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зирован ряд смежных к ролевой компетентности понятий, а именно: компетентность в общении, со-
циально-психологическая компетентность, коммуникативная компетентность, компетентность взаимо-
действия, жизненная компетентность (П. Горностай, Т. Титаренко).

Ключевые слова: профессионал, практический психолог, компетентность, ролевая компетент-
ность, роль, ролевая структура личности.

Mihajlenko O.Yu. ROLE-PLAY COMPETENCE OF FUTURE PRACTICAL PSYCHOLOGIST 
In the article analyzed the main looks of home researchers to the professional becoming of practical 

psychologist. The concept of competence of future specialist is reasonable in this article. Competence 
is divided into a few kinds (Kuz'mіna N.): social-psychological competence of specialist; communicative 
competence; professionally-pedagogical competence. Distinguished a role-play competence as necessary 
condition of the professional becoming of practical psychologist. A role-play competence as component of 
vital competence. This kind of competence alike on maintenance on: communicative competence; social-
psychological competence of specialist; competence of cooperation (Gornostaj P.).

Key words: professional, practical psychologist, competence, role-play competence, role, role structure of 
personality.

Постановка проблеми. Соціально-пси-
хологічні проблеми професійної підготов-
ки на сьогодні є надзвичайно актуальними 
і перспективними для нашої держави, яка 
нині активізує потенціал фахівців постін-
дустріального суспільства. Під впливом 
соціально-економічних змін, які відбулися, 
виникло нове розуміння фахівця з вищою 
освітою, з високим рівнем професіона-
лізму. Одним із найважливіших критеріїв 
розвитку професіоналізму є формування 
компетентностей майбутнього фахівця, від 
ступеня сформованості яких залежатиме 
успіх у професійній діяльності, цілеспрямо-
ваність і здатність до конкурування на рин-
ку праці.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В. Потапова, узагальнюючи матері-
али аналізу наукової літератури, відмічає, 
що професійне становлення особисто-
сті в психологічній науці розглядається як 
складова загального психічного розвитку 
людини, як процес, що характеризується 
довготривалістю, багатомірністю, дина-
мічністю, використанням різних форм та 
рівнів психічного відображення (Л. Вигот-
ський, С. Рубінштейн, Б. Ананьєв, Б. Те-
плов, О. Леонтьєв, Б. Ломов, В. Мясищев, 
К. Абульханова-Славська, Л. Божович, 
О. Запорожець, Г. Костюк, Л. Анциферо-
ва, Є. Климов, Л. Люблінська та інші). До-
слідження С. Геллерштейна, Н. Гордєєвої, 
В. Зінченка, Є. Климова, О. Конопкіна, 
О. Крилова, В. Рубахіна, Д. Ошаніна, А. Фі-
ліппова, В. Чебишевої, В. Шадрикова та ін-
ших були спрямовані на знаходження опти-
мальних варіантів професійного навчання, 
профвідбору, профорієнтації. У зв’язку з 
підвищенням суспільної значущості про-
фесії психолога дедалі більше досліджень 
присвячується психологічному аналізу 
саме цієї діяльності (В. Моляко, В. Ри-
балка, Н. Чепелєва, В. Панок, О. Санніко-

ва, І. Дубровіна, К. Рамуль, Н. Багманова, 
В. Гусейнов, Ж. Вірна, А. Прихожан, Н. То-
лстих, Н. Уткіна, Н. Стафуріна та інші) [8]. 

Проблеми підвищення рівня професійної 
підготовки практичних психологів досліджу-
вали О. Бондаренко, Л. Долинська, В. Па-
нок, Н. Пов’якель, Ю. Приходько, Л. Ка-
рамушка, С. Максименко, В. Семиченко, 
Н. Чепелєва, Т. Яценко та інші. У наукових 
дослідженнях Н. Пов’якель зазначено, що 
розвиток мислення є складовою професій-
ного становлення особистості майбутнього 
фахівця, у процесі чого воно набуває ознак, 
що є характерними саме для певної про-
фесії та набуття фахової компетентності. 
Найвідоміші вітчизняні концепції професій-
ного розвитку та психології професіоналіз-
му (О. Бодальов, Є. Климов, Н. Кузьміна, 
О. Маркова, Л. Мітіна, О. Реан, В. Семи-
ченко, В. Шадриков та інші) переконливо 
доводять, що характеристики особистості 
суттєво впливають на процес і результат 
мислення й діяльності в ході професіоналі-
зації особистості [7].

Як особистість у цілому, так і її пізна-
вальні процеси формуються саме в проце-
сі професійного розвитку, здійснення про-
фесійної діяльності, вирішення специфічно 
фахових завдань. У межах визначеного 
напрямку Н. Пов’якель розглянуто й систе-
матизовано питання психологічних крите-
ріїв та ознак професіоналізму діяльності й 
мислення у вирішенні фахово-професійних 
завдань, серед яких одне з провідних місць 
займають характеристики особистості й 
рівня компетентності фахівця. 

Бути професіоналом значить бути ком-
петентним. Та що ж таке компетентність і 
якими компетентностями обов’язково во-
лодіти практичному психологу?

Постановка завдання – обґрунтувати 
рольову компетентність психолога-профе-
сіонала.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. О. Затворнюк зазначає, що ком-
петентність передбачає наявність певної 
сукупності знань, умінь і досвіду їх вико-
ристання. Бути компетентним означає вмі-
ти мобілізувати у відповідній ситуації свої 
знання і досвід [3, с. 62].

Згідно з трактуванням українських нау-
ковців, компетентність – це підхід до знань 
як інструменту розв’язання життєвих про-
блем, прийняття рішень у різних сферах 
життєдіяльності людини, загальна здіб-
ність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, 
цінностях, здобутих завдяки навчанню, ви-
хованню, інтеграції в простір соціальних і 
культурних відносин, міжособистісної інте-
грації і спілкування [2].

Поняття «компетентність» дослідники 
(В. Бондар, І. Зимня, І. Зязюн, А. Шапош-
нікова, О. Хуторський та інші) розуміють 
як системну властивість засвоєних знань, 
умінь та навичок професійного змісту, що 
реалізується в процесі вирішення завдань 
діяльності. Специфікою розвитку профе-
сійних компетентностей практичного пси-
холога є їхня зумовленість особистісними 
особливостями майбутнього фахівця [9].

Компетентність визначається як власти-
вість особистості і поділяється на декіль-
ка видів (Н. Кузьміна), на яких базується 
зрілість людини в професійній діяльності  
(А. Маркова):

– соціально-психологічну компетентність, 
що визначається як властивість індивіда 
ефективно взаємодіяти з людьми, які її ото-
чують у системі міжособистісних взаємин;

– комунікативна компетентність – кон-
гломерат знань, вербальних і невербаль-
них умінь та навичок спілкування;

– професійно-педагогічна компетент-
ність – здатність до продуктивного спілку-
вання в умовах, визначених педагогічною 
системою.

П.П. Горностай зазначає, що життєдіяль-
ність людини може розглядатися як безпе-
рервний процес вирішення різноманітних 
задач, які виникають перед особистістю. 
Ефективність вирішення цих життєвих за-
дач залежить від рольової компетентності 
особистості, яка входить до складу життє-
вої компетентності [1, с. 115].

Т.М. Титаренко визначає поняття життє-
вої компетентності як вміння виходити за 
межі власного егоцентризму, віру людини у 
свої адаптивні можливості, вміння розумно 
виходити за межі норм, запобігати мінли-
вості і відносності світу [1, с. 116].

П.П. Горностай зауважує, що в науко-
вій літературі можна зустріти ряд понять, 
близьких за змістом до рольової компе-
тентності [1]: 

– компетентність у спілкуванні – це 
вміння долати труднощі в спілкуванні, вмін-
ня рефлексувати та використовувати отри-
ману в спілкуванні інформацію для самопі-
знання; 

– соціально-психологічна компетент-
ність – спеціальна здібність відчувати си-
туацію, людей, розуміти їх поведінку, вміти 
налагоджувати відносини;

– комунікативна компетентність розгля-
дається як готовність особистості до кому-
нікативної діяльності;

– компетентність взаємодії – здібність 
створювати нові зразки рольової поведінки 
шляхом реконструювання відомих, набутих 
на практиці прикладів.

Робимо висновок, що рольова компе-
тентність особистості – це здібність і вмін-
ня вирішувати життєві проблеми, пов’язані 
з рольовою поведінкою, з функціонуванням 
життєвих ролей або засобами рольової по-
ведінки. Вона включає здібність оператив-
но володіти своїми психологічними ролями, 
виступати повноправним суб’єктом цих ро-
лей, включати рольову поведінку в процес 
власної життєдіяльності і життєтворчості 
[1, с. 117].

Хоча П.П. Горностай зазначає, що ро-
льова компетентність близька за змістом 
до соціально-психологічної, комунікативної 
та компетентностної взаємодії та спілку-
вання, автор все одно виокремлює компо-
ненти рольової компетентності, серед яких:

1) рольова варіативність – різноманіття 
репертуару психологічних ролей особисто-
сті; крім стандартного набору соціальних і 
міжособистісних ролей в референтних гру-
пах (ролі, які визначаються статусом, по-
зицією особистості в соціумі) рольова ком-
петентність передбачає існування багатьох 
різновидів цих ролей;

2) рольова гнучкість – вміння легко пе-
реходити від однієї ролі до іншої; чимало 
людей не можуть пристосовуватися до но-
вих соціальних ролей, не мають здатності 
засвоїти стрімко змінювані вимоги в про-
фесійній діяльності;

3) рольова глибина – розвиток глибинної 
структури ролей, орієнтація рольової пове-
дінки не тільки на очікування оточуючих, але 
і на такі особистісні складові, як рольова 
ідентичність, Я-концепція, рольові пережи-
вання. Рольове переживання – це показник 
психологічного володіння роллю; це сукуп-
ність певних психічних процесів і станів, які 
супроводжують рольову поведінку;

4) здібність до рольової децентрації та 
прийняття ролі інших. Прийняття ролі ін-
ших допомагає особистості адаптуватися в 
соціумі, сприяє запобіганню рольових кон-
фліктів.
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Рольова децентрація – складне психоло-
гічне утворення, яке включає в себе цілий 
ряд умінь та здібностей: 

– здібність до перевтілення (уміння гра-
ти ролі інших); 

– рольова емпатія (уміння дивитися на 
світ очима іншої людини, з позиції її рольо-
вої Я-концепції);

– рольова рефлексія (уміння оцінювати 
себе, свою рольову поведінку зі сторони, з 
точки зору інших людей, здатність прогно-
зувати рольові очікування до себе).

Автор рольової теорії в соціальній пси-
хології особистості П.П. Горностай заува-
жує, що всі вище описані показники тісно 
взаємодіють між собою. Рольова компе-
тентність особистості певним чином пов’я-
зана з цілісністю особистості. Чим багат-
ша система життєвих ролей людини (а тим 
самими і вища її рольова компетентність), 
тим багатогранніше її соціальне обличчя, 
тим більше можливостей до соціальної та 
творчої самореалізації. 

З.М. Мірошник розглядає рольову струк-
туру особистості практичного психолога і 
наголошує на тому, що рольова структура 
особистості практичного психолога – це 
система, взаємозв’язок і послідовність ви-
конання ним соціальних та професійних 
ролей, об’єднаних у рольовий комплекс і 
спрямованих на досягнення психолого-пе-
дагогічних цілей шляхом розв’язання низки 
психологічних проблем і педагогічних за-
вдань. Це таке психологічно-особистісне 
новоутворення, надбання особистості фа-
хівця, у якому професійні ролі інтегровані в 
конструктивні моделі поведінки в такий спо-
сіб, що забезпечують успішну діяльність, яку 
характеризують високий рівень психологіч-
ної культури, самодостатність і підготовку 
свідомості до динаміки актуалізації та зміни 
можливих позицій і намірів у процесі вза-
ємодії усіх учасників освітньо-педагогічного 
процесу, що реально змінюється [5].

Так, у своєму реальному, особистісному 
повсякденному житті практичний психолог, 
як і будь-яка особистість, виконує низку со-
ціально-психологічних функцій, приміряючи 
на себе ті чи інші соціальні ролі (дружина, 
донька, мати, сестра, подруга, порадник, 
господиня, клієнт, пацієнт, нянька, глядач, 
товариш і так далі). Кожна особистість ха-
рактеризується репертуаром життєвих ро-
лей, які змінюються протягом життя. Крім 
життєвих ролей, що мають велике значен-
ня в процесі розвитку особистості, можна 
виділити так звані «особистісні ролі», що на 
відміну від соціальних мають тісний зв'язок 
з глибинними підструктурами особистості. 

Кожній людині в житті доводиться не 
лише виконувати різні соціальні функції 

(ролі), а й бути різною в залежності від об-
ставин (люблячою або жорстокою, силь-
ною або слабкою тощо). Особистісні ролі –  
це насамперед певні стани особистості, що 
дозволяють розкрити певні сторони влас-
ного «Я», втілити їх у форму рольової по-
ведінки.

Всі ролі особистості (не лише власні, й 
ролі значимих людей) займають певне міс-
це в структурі життєвого світу особистості. 
Отже, можна говорити не лише про рольо-
ву структуру особистості, а й про рольову 
метаструктуру життєвого світу.

Розширення рольового репертуару осо-
бистості практичного психолога сприяє 
формуванню рольової компетентності, що 
є необхідною передумовою становлення 
майбутнього професіонала. Так, на основі 
аналізу науково-методичного доробку су-
часних вчених психолого-педагогічні умови 
підвищення ефективності підготовки сучас-
ного фахівця-психолога можна розділити 
на три групи [9, с. 75]:

1) психолого-акмеологічні умови під-
готовки фахівця розглядалися в працях  
О. Бодальова, О. Деркача, Н. Кузьміної та 
інших. До цієї групи умов Н. Кузьміна від-
носить потребу в навчальних досягненнях, 
високі професійно-особистісні орієнти-
ри розвитку, В. Зазикіна – високий рівень 
саморегуляції, вміння приймати рішення,  
В. Шадріков – створення та розширення 
можливостей творчої самореалізації сту-
дента в різних науково-професійних видах 
діяльності, а також рівень мотивації досяг-
нення та соціальний престиж діяльності;

2) технологічні умови передбачають 
впровадження інтерактивних технологій 
навчання. Зважаючи на важливість комуні-
кативної компетентності щодо підготовки 
практичного психолога, суб’єкт-суб’єктна 
за характером та професійно-орієнтована 
за змістом взаємодія викладача зі студен-
том є головною психолого-педагогічною 
передумовою формування професійної 
готовності практичного психолога. Осно-
ву інтерактивних методів навчання ста-
новлять психологічні детермінанти осо-
бистісно-професійного розвитку. Групова 
динаміка, внутрішньо-груповий статус, зво-
ротний зв'язок учасників групи, колектив-
на рефлексивна діяльність обумовлюють 
формування професійної самооцінки, са-
мосвідомості, комунікативної компетентно-
сті, сприяють розвитку самостійної творчої 
діяльності та формують навички реалізації 
професійної етики в поведінці;

3) організаційно-методичні умови пов’я-
зані з моделюванням ефективної системи 
навчально-виховних впливів на процес фор-
мування та розвитку фахових компетенцій. 
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Нині підвищення рівня професійної готов-
ності випускників насамперед пов’язують з 
упровадженням модульно-рейтингової сис-
теми оцінювання навчально-пізнавальних 
досягнень студентів та кредитно-модульної 
системи організації змісту навчально-про-
фесійного матеріалу. Основною пробле-
мою щодо підвищення рівня сформовано-
сті компетенцій майбутнього практичного 
психолога є невідповідність традиційних 
форм організації навчально-пізнавальної 
діяльності у вищій школі завданням індиві-
дуально-психологічного розвитку фахівця. 
Професійно-особистісна компетентність 
психолога-практика є інтегральною осо-
бистісною властивістю, що виявляється в 
здатностях ефективно вирішувати типові 
задачі діяльності. 

Шлях від опанування професійним зміс-
том до формування таких новоутворень у 
структурі Я-концепції випускника, як про-
фесійна рефлексія та самооцінка, індиві-
дуальний стиль професійної самореаліза-
ції, творчий підхід до вирішення завдань 
соціально-психологічної діяльності доволі 
складний. Лекції, семінарські заняття не 
дозволяють достатньою мірою інтегрувати 
різногалузеві знання та уміння вирішувати 
професійні задачі в струнку систему про-
фесійної готовності майбутнього фахівця. 
Останніми роками активно впроваджується 
така відносно нова форма навчально-пізна-
вальної діяльності, як тренінг (Т. Яценко).

На основі вищезазначеного, робимо ви-
сновок, що практичний психолог – це, перш 
за все, звичайна особистість, яка виконує 
повсякденні соціальні функції (життєві ролі) 
і, у свою чергу, професіонал, який виконує 
професійні функції та обов’язки (профе-
сійні ролі). Якість виконання людиною тієї 
чи іншої ролі багато в чому залежить від 
того, настільки вона розуміє її специфіку і 
в якій мірі така роль засвоюється і прийма-
ється самою людиною. Припускаємо, що 
чим більше професійних ролей приміряє 

на себе практичний психолог, тим ширший 
його рольовий репертуар і легше вибуду-
вати модель рольової поведінки, оскільки 
ролі є втіленням мети соціально значущої 
діяльності, функціональними одиницями 
соціальної поведінки особистості.
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УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАКУРСЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩЕГОСЯ

Пивень Н.Д., заведующий
кафедрой психологии

Новокаховский гуманитарный институт 
Университета развития человека «Украина»

Успешность учебной деятельности может определяться типологическими особенностями двумя 
путями: через влияние на умственные способности (выступая в них в качестве задатков) и через влия-
ние на возникновение тех или иных психических состояний при существующих методиках обучения, 
при тех или иных воздействиях учителя на учащихся.

Ключевые слова: успех, типологические особенности, успешность в деятельности, тип темпера-
мента, нервная система, мотивация.

Успішність навчальної діяльності може визначатися типологічними особливостями двома шляхами: 
через вплив на розумові здібності (виступаючи в них в якості задатків) і через вплив на виникнення тих чи 
інших психічних станів при існуючих методиках навчання, при тих або інших впливах вчителя на учнів.

Ключові слова: успіх, типологічні особливості, успішність в діяльності, тип темпераменту, нерво-
ва система, мотивація.

Piven N.D. SUCCESS OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN PERSPECTIVE OF INDIVIDUAL AND TY-
POLOGICAL PARTICULAR FEATURES OF STUDENT

The success of learning activities can be determined typological features in two ways: through the influence 
of mental abilities (speaking in them as instincts) and through the influence on the emergence of different 
mental States with existing teaching methods, with different effects of teachers on students.

Key words: success typological features, success in activity, temperament, nervous system, motivation.

Постановка проблемы. В толковых 
орфографических словарях слово «успех» 
имеет разное определение, но в тоже вре-
мя, на наш взгляд, суть этих значений оди-
накова. К примеру, в одном из словарей, 
его интерпретация звучит так: «Успех – это 
путь, который лежит через духовное, эмо-
циональное, интеллектуальное, физиче-
ское и материальное развитие и взаимо-
действие личности с окружающим миром, 
через рациональное использование как 
собственных ресурсов человека (энергии 
души и тела), так и данных природой в ре-
альном временном измерении [10, с. 187].

В орфографическом словаре Д.Н. Уша-
кова мы читаем следующее определения: 
«Успех – это достижение поставленных це-
лей в задуманном деле, положительный ре-
зультат чего-либо, общественное призна-
ние чего-либо или кого-либо» [16, с. 156]. 

Цель статьи. От чего же зависит успеш-
ность в деятельности? Как понять и научит-
ся прогнозировать эту успешность в буду-
щем? Что же влияет на успешность учебной 
(профессиональной) деятельности? На эти 
вопросы мы и попытаемся ответить в этой 
статье.

Изложение основного материала 
исследования. В книге «Дифференци-
альная психология профессиональной 

деятельности» Е.П. Ильин доказал, что до-
стижения в профессиональной деятельно-
сти зависят как от индивидуальных, так и 
типологических особенностей человека. 
Эта же мысль прослеживается и в работах  
К.М. Гуревич: «Известны многочисленные 
факты, когда человек, искренне желающий 
трудиться в определенной области и по-
лучивший нужную подготовку, тем не ме-
нее, терпит провал. Такие случаи особен-
но часты в сфере искусства». Очевидно, 
со слов К.М. Гуревича, провал в достиже-
нии – это следствие чрезвычайно высо-
ких требований, которые предъявляют эти 
виды деятельности к человеку и уровню 
его достижений. Однако провалы встре-
чаются и у выбравших другие профессии, 
особенно относящиеся к типу «человек – 
человек» (например, у педагогов), или у 
людей, решивших заняться творчеством 
(ученых, художников). Нередко, на наш 
взгляд, дело не столько в профессиональ-
ной предназначенности человека (хотя 
склонность к определенному роду заня-
тий вряд ли стоит игнорировать), сколько 
в пренебрежении его к индивидуальным и 
типологическим особенностями. Это ме-
шает полному раскрытию возможностей 
субъекта – с одной стороны, и адаптации 
к деятельности – с другой. 
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В свою очередь, российский психолог, 
доктор психологических наук В.С. Мерлин 
подчеркивает значимость типологических 
различий в достижении успеха: «Типологи-
ческие различия не могут играть роли не 
только при приеме на производство, но и 
при приеме учащихся в профессиональные 
школы. Они играют существенную роль 
лишь в организации обучения» [3, с. 156]. 

Вопросы связи успешности учебной де-
ятельности с типологическими особенно-
стями учащихся мы бы хотели рассмотреть 
в трех основных позициях, достаточно из-
вестных в отечественной психологии. Это 
позиция учения И.П. Павлова о типах тем-
перамента, позиция учения о темпераменте 
В.С. Мерлина и Э.А. Голубевой – с позиции 
свойств нервной системы [12, с. 166]. Если 
первые две позиции подчеркивают зависи-
мость успешности деятельности от типо-
логических особенностей учащихся, то по-
следняя зависимость идет в противоречии 
с ними. В ней отсутствует такая зависимо-
сти, сводя роль типологических особенно-
стей к формированию стиля деятельности, 
который и обеспечивает учащимся с разны-
ми типологическими особенностями оди-
наковую успешность обучения. Такой же 
позиции придерживается и доктор психо-
логических наук Н.С. Лейтес.

Противоречивость взглядов и суждений 
можно объяснить многими причинами и, 
прежде всего, мотивацией учения – име-
ется она у обследованных студентов или 
нет. Большую роль могут играть условия 
контроля знаний учащихся, психологиче-
ский климат в группе, отношение учащих-
ся к оценке знаний и т. д. Все это может 
маскировать, нивелировать влияние тех 
или иных типологических особенностей на 
эффективность умственной учебной дея-
тельности. А то, что такое влияние может 
быть, следует хотя бы из того, что познава-
тельные процессы (внимание, память, вос-
приятие), как показывают многочисленные 
данные, связаны с типологическими осо-
бенностями свойств нервной системы и 
темперамента.

В своей статье М.Р. Щукин показал, что 
лицам с инертностью нервных процессов 
присуще более медленное усвоение ин-
формации, при обучении они чаще требуют 
повторить инструктаж. Однако, проигрывая 
в быстроте, инертные, как показано в ряде 
работ, могут работать точнее, выполнять 
задание тщательнее [17, с. 78].

По данным В.А. Суздалевой [14, с. 53], 
быстрота ассоциативных и мыслительных 
процессов связана с лабильностью и под-
вижностью нервной системы, и смысловая 
переработка информации лучше осущест-

вляется лицами с высокой лабильностью, 
слабой нервной системой и преобла-
данием второй сигнальной системы по  
И.П. Павлову. Лица со слабой нервной си-
стемой воспроизводят больше смысловых 
единиц текста и их связей, т. е. более пол-
но вникают в смысл текста. В свою оче-
редь, М.К. Акимова [2, с. 71-77] в своей 
книге опубликовала данные о том, что лица 
со слабой нервной системой лучше справ-
ляются с решением логических задач.

Однако и противоположные типологи-
ческие особенности дают преимущество в 
выполнении ряда умственных действий. За-
печатление информации эффективнее про-
исходит у лиц с сильной нервной системой, 
инертностью нервных процессов и преоб-
ладанием первой сигнальной системы над 
второй [8, с. 32]. Быстрота решения невер-
бальных умственных задач больше у лиц с 
сильной нервной системой [4, с. 26–27]. 
У них же, как показал доктор психологиче-
ских наук, профессор А.И. Крупнов, выше 
пространственное прогнозирование (уме-
ние предвидеть заданное расположение то-
чек при поиске на бумаге различных фигур). 
Лица с сильной нервной системой при этом 
поиске делали меньшее количество касаний 
и проб, затраченных на поиск треугольника.

Е.П. Гусева и И.А. Левочкина  
[11, с. 9–13] выявили, что среди одаренных 
учащихся-математиков более высокие ин-
теллектуальные показатели имеют лица с 
сильной нервной системой. Авторы объяс-
няют это спокойствием, флегматичностью, 
рациональностью и реалистичностью этих 
учащихся.

Очевидно, учащиеся со слабой нервной 
системой, которая чаще всего сопровожда-
ется и высоким нейротизмом, в жестких ус-
ловиях обучения (временные ограничения 
на решение задач и т.п.) проигрывают ли-
цам с сильной нервной системой. Напри-
мер, М.А. Акимова [1, с. 3–4] установила, что 
при лимитировании времени умственные 
задания выполняют лучше лица с сильной 
нервной системой. По данным А.А. Болбоча-
ну [5, с. 99], дети 9-10 лет со слабой нерв-
ной системой могут удерживать внимание 
меньшее время, чем дети с сильной нерв-
ной системой (первые могли сосчитать, не 
отвлекаясь, чуть меньше половины заданных 
столбиков, а вторые – больше 70%). 

Влияние ограничения времени при вы-
полнении контрольных заданий на уча-
щихся с различными типологическими 
особенностями, проявления свойств нерв-
ной системы изучалось В.Г. Захариным  
[7, с. 53]. Выявлено, что учащиеся с высо-
кой лабильностью нервной системы тратят 
меньше времени на выполнение заданий. 
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Но в то же время успешность выполнения 
этих заданий достоверно не отличается от 
таковой учащихся с инертностью нервной 
системы, если время решения задач не 
ограничивается. В более же раннем иссле-
довании, где время решения задач было 
для всех одинаковым, лабильные добива-
лись большей успешности, чем инертные. 
Автор справедливо ставит вопрос о не-
обходимости создания для всех учащихся 
равных условий контроля знаний и умений, 
а это возможно только при учете типологи-
ческих особенностей учащихся.

Большое влияние на успешность учеб-
ной деятельности могут оказывать состо-
яния, возникающие на уроках. Одним из 
них может быть состояние монотонии, яв-
ляющееся следствием однообразной ра-
боты и связанное с возникновением скуки, 
ослаблением внимания и активности. Так,  
В.И. Рождественская и Л.Б. Ермолаева- 
Томина [6, с. 51] отмечают, что по общему 
уровню успешности интеллектуально-сен-
сорной монотонной деятельности (подсчи-
тыванию количества заданных букв в та-
блице Анфимова) слабые опережают лиц с 
сильной нервной системой (последние до-
пускают больше ошибок). Однако, как пока-
зали В.И. Рождественская и И.А. Левочкина 
[13, с. 194–222] , при отсутствии монотон-
ности различия между лицами с разной си-
лой нервной системы не проявляются.

Эти данные в какой-то степени объясня-
ют тот факт, что при решении простых за-
дач лица со слабой нервной системой име-
ют лучшие результаты, чем лица с сильной 
нервной системой.

Зависимость успешности умственной 
деятельности от ситуации, связанной с 
уровнем нервно-эмоционального напря-
жения учащихся, изучена А.В. Кумченко. 
Было выявлено, что ситуации, не вызы-
вающие сильного напряжения, повышают 
продуктивность внимания у лиц со сла-
бой нервной системой, в результате чего 
типологические различия по успешности 
между «сильными» и «слабыми» нивели-
руются. При большом напряжении у лиц с 
сильной нервной системой продуктивность 
внимания повышается, а у лиц со слабой 
нервной системой – снижается. Ситуация 
угрозы вызывает увеличение ошибок у тех 
и других, но в большей степени – у лиц со 
слабой нервной системой.

При проявлении учащимися интереса к 
заданию различия в продуктивности внима-
ния между лицами с разной силой нервной 
системы исчезали. М.В. Ласко отмечает, 
что типологические различия по силе нерв-
ной системы в проявлении интеллектуаль-
ных функций проявляются в основном при 

сильной мотивации. Тогда перцептивные 
(тест на внимание) и мнемические (коди-
ровка) функции больше проявляются у лиц 
со слабой нервной системой, а конструк-
тивные задачи (с кубиками Косса) лучше 
решают лица с сильной нервной системой.

Таким образом, очевидным становится 
факт, что успешность учебной деятельно-
сти может определяться типологическими 
особенностями двумя путями: через влия-
ние на умственные способности (выступая 
в них в качестве задатков) и через влияние 
на возникновение тех или иных психиче-
ских состояний при существующих мето-
диках обучения, при тех или иных воздей-
ствиях учителя на учащихся.

М.К. Акимова и В.Т. Козлова [2, с. 71-77]  
выделили ситуации, при которых возни-
кают трудности у учащихся со слабой и 
инертной нервной системой (учащиеся с 
сильной и лабильной нервной системой в 
этих ситуациях имеют преимущество).

Выводы. Таким образом, по всем дан-
ным успеваемость имеет однозначную 
связь с высокой лабильностью нервной 
системы. Остальные свойства не дали чет-
кой картины. Очевидно, это и не случай-
но, так как слишком много факторов могут 
влиять на получение учащимися отметок. 
Даже если типологические особенности и 
влияют на уровень развития интеллекта, то 
надеяться на прямую зависимость успева-
емости от него не приходится. История по-
лучения образования гениальными людьми 
дает достаточно примеров этому. С дру-
гой стороны, именно при профессиональ-
ном обучении обнаруживаются наиболее 
устойчивые связи успешности обучения с 
типологическими особенностями свойств 
нервной системы, что можно связать с по-
ложительной мотивацией получения про-
фессии. С положительной мотивацией уче-
ния связано, как показано в лаборатории 
В.С. Мерлина, и формирование у учащихся 
стиля учебной деятельности. Имея доста-
точно много различий во взглядах влияния 
типологических особенностей на успеш-
ность в деятельности, мы так и не могли 
дать однозначный ответ на наши вопросы, 
которые мы выдвигали в начале этой ста-
тьи. На наш взгляд, успешная деятельность 
и причины, которые дают возможность до-
стигать успеха в своей деятельности, не 
имеют однозначного ответа в психологии. 
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ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИВАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  
В СИСТЕМІ «ВИКЛАДАЧ – СТУДЕНТ»
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імені Олександра Довженка

З’ясовано психологічні особливості результативної розвивальної взаємодії в системі «викладач – сту-
дент» в умовах несприятливої соціалізації (рівні, принципи, правила з їх пізнавальними пріоритетами) 
як необхідну умову протистояння «деінтелектуальним» процесам, передусім у молодіжному середовищі.

Ключові слова: розвивальна взаємодія, рівні розвивальної взаємодії, принципи розвивальної взаємо-
дії, правила розвивальної взаємодії.

Установлено психологические особенности результативного развивающего взаємодействия в систе-
ме «преподаватель – студент» в условиях неблагоприятной социализации (уровни, принципы, правила 
с их познавательными приоритетами) как необходимое условие противостояния «деинтелектуальным» 
процессам, прежде всего в молодежной среде.

Ключевые слова: розвивающее взаимодействие, уровни розвивающего взаимодействия, принципы 
розвивающего взаимодействия, правила розвивающего взаимодействия.

Polishchuk V.M. PSYCHOLOGY OF DEVELOPING INTERACTION IN THE SYSTEM «TEACHER – 
STUDENT»

It was explained the psychological basis of resultative developing interaction in the system “teacher – 
student” in the conditions of unsuitable socialization (levels, principles, rules with their knowledgeable 
priorities) as indispensable condition of reaction “unintlectual” processes mainly in youth environment.

Key words: developing interaction, levels of the developing interaction, principles of the developing 
interaction, the rules of the developing interaction.
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Постановка проблеми. Зіткнення по-
лярних професійних інтересів у системі 
вищої освіти: 1) потреба постійного під-
вищення і зміцнення якості вищої освіти 
України як основної умови професійної 
конкурентоспроможності особистості та 
соціально-економічної стабільності дер-
жави в умовах глобальної соціалізації та 
2) доступність вищої освіти, зокрема шля-
хом її комерціалізації, пізнавальною орієн-
тацією в навчальному процесі на інтелекту-
альний рівень наявної аудиторії.

Постановка завдання. З’ясування про-
відних психологічних особливостей резуль-
тативної розвивальної взаємодії в системі 
«викладач – студент» в умовах несприятли-
вої соціалізації.

Мета статті. Встановити та охаракте-
ризувати психологічні особливості розви-
вальних взаємин основних суб’єктів нав-
чання і виховання вищої школи (викладачів 
і студентів) як пізнавальну альтернативу 
«деінтелектуальним» процесам, передусім 
у молоді [1].

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Початок ХХІ ст. відзначається 
потужним інформаційним вибухом, що є 
наслідком подальшого удосконалення ви-
робничих технологій, переосмислення 
наявних освітніх і наукових досягнень ра-
дянського, західноєвропейського та пер-
винних значущих здобутків пострадян-
ського простору. Якщо на початку ХХ ст. 
обсяг наукової інформації подвоювався 
кожні 20 років, а з 1950-х рр. – 10 років, 
то наприкінці названого століття – через 
5 (в окремих галузях, зокрема в інформа-
тиці, біології, психології, медицині – через 
3 і менше років). Водночас у пізнанні про 
людину з 1990-х рр. з’явилося майже 90% 
інформації часто дуже суб’єктивної, навіть 
сумнівної, що актуалізує проблему пере-
вірки її достовірності. Витоки суб’єктивно-
го тлумачення різних фактів навколишньої 
дійсності знаходяться зокрема в невмінні 
доступно розповідати про них і спонука-
ти студентів до дослідницького пошуку в 
поєднанні з недостатніми знаннями про 
особливості юнацького віку, який зістав-
ляється з 17–23-річним віковим інтерва-
лом, обмежуючись кризами юнацького віку 
(криза 17 років) та входження в дорослість 
(криза 23 років) [2; 3]. Це також незавер-
шене знання про психічну діяльність лю-
дини, а значить прогресуюче психологічне 
верхоглядство, нехтування психологічною 
теорією, комерціалізація вузівського нав-
чання тощо. Виникла безпосередня освітня 
загроза для професійного та особистісного 
становлення основних суб’єктів навчання і 
виховання (викладачів і студентів), оскільки 

тут уособлюється реальний освітній бар’єр 
у їх міжособистісній взаємодії. Порушу-
ється історичний освітній принцип вищої 
школи, спрямований на розвиток творчої 
особистості викладача і студента, вільно-
думство студентської молоді, заперечен-
ня освітнього консерватизму [4]. Нівелю-
ється психологічне обґрунтування змісту 
навчального процесу, коли задекларовані 
інструктивні настанови спочатку мимовіль-
но, а потім уже довільно, не лише звужують 
пошукові орієнтири студентів, а й переорі-
єнтовують їх на розуміння соціальної ролі 
викладача як бюрократа (саме – «препо-
да» на мові сленгу!), зрештою – будь-ко-
го, тільки не вченого. Тоді стає зрозуміло, 
чому потенційні видатні вчені не можуть та-
кими стати, бо як творчі особистості, що 
незвичні до документальної рутини, страж-
дають від цього найбільше.

У зв’язку із цим розвивальна взаємодія 
в системі «викладач – студент» має бути 
інформаційно багаторівневою і передба-
чати пізнавальну орієнтацію викладача на 
«сильного» студента з формуванням у ньо-
го теоретико-прикладних знань з навчаль-
ної дисципліни, а також абстрактного і про-
гностичного мислення.

Розглянемо окремі пізнавальні пріорите-
ти кожного рівня:

1 рівень (теоретико-методологічний) – 
фундаментальне (комплексне) вивчення 
будь-якого життєвого явища: 1) його вито-
ки, закономірності, перспективи; 2) концеп-
ції, наукові школи, окремі авторські наукові 
уявлення; 2) хронологія важливих відкрит-
тів та їх значення для становлення науки; 
3) вплив історичних подій на формування 
наукових уявлень про зміст «психічного»; 
4) формування уявлень про унікальність 
людини та систему її життєвих цінностей; 
5) інтеграція наукового знання, засвоєння 
системи опорних понять із різних галузей 
наук; 6) аналіз концепцій, моделей, спо-
собів прогнозування результативності на-
вчального процесу. 

2 рівень (теоретико-практичний) – з’ясу-
вання прикладного аспекту отриманої ін-
формації: 1) комплексний аналіз досягнень 
вітчизняної та західноєвропейської науки у 
викладанні навчальних дисциплін; 2) реалі-
зація ідей особистісно-орієнтованого вихо-
вання на навчальних заняттях: а) психоло-
гічне обґрунтування навчально-виховного 
впливу; б) порівняльний аналіз здобутків ди-
рективної педагогіки та можливих перспек-
тив особистісно-зорієнтованого навчання 
і виховання; 3) доцільність і правомірність 
наяваних і пропонованих навчально-вихов-
них інноваційних технологій; 4) зіставлення 
тематичних наукових досягнень із процесом 
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та результатами повсякденної педагогічної 
діяльності; 5) з’ясування змісту психології 
навчання студентської молоді.

3 рівень (теоретико-методичний) – спо-
соби ефективного конструювання навчаль-
ного матеріалу, навчальних технологій для 
навчальних занять та з’ясування їх резуль-
тативності: 1) приховане (неприховане) ви-
користання власного прикладу у проведенні 
навчальних занять; 2) розробка тематичних 
навчальних програм і адресних методичних 
рекомендацій; 3) встановлення результа-
тивної структури навчальних занять (лек-
ційних, практичних, лабораторних, семі-
нарських тощо); 4) з’ясування навчальної 
ефективності кожного навчального заняття. 

4 рівень (організаційно-методичниий) –  
знання основ психології управління на-
вчальним процесом (на рівні окремої осо-
бистості та студентської групи): 1) психоло-
го-педагогічний аналіз студентської групи 
та особистості студента; 2) визначення ме-
ханізмів навчально-виховного впливу в си-
стемах «вчитель – учень», «викладач – сту-
дент»; 3) формування в студентів потреби у 
самопізнанні та самовихованні, критичного 
ставлення до себе і навколишньої дійсно-
сті, вмінь самостійно навчатися; 4) локалі-
зація навчально-виховних чинників ризику 
у віковому розвитку; 5) організація кон-
сультативної допомоги суб’єктам навчаль-
но-виховного процесу.

5 рівень (організаційний індивідуаль-
но-груповий) – дифенційована активізація 
пізнавальної діяльності: 1) виокремлення 
опорного інформаційного масиву для по-
відомлення його студентам; 2) з’ясування 
логіки навчального матеріалу для система-
тизації та алгоритмізації інформаційного 
масиву; 3) формування власного образу 
як ученого: орієнтація в суміжних галузях 
наукового знання, дослідницька інтуїція, 
знання історії науки, зосередженість на по-
стійній і результативній творчій діяльності, 
високий рівень інтелектуальної та фізичної 
працездатності в поєднанні з наявним інте-
лектуальним потенціалом, налаштованість 
на посилену інтелектуальну діяльність, під-
порядкованість духовній мотивації, про-
фесійна оригінальність у створенні нових 
творчих продуктів, професійна мотивація.

Такий рівневий розподіл наголошує на 
важливості психолого-педагогічної підго-
товки викладача незалежно від його фаху 
(4-й і 5-й рівні): саме тут відбувається без-
посередній контакт обох суб’єктів навчання 
і виховання (у противному випадку сумнів-
но стверджувати про результативність їх 
міжособистісної необхідності). Крім того, 
він заперечує наявність поняття «середній 
студент («середній учень»), наголошуючи 

на пізнавальній багатополярності будь-яко-
го вікового періоду. Навіть, якщо умовно 
припустити існування цього поняття, то це 
лише додаткове свідчення на користь саме 
«сильного» студента (характерно, що таким 
чином відбувається справжня інтелекту-
альна поляризація студентської молоді як 
додаткова умова постійного професійного 
самовдосконалення вже викладача). З цьо-
го приводу зробимо хоча б оглядову харак-
теристику відповідної пізнавальної орієнта-
ції викладачів:

1. Орієнтація на «слабкого» студента 
призводить до кількісного і якісного збіль-
шення таких студентів, тяжіння до цієї ко-
горти переважно «середніх» студентів. Як 
наслідок, чисельність «сильних» студентів 
формується за рахунок власної професій-
ної мотивації, де заслуга викладача є міні-
мальною. Це також негативна поляризація 
студентської групи з домінуванням «слаб-
ких» студентів, знецінення вузівського нав-
чання, потенційне формування навчально-
го «спротиву» «сильним» студентам.

2. Орієнтація на «середнього студента. 
Результат: їх чисельне збільшення за раху-
нок передусім потенційних «сильних». Від-
бувається несприятлива інтелектуальна та 
мотиваційна «зрівнялівка» без чіткої поля-
ризації за навчальними інтересами (домі-
нує навчання за принципом «як усі»). 

3. Орієнтація на «сильного» студента. 
Результат: їх чисельне збільшення за раху-
нок «середніх», чітка позитивна поляриза-
ція студентської групи на користь перших 
студентів, підвищення престижності вузів-
ського навчання. Зрештою, виокремлюєть-
ся група «слабких студентів», які справді 
потребують доказового індивідуального 
навчально-виховного впливу. 

Тепер вкажемо на провідні принципи 
розвивальної взаємодії [2; 3]: 

1. Загальнофілософські, методологічни-
ми основами яких є закони буття (єдність 
та боротьба протилежностей або налашту-
вання обох суб’єктів навчання і виховання 
на постійний всесторонній аналіз будь-яко-
го життєвого явища; перехід кількісних змін 
у якісні або тлумачення будь-якого життєво-
го явища з позицій дискретності розвитку; 
заперечення заперечення або проведення 
історичних перспектив у системі «минуле – 
теперішнє – потенційне майбутнє»):

1.1. Всезагального зв’язку (необхідність 
врахування якомога більшого відповідно-
го інформаційного масиву в дослідженні 
певних життєвих явищ; максимальне вста-
новлення системи їх внутрішніх і зовнішніх 
зв’язків). Наслідки порушення: еклектизм, 
суб’єктивізм і кон’юнктурний підхід в умо-
висновках.
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1.2. Розвитку (вивчення життєвих явищ 
у процесі власної динаміки, що дозволяє 
встановити їх об’єктивні закономірності 
функціонування). Наслідки порушення: від-
сутність системного бачення розгортання 
подій.

1.3. Єдності теорії і практики (діалекти-
ка руху людського знання до істини; вирі-
шальна роль практики в процесі пізнання, 
яка є критерієм істини). Наслідки порушен-
ня: «голе теоретизування», «книжкова вче-
ність», декларування всім відомих істин.

1.4. Управління процесом розвитку (пла-
нування, комплексність, прогностичність у 
становленні особистості). Наслідки пору-
шення: стихійність, алогічність, непередба-
чуваність розвитку.

2. Загально-психологічні (відображення 
закономірностей психічного розвитку):

2.1. Детермінізму або психічна діяль-
ність є причино зумовленою (встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків у функціону-
ванні життєвих явищ, внаслідок чого з’ясо-
вуються особливості їх витоків, динаміки, 
прогнозуються можливі напрями наступно-
го розвитку). Наслідки порушення: відсут-
ність можливості з’ясування витоків подій. 
явищ, а значить їх справжньої, а не уявної 
ролі у розвитку.

2.2. Розвитку в діяльності або розгляд 
в динаміці будь-якого життєвого явища 
(з’ясування особливостей філогенетичного 
та онтогенетичного становлення особи-
стості; без діяльності розвиток неможли-
вий: будь-яка діяльність передбачає мету, 
умови та способи її досягнення, резуль-
тативність, мотиваційну систему, а також 
систему саморегуляції – планування, орга-
нізацію, контроль, діагностику, оцінювання, 
моделювання, коригування і довготривалі 
прогнозування). Наслідки порушення: від-
сутність можливості з’ясування основних 
чинників діяльності, як провідної діяльно-
сті, властивої, наприклад, для певних ві-
кових періодів; неможливість повноцінного 
формування психічних явищ в обмеженому 
життєвому просторі.

2.3. Єдності свідомості та діяльності або 
розгляд впливу певного виду діяльності на 
становлення особистості (без діяльності 
неможливий розвиток свідомості як вищої 
форми психіки: формування свідомості ви-
являється у продуктах діяльності, зумов-
люється активним ставленням особистості 
до навколишньої дійсності). Наслідки пору-
шення: несистемне, кон’юнктурне плану-
вання навчального процесу, що диктується 
авторськими уподобаннями, а не вимогами 
об’єктивної реальності.

2.4. Системності аналізу природи мит-
тєвих явищ, де кожне явище має розгля-

датися в його цілісності (наприклад: комп-
лексність у вивченні психіки як складної 
багатомірної, багаторівневої макросис-
теми; її структурний аналіз, встановлення 
динаміки, ієрархічних зв’язків; побудова 
довготривалих прогнозів). Наслідки пору-
шення: еклектизм, суб’єктивізм.

2.5. Врахування вікових особливостей 
особистості як відображення типових за-
кономірностей у розвитку (знання вікової 
періодизації; ознак, стадій, причин не-
рівномірності психічного розвитку, його 
основних новоутворень, особливостей 
провідної діяльності). Спрямованість на 
активну самостійну пізнавальну діяльність 
(професійне зростання особистості, ії со-
ціальна зрілість, творче мислення, профе-
сійна самостійність і спрямованість, про-
фесійні здібності). Наслідки порушення: 
відсутність диференційованого підходу, що 
поступово налаштовує на авторитаризм у 
навчанні і вихованні.

2.5. Суб’єктності (неповторність люди-
ни, тобто комплексне сприймання її такою, 
якою вона є: вивчення її індивідуальності, 
особистісного становлення; заперечення 
«безстатевої педагогіки», авторитаризму у 
навчанні і вихованні). Наслідки порушення: 
домінування директивної педагогіки, побу-
дова міжособистісної взаємодії в системі 
«суб’єкт – об’єкт».

3. Загально-педагогічні (єдність вимог-
ливості та поваги до вихованців):

3.1. Доступності – чіткість викладу ін-
формації, її розуміння та усвідомлення; 
врахування особливостей вікового та інди-
відуального розвитку. Наслідки порушення: 
як правило, механічне, а значить нетривале 
засвоєння інформації, формування пізна-
вальних бар’єрів, утруднення міжособистіс-
ного спілкування в системах «викладач –  
студент», «студент – викладач». 

3.2. Наочності – конструювання навчаль-
них програм, занять з опорою на функціо-
нування аналізаторних систем, передусім 
зорової та слухової. Наслідки порушення: 
схематичне, поверхове сприймання і, як на-
слідок, аналогічне осмислення інформації.

3.3. Систематичності – поєднання істо-
ричного та логічного пошуку в підборі не-
обхідної інформації; взаємозв’язок мети, 
тематичних завдань. Наслідки порушення: 
невміння проводити міжпредметні зв’язки, 
самостійно працювати і, як наслідок, само-
стійно вчитися. 

3.4. Вплив на емоційно-почуттєву сферу –  
формування фіксованих подразників, які є 
вихідною основою у формуванні стійкої мо-
тиваційної системи для засвоєння матері-
алу з використанням необхідних вольових 
зусиль. Наслідки порушення: відсутність 
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функціонування мимовільних подразників 
призводить до інформаційного перенаси-
чення, а значить до втомлюваності. 

4. Професійно-етичні (єдність вимог-
ливості та поваги у сфері професійних та 
особистих стосунків; пропагування загаль-
нолюдських цінностей у професійному ста-
новленні).

4.1. Особиста відповідальність за досто-
вірність пропонованої інформації та способи 
її повідомлення та засвоєння. Наслідки пору-
шення: суб’єктивізм, волюнтаризм, недока-
зовість аргументації, що означає нівелювання 
авторитетності, сумніви в професіоналізмі.

4.2. Компетентність – знання предме-
ту вивчення, суміжних галузей наукового 
знання, загальний кругозір. Наслідки пору-
шення: суб’єктивізм, примітивізм мислен-
ня, що дискредитує психологічне знання. 

4.3. Педагогічний такт, тобто поєднання 
вимогливості і доброзичливості на основі 
врахування вікових особливостей. Наслід-
ки порушення: авторитаризм як безпосе-
редня загроза для фізичного і психічного 
здоров’я вихованців.

4.4. Прогностичність – теоретичне і прак-
тичне передбачення різних варіантів побу-
дови навчального процесу, зокрема тих, які 
виходять за межі спланованого сценарію. 
Наслідки порушення: консерватизм у на-
вчальному процесі, що означає його роз-
виток у закритих догматичних схемах.

5. Спеціальні (відображення змістової 
специфіки певної навчальної дисципліни):

5.1. Використання досягнень методик 
викладання інших навчальних дисциплін 
для методики викладання психології. На-
слідки порушення: відсутність міжпредмет-
них зв’язків із суміжними галузями науко-
вого знання

5.2. Вибіркове використання змісту різ-
них галузей наукового знання для конструю-
вання навчальних програм, занять. Наслідки 
порушення: недоказовість інформації.

5.3. Реалізація теоретичних положень 
психологічної науки у практику педагогічної 
діяльності. Наслідки порушення: деклара-
ційна інформація, «теоретизування», форму-
вання стереотипних уявлень про практику.

5.4. Дозування інформації за принципом 
«від простого – до складного». Наслідки по-
рушення: ускладнення викладу, механічне 
запам’ятовування, низький рівень осмис-
лення інформації.

5.5. Поєднання інтересу до навчання з 
необхідністю навчатися. Наслідки пору-
шення: 1) зниження пізнавальних інтересів 
у зв’язку з відсутністю постійної зацікавле-
ності; 2) низький рівень вольової готовності 
до навчання через відсутність системних 
пізнавальних інтересів.

Названі принципи передбачають прави-
ла розвивальної взаємодії, наприклад:

1. Загально-педагогічні (дидактичні).
1.1. Раціональне використання наочності 

(доцільність – у відповідності з темою як 
передумова цілеспрямованого формуван-
ня знань, умінь і навичок; дозованість як 
передумова запобігання інформаційного та 
емоційного перевантаження; послідовність 
як передумова локалізації інформаційно-
го хаосу; структурованість – як умова по-
єднання раціонального та ірраціонального 
чинників засвоєння навчального матеріа-
лу). Наслідки порушення: звикання студен-
тів (учнів) до наочності, що виявляється у 
послаблених емоційних реакцій на неї.

1.2. Використання власного досвіду без 
публічного посилання на нього як умова по-
єднання теоретичного та прикладного ма-
теріалу, використання результатів власних 
досліджень. Наслідки порушення: постійне 
посилання на власний досвід є ознакою не-
професійності, інформаційної замкнутості, яка 
часто заперечує інші факти, явища, виявляю-
чись у волюнтаристському та суб’єктивному 
тлумаченні змісту навколишньої дійсності.

1.3. Використання досвіду студентської 
(учнівської) аудиторії як умова педагогічної 
взаємодії, спільного пошуку шляхів розв’я-
зання проблематики. Наслідки порушення: 
гіперболізація студентами власного досві-
ду, що виявляється в домінуванні емоцій-
них рішень проблематики.

2. Загально-педагогічні (виховні):
2.1. Доцільне використання особливос-

тей емоційно-почуттєвої сфери студентів 
(учнів): станів (настрій, гнів, радість, сміх 
тощо) почуттів (інтелектуальних, мораль-
них, естетичних), наприклад при аналі-
зі певних психічних явищ варто наводити 
колоритну інформацію з життя вчених про 
особливості їх відкриттів. Наслідки пору-
шення: потенційна взаємна психологіч-
на втома та низький рівень особистісних і 
професійних взаємин.

2.2. Особистий приклад – у поясненні 
матеріалу, наприклад, з психології сім’ї ви-
кладачу (вчителю) варто самому дотриму-
ватись певних принципів, зокрема, умови 
стабільності сімейних стосунків переконли-
віше йдуть від тих осіб, у яких сім’я якраз 
є стабільною. Наслідки порущення: гіпер-
болізація викладачами власного досвіду, 
що виявляється у домінування емоційних 
рішень проблематики.

2.3. Тактовність або повага думки сту-
дента – нехай навіть сумнівної або відверто 
хибної. Наслідки порушення: втрата довіри 
у взаєминах, що потенційно призводить до 
різнопланових антагонізмів (спочатку – од-
носторонніх, потім – взаємних).



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 233

Насамкінець задекларуємо декілька за-
гально-психологічних правил, оскільки їх 
деталізований розгляд потребує окремого 
викладу: 1) пошук суперечностей у відпові-
дях (інформаційно недостатньо підготовле-
ні суб’єкти під час тривалих діалогів часто 
висловлюють думки, які заперечують влас-
ні, часто категоричні, попередні тверджен-
ня та уявлення; 2) домінування діалогічної, 
а не монологічної взаємодії, що виявля-
ється у встановленні в суб’єктів навчання і 
виховання партнерських стосунків; 3) пара-
доксальні (пошук істини): а) «від складного 
до простого» (наприклад, є певний факт, а 
особа має самостійно на основі численних 
версій зрозуміти його зміст); б) «від неві-
домого до відомого» (наприклад, дискусії 
про життєві явища, яким властиві численні 
версії про їх природу: суб’єктивні, спогля-
дальні, малоаргументовані, однак аналіз 
різнопланової інформації дає можливість 
розробити і зрозуміти певні закономірнос-
ті, які цілком можуть претендувати на ре-
альну дійсність в окремих деталях, запере-
чуючи при цьому дискусійні явища; в) «від 
супротивного» (доведення хибності думки, 
явища, події): наприклад, у геометрії це ти-
повий і популярний спосіб доказу теорем 
(якщо хибність не була доведена, то яви-
ще навколишньої дійсності є реальністю);  
г) аналіз власного досвіду (розробка влас-

них теорій, концепцій, які можуть бути не-
доказовими, споглядальними, однак вияв-
ляють потенціальні мисленнєві можливості 
особистості; побудова системи власних 
доведень, аргументацій, методів у пояс-
ненні матеріалу).

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Результативна розвивальна взаємодія 
між суб’єктами навчання і виховання вищої 
школи можлива: 1) за умови комплексно-
го врахування її рівнів, принципів, правил 
з відповідними пізнавальними орієнтира-
ми; 2) професійної співпраці передусім з 
«професійно мотивованими студентами»; 
3) досконалої психолого-педагогічної під-
готовки викладача.
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Постановка проблеми. Сучасне україн-
ське суспільство перебуває у вирі економічних 
і політичних перетворень, які своєю стрімкістю 
та хаотичністю, безумовно, впливають на ста-
новлення молодого покоління нашої держави. 
Недалекоглядність, життя сьогоднішнім днем, 
безвідповідальність – стають, значною мірою, 
типовою суспільною ознакою, що ускладнює 
процес прогнозування особистістю власного 
майбутнього, зокрема, визначення власної 
життєвої позиції.

В узагальненому вигляді життєва пози-
ція – це ідеали, переконання і цінності осо-
бистості, які концентрують у собі осново-
положні принципи її поведінки і діяльності. 

Термін «життєва позиція особистості» 
уперше знаходимо у А. Адлера, який ви-
значав її як головну рушійну силу і умову 
психічного та соціального розвитку люди-
ни [1]. Вчений розглядав людину не тільки 
як щось центральне саме по собі, але і як 
частину більшої цілісності – сім’ї, спільно-
ти друзів і знайомих, суспільства, людства. 
Особливості життєвої позиції визначають 
мотиви діяльності, поведінки, рівень ак-
тивності, а найголовніше – спрямованість 
людини. Життєва позиція додає визначе-
ний соціальний і особистісний зміст тому, 
як і з якою ефективністю людина вико-
ристовує свої здібності, знання та вміння.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження становлення життєвої позиції 
особистості у різних аспектах здійснювали 
К.О. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, 
Е. Берн, Л.І. Божович, Р.М. Грановська, 
І.М. Макаров, В.М. Маркін, В.Г. Панок, 
С.А. Прядко, С.Л. Рубінштейн, Л.В. Сохань, 
Т.М. Титаренко та ін. Вчені розглядали життє-
ву позицію як внутрішню установку, орієнта-
цію на певну лінію поведінки, що базується на 
світоглядних, моральних і психологічних яко-
стях особистості та відображає її суб’єктивне 
ставлення до суспільства. Це передусім спря-
мованість інтересів особистості у провідних 
сферах життєдіяльності – у праці, спілкуванні, 
пізнанні. Однак у працях учених не достатньо 
розроблена проблема прийняття людиною 
стратегічного життєвого рішення з визначен-
ня власної життєвої позиції.

Постановка завдання. Висвітлення 
психологічних особливостей прийняття 
студентами стратегічного життєвого рішен-
ня з вибору власної життєвої позиції. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Життєва позиція визначається 
вченими як соціально-психологічна ха-
рактеристика, що окреслює суб’єктивну 
(активний, діяльнісний) сторону станови-
ща особистості в структурі суспільства.  
С.Л. Рубінштейн справедливо зазначав, що 
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особистістю є людина, у якої є своя пози-
ція, своє яскраво виражене свідоме став-
лення до життя, світогляд, до якого вона 
прийшла в результаті великої свідомої ро-
боти [6]. Прийняття рішення з визначення 
власної життєвої позиції є надзвичайно 
відповідальним, пролонгованим у часі про-
цесом, який впливає на все життя людини, 
визначає її долю [4; 8].

Зазвичай формування життєвої пози-
ції особистості включає в себе великий 
комплекс об’єктивних і суб’єктивних умов і 
процесів, серед яких – засвоєння певного 
світогляду, знань, вироблення переконань, 
соціальних і професійних навичок, розвиток 
особистісних відносин, залучення до трудо-
вої та громадсько-політичної діяльності.

Розглянемо основні координати, у яких 
може знаходитися життєва позиція осо-
бистості. Вчені зазначають, що життєва 
позиція може бути активною і пасивною 
(В.Т. Єфімов, В.М. Маркін, І.П. Хобта), кон-
структивною і деструктивною (Е. Берн) сто-
совно суспільних цінностей, явищ і проблем, 
духовною і бездуховною (Е.О. Помиткін), 
віртуальною і маніпулятивною (С.А. Пряд-
ко), негативною і позитивною, егоїстичною 
і колективістською, гуманістичною і функці-
ональною, моральною і аморальною тощо. 

Особистість з активною та конструктив-
ною життєвою позицією живе в гармонії 
з навколишнім світом, для неї характер-
ні продуктивне співробітництво, позитивні 
стосунки з людьми. Становлення активної і 
конструктивної життєвої позиції особистості 
може відбуватися завдяки активізації психо-
логічних чинників у соціальному, професійно-
му та в особистісно-сімейному середовищі.

Пасивна (конформна) життєва позиція 
особистості спрямована на підкорення оточу-
ючому світу і формується в силу різних обста-
вин: неприйняття, відштовхування, презир-
ства, байдужості з боку батьків та значущих 
дорослих. Деструктивна життєва позиція ви-
являється у невпевненості в собі, у знеціненні 
своєї особистості, зневірі в близьких та ото-
чуючих людях, що призводить до психологіч-
ної дезадаптованості та неуспішності.

Значний внесок у дослідження життєвої 
позиції особистості зробив Е. Берн, який 
глибоко розглядав цей феномен не лише 
на теоретичному, а й на практичному рівні. 
Зокрема, розроблений ним опитувальник 
життєвої позиції особистості визначає чоти-
ри типи життєвих позицій, а саме: конструк-
тивну, оборонну, депресивну та безплідну. 

Дослідник стверджував, що у випадках, 
коли дитину оточує атмосфера любові, при-
йняття та безпеки, формується позитивна 
базова позиція людини, дитина набуває 
міцну основу для позитивної самооцінки та 

позитивного, дружнього ставлення до ото-
чуючих. Однак через різні обставини, такі, 
зокрема, як: неприйняття, відштовхування, 
зневага, байдужість з боку батьків тощо, 
у дитини може скластися хибне уявлення 
про саму себе і про зовнішній світ, що при-
зводить до виникнення інших неприрод-
них, нездорових внутрішніх настановлень. 
У цьому випадку формується деструктив-
на життєва позиція, зокрема депресивна, 
оборонна чи безплідна.

Слід зазначити, що в класифікації жит-
тєвих позицій особистості дослідники не 
дійшли одностайної думки. Так, досліджую-
чи життєву позицію особистості в контексті 
соціалізації, С.А. Прядко виокремив такі її 
види, як: свідомо пасивна життєва позиція, 
конформістська, віртуальна та маніпулятив-
на життєва позиція [5]. На думку дослідника, 
життєва позиція особистості є специфічним 
соціальним утворенням, що призводить до 
формування сталого внутрішнього імпера-
тиву, відповідно до якого вибудовується та 
корегується життєва стратегія.

Аналіз наведеного матеріалу дозволяє 
зробити висновок про багатовимірність 
видів життєвої позиції особистості, різно-
манітність наукових підходів до їх типоло-
гізації. В узагальненому вигляді основні 
диференційовані види життєвої позиції 
особистості подані на рисунку.

Безумовно, завдання психолого-педаго-
гічного впливу полягає в тому, щоб сфор-
мувати, скорегувати становлення конструк-
тивної, активної і духовної життєвої позиції 
молоді відповідно до потреб особистісного 
розвитку та розвитку суспільства. При цьо-
му існують різні підходи до розуміння осо-
бливостей процесу становлення життєвої 
позиції особистості. 
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Частина дослідників (А.М. Архангель-
ський, Е. Берн, В.Т. Єфімов, С.А. Прядко, 
І.П. Хобта) стверджують, що життєва пози-
ція формується свідомо чи несвідомо, пе-
редусім у процесі соціалізації особистості і 
виявляється в активності та суб’єктивному 
ставленні до суспільних цінностей і норм. 
Життєва позиція людини формується су-
купністю всіх соціальних впливів на неї і 
перш за все системою суспільного вихо-
вання. При цьому життєва позиція особи-
стості зумовлює її психічний та соціальний 
розвиток, призводить до формування ста-
лого внутрішнього утворення, згідно з яким 
вибудовується її життєва стратегія.

За поглядами Л.І. Божович, Л.С. Вигот-
ського, Е. Еріксона та ін., основи життєвої 
позиції закладаються в підлітковому віці. 
Особистість відчуває необхідність само-
визначення, у саморозвитку, усвідомлення 
ставлення до себе і світу, реалізує у життє-
діяльності самостійно створені умови свого 
розвитку, а також відчуває вплив зовнішніх 
факторів.

Прихильники іншого підходу (В.Н. Мар-
кін, К. Стайнер) вважають, що життєві 
позиції особистості формуються набага-
то раніше. Так, К. Стайнер, послідовник  
Е. Берна, зауважив, що це може відбува-
тися вже в перші місяці годування дитини. 
Вчений вважав, що всі діти починають із по-
зитивної позиції, доки щось не перериває 
цю гармонію. Причиною може бути відчуття 
того, що мати перестала так оберігати ди-
тину, як у перші дні. На основі цієї дисгар-
монії та свого уявлення про себе та інших 
починається написання сценарію життя.

На думку І.М. Макарова, життєва пози-
ція закладається ще до народження та є 
сформованою вже близько семи років [2]. 
Оскільки в багатьох пам’ять на дошкільне 
та раннє дитинство блокована, то в стані 
трансу вченому вдалося відновити ранні 
переживання дитини в лоні матері. У ви-
падках, коли вагітна жінка не хотіла ди-
тину, але народила, дитина відчувала ма-
теринське ставлення ще до народження, 
і це вплинуло на формування її життєвої 
позиції.

Незважаючи на різні погляди вчених 
щодо процесу становлення життєвої по-
зиції особистості, усі вони підкреслюють, 
що відповідальність за свідоме визначен-
ня власної позиції залишається за самою 
людиною та потребує розвитку свідомості. 
Дослідники вказують, що кожна доросла 
людина не перебуває на своїй базовій ек-
зистенціальній позиції постійно. Найчасті-
ше вона приховує її під різними масками, 
але екзистенціальна позиція завжди вияв-
ляється у важких життєвих обставинах, при 

вирішенні психологічних проблем, у нових, 
несподіваних ситуаціях, у стані внутріш-
нього конфлікту, напруги, фрустрації. Якої 
ж життєвої позиції дотримується сучасна 
молодь та які особливості прийняття цього 
відповідального рішення можна виокреми-
ти? Для цього нами було проведене емпі-
ричне дослідження серед представників 
студентства.

Емпіричне дослідження особливостей 
прийняття стратегічного життєвого рішен-
ня з визначення власної життєвої позиції 
проводилося серед студентів ряду ВНЗ 
України. Дослідження полягало у визначен-
ні провідних цінностей та мотивів студен-
тів з використанням морфологічного тесту 
життєвих цінностей (МТЖЦ) (В.Ф. Сопов,  
Л.В. Карпушина) та методики «Життєві 
завдання особистості» (Т.М. Титаренко). 
Основним діагностичним конструктом тесту 
є термінальні цінності, а саме: саморозви-
ток, духовне задоволення, креативність, ак-
тивні соціальні контакти, власний престиж, 
високе матеріальне становище, досягнення, 
збереження власної індивідуальності.

Термінальні цінності реалізуються по-різ-
ному в залежності від життєвої сфери: у 
сфері професійного життя, у сфері освіти, у 
сфері сімейного життя, сфері громадської 
активності, сфері захоплень, сфері фізич-
ної активності. Результати емпіричного до-
слідження подані в табл. 1. 

Як видно з табл. 1, для студентської 
молоді найбільшою цінністю (за рангом) є 
високе матеріальне становище (І), а на ос-
танньому місці (V) – власний престиж, тоб-
то завоювання свого визнання в суспільстві 
та відповідність певним соціальним вимо-
гам. Це означає, що високе матеріальне 
становище для більшості студентів є фак-
тором матеріального благополуччя як го-
ловного сенсу існування. Високі значення 
за цим показником виявлено в 26,5% сту-
дентів, середні – у 64,7%, і лише для 8,8% 
молоді цей показник відповідає низькому 
рівню. Займати престижне місце у суспіль-
стві прагнуть 67,6% студентів, однак їх по-
казники на середньому рівні, тобто високої 
зацікавленості в цьому немає.

На четвертому (також низькому) рівні 
у студентів виявилися цінності самороз-
витку, активні соціальні контакти та влас-
на індивідуальність. Отримані дані можуть 
характеризувати молодих людей як неза-
цікавлених у пізнанні своїх індивідуальних 
особливостей, у постійному розвитку своїх 
здібностей та особистісних характеристик, 
встановленні сприятливих відносин у різних 
сферах соціальної взаємодії, розширенні 
своїх міжособистісних зв’язків та реалізації 
своєї соціальної ролі.
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Цікавим є той факт, що на другому міс-
ці за рангом виявилися досягнення, тобто 
постановка та вирішення певних життєвих 
завдань як головних життєвих чинників. 
Однак, як видно з табл. 1, досягнення ці-
кавлять студентів не за рахунок власного 
розвитку, активних соціальних контактів та 
своєї індивідуальності. Це означає, що сту-
денти свої майбутні успіхи пов’язують не з 
прикладенням власних зусиль, а за рахунок 
втручання сторонніх осіб, або зміни певних 
обставин.

Також низьким за рангом є показник 
креативності (п’яте місце), що характери-
зує студентів як нездатних реалізувати свої 
творчі можливості та змінювати навколиш-
ню дійсність. Досить великий відсоток сту-
дентів (35,3%) мають низькі значення за цим 
показником. Показник духовного задово-
лення студентів, тобто керівництво мораль-
но-етичними принципами, перевага духов-
них потреб над матеріальними, опинився на 
третьому, не досить високому рівні. 

Розподіл життєвих цінностей студент-
ської молоді у відповідності до основних 
життєвих сфер поданий у табл. 2. Як вид-
но з даних таблиці, цінності студентів за 
життєвими сферами розподілилися таким 
чином, що на першому і другому місці ви-
явилися професійне життя (59,7%) та осві-
та (57,8%), які у нашому випадку можна 
віднести до професійного самовизначення. 
Високий ранг у цій сфері є характерною 
ознакою, оскільки професійне навчання 
для студентів – це їх провідна діяльність, 
яка займає досить велику частку часу, стає 
предметом роздумів, і вказує на прагнен-
ня до підвищення рівня своєї освіченості, 
розширення кругозору щодо професійного 
навчання. 

На третьому місці – сфера сімейного 
життя (55,6%), отже, думки про створення 
майбутньої сім’ї, прийняття рішення щодо 
вибору супутника життя хвилюють студен-

тів, але не найбільше, оскільки більшість 
студентів вважають за розумне спочатку 
ствердитися в обраній професії, а вже по-
тім створювати сім’ю. 

Таблиця 2
Кількісні показники розподілу 

цінностей студентів за життєвими 
сферами (n=850)

Життєві сфери

Вираженість 
кількісних 

показників, 
(срд. зн., %)

Ранг

Професійне життя 59,7 І
Освіта 57,8 ІІ
Сімейне життя 55,6 ІІІ
Громадська актив-
ність 53,5 V

Захоплення 54,0 ІV
Фізична активність 34,1 VI

Однак, як зазначають А. Адлер, Р. Мей, 
С.Л. Рубінштейн та ін., людина лише тоді 
розвивається, коли вона реалізується од-
ночасно у трьох світах: у праці, любові та 
взаєминах з оточуючими.

На останньому місці виявлено цінності 
сфери суспільного життя, яка визначаєть-
ся громадською активністю (53,5%), захо-
пленнями (54,0%) та фізичним розвитком 
(34,1%), і у нашому випадку характеризує 
життєву позицію особистості. Саме ці цін-
ності вказують на рівень значущості для 
людини власних захоплень, проблем сус-
пільного життя та власного здоров’я. Іде-
али, цінності, переконання особистості 
визначають провідну роль у ставленні мо-
лодої людини як до себе, так і до оточення, 
до її конструктивної чи деструктивної пове-
дінки в соціумі. 

Як видно з результатів емпіричного до-
слідження, ця сфера життєво важливих 
цінностей поки що залишається на най-
нижчому рівні серед інших. Це вказує на ту 

Таблиця 1
Кількісні показники розподілу життєвих цінностей студентів (n=850)

Життєві цінності

Рівні значущості життєвих 
цінностей (середнє 
арифметичне), %

Вираженість 
показників,
(срд. зн.) Ранг

Високий Середній Низький Бали %
Розвиток власної особистості 2,9 67,6 29,4 5,4 54,0 IV
Духовне задоволення 11,7 79,4 8,8 6,7 67,0 III
Креативність 5.8 58,8 35,3 5,2 52,0 V
Активні соціальні контакти 11,7 44,1 44,1 5,4 54,0 IV
Власний престиж 0 67,6 32,3 5,2 52,0 V
Високе матеріальне становище 26,5 64,7 8,8 8,0 80,0 I
Досягнення 26,5 61,7 11,8 7,7 77,0 II
Збереження власної 
індивідуальності 14,7 50,0 35,3 5,4 54,0 IV
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обставину, що для більшості студентів про-
блеми життя суспільства не є актуальними. 
Студенти неохоче залучаються до суспіль-
но-політичної активності, вважають, що фі-
зична культура не потрібна, вони й так здо-
рові і красиві та, у більшості, не пов’язують 
своє життя зі здоровим способом життя, з 
фізкультурою та спортом. 

Як видно з табл. 2 цінності фізичної ак-
тивності (34,1%) у студентів на найнижчому 
рівні. Подібні відповіді можуть бути зумов-
лені особливостями вікового періоду життя 
та ступенем задоволеності тих чи інших по-
треб особистості. Однак для нашого дослі-
дження цей показник є важливим, оскільки 
лише фізично здорова особистість здатна 
планувати, досягати та впроваджувати в 
життя свої стратегічні життєві рішення. 

Таким чином, особистісні життєві цін-
ності студентської молоді можна вважати 
сформованими на середньому рівні зна-
чущості. Першочергово молодь цінує про-
фесійне навчання, що забезпечить у май-
бутньому високе матеріальне становище, 
на другому місті є цінності, пов’язані з ви-
бором шлюбного партнера та створення 
сім’ї і на третьому – цінності, пов’язані з 
визначенням життєвої позиції у соціумі та 
соціальному оточенні.

За методикою «Життєві завдання осо-
бистості» досліджувалися два показники: 
мотивація самоконституювання, яка ха-
рактеризує потяг людини до самотворен-
ня, покращення себе та визначення свого 
місця у соціумі, та мотивація життєтвор-
чості, яка характеризує духовно-практичну 
діяльність людини, спрямовану на творче 
проектування і здійснення власного життє-
вого проекту. Аналіз отриманих емпіричних 
даних дозволив встановити, що кількіс-
ний показник розвитку мотивації самокон-
ституювання у студентів становить лише 
25,0%; показник мотивації життєтворчості –  
37,5%. Це досить низькі показники.

Показник мотивації самоконституювання 
характеризує забезпечення професійного 
та особистісного саморозвитку, орієнтацію 
у виборі життєвої позиції особистості. Слід 
зазначити, що самоконституювання особи-
стості відбувається в процесі розширення 
меж досвіду та свідчить про наявність ча-
стково усвідомленого проекту реалізованої 
цілісності життя. Особливості психологіч-
них механізмів самоконституювання особи-
стості студента виявляються в оцінюванні, 
формуванні, ототожнюванні, пред’явленні 
та схвалення власної особистості, а також 
подальших перспектив її розвитку. 

У нашій вибірці високий рівень мотивації 
до самоконституювання виявлено лише в 
30,8% студентів, середній – у 34,0%, низь-

кий – у 35,2% студентів. Таким чином, пе-
реважна більшість студентів покищо не за-
цікавлена у професійному та особистісному 
саморозвитку, не мотивована на вироблен-
ня власної точки зору на усі події життя, а 
отже, спрямованість на прийняття рішення 
щодо вибору життєвої позиції сформована 
недостатньо.

Також низьким є показник життєтвор-
чості – 37,5% як спрямованості на творче 
проектування і здійснення власного життє-
вого проекту, в основу якого покладено уяв-
лення про життя людини як творчий процес, 
у якому вона сама повинна весь час при-
ймати рішення. Мотивація життєтворчості 
– це система стійких мотивів, що відобра-
жає особистісну трансформацію взаємо-
дії соціальних та індивідуальних чинників у 
стійку творчу спрямованість особистості. 
У нашому випадку високий показник житт-
єтворчості був виявлений у 27,0% студен-
тів, середній – у 35,2%, низький – у 36,6%. 
Отже, переважна кількість студентів з низь-
ким показником життєтворчості означає, що 
молоді люди, переважно, покищо не мають 
намірів покращувати світ, допомагати по-
требуючим, брати участь у розбудові країни 
чи хоча б власного міста, а відповідно фор-
мувати конструктивну життєву позицію.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, прийняття студентами страте-
гічного життєвого рішення з визначення 
життєвої позиції відбувається як свідомий 
акт самопізнання та самоконституювання 
на основі ціннісної орієнтації особистості у 
навколишньому світі, у тому числі й цінніс-
ного ставлення до себе та до інших людей, 
як результат засвоєння соціальних норм та 
під впливом культурного середовища.

Таким чином, дослідження засвідчило 
нагальну потребу впровадження у ВНЗ пси-
холого-педагогічного забезпечення щодо 
підготовки студентів до прийняття стра-
тегічного життєвого рішення з визначення 
власної життєвої позиції.
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ  
ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ревенко С.П., викладач 
кафедри загальної та соціальної психології, 
провідний фахівець психологічної служби

Херсонський державний університет

У статті розглянуто зміст понять «здоров’я», «психологічне здоров’я» відносно учасників навчаль-
ного-виховного процесу вищого навчального закладу. Під час дослідження були визначені рівні пси-
хологічного здоров’я, задоволеність і психологічне благополуччя у сфері міжособистісної та ділової 
активності в процесі навчальної діяльності.

Ключові слова: здоров’я, психологічне здоров’я, ідентичність, негативна емоційність, емоційна 
стійкість, психологічне благополуччя, стресостійкість.

В статье рассмотрено содержание понятий «здоровье», «психологическое здоровье» относитель-
но участников учебно-воспитательного процесса высшего ученого заведения. Во время исследования 
были определены уровни психологического здоровья, удовлетворённость и психологическое благопо-
лучие в сфере межличностной и деловой активности в процессе учебной деятельности. 

Ключевые слова: здоровье, психологическое здоровье, идентичность, негативная эмоциональнос-
ть, эмоциональная стойкость, психологическое благополучие, стрессоустойчивость.

Revenko S.P. PSYCHOLOGICAL HEALTH OF STUDENTS AS PSYCHOLOGICAL PROBLEM IN 
THE EDUCATIONAL PROCESS

Maintenance of concepts “health”, “psychical health”, “psychological health”, is considered in the article, 
in particular in relation to the participants of educational-educator process of higher educational establishment. 
While researching we determined the levels of psychological health, satisfaction and psychological wellbeing 
in the sphere of interpersonal and business activity in the course of educational activity

Key words: health, psychological health, identity, negative emotionality, emotional firmness, psychological 
wellbeing, resistance to stress.

Постановка проблеми. У зв’язку з со-
ціально-економічними змінами та перетво-
реннями в суспільстві привертає увагу про-
блема збереження здоров’я серед молоді, 
але не тільки у контексті фізичного здоров’я, 
тобто соматичних захворювань, а і у контек-
сті психологічного (психічного) здоров’я, 
яке свідчить про можливість і здатність 
особистості протидіяти впливу негативних 
факторів. На нашу думку, така негативна 
тенденція обумовлена: по-перше, тим, що 
відбувається значний зріст нервово-психіч-
них захворювань у зв’язку з реагуванням на 
стресові ситуації, які відбуваються у соціаль-
ному середовищі; по-друге, різким зростан-
ням розповсюдженості шкідливих звичок: 
алкоголізму, різних залежностей; по-третє, 

привертає увагу такий психологічний фе-
номен як криза ідентичності, яка визнача-
ється розривом між вимогами і змінами у 
взаємовідносинах у суспільстві і економіці і 
ригідністю особистісних установок, стерео-
типу поведінки. Проблема здоров’я людини 
належить до актуальних проблем людства. 
Вона стосується всіх сфер людського життя. 
На сучасному етапі розвитку та становлення 
молоді у процесі навчання важливо приділя-
ти увагу проблемі психологічного здоров’я 
і здорового способу життя яке впливає на 
розвиток та становлення ідентичності осо-
бистості. 

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. В основу вивчення формування 
уявлень про феномен психологічного здо-
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ров’я покладені фундаментальні теоретичні 
розробки Л.І. Божович, Л.С. Виготського, 
О.В. Запорожця, О.М. Леонтьєва, С.Д. Мак-
сименка, С.Л. Рубінштейна, І.В. Дубровіної, 
О.В. Хухляєвої та інших.

В.І. Слободчиков та О.В. Шувалов у сво-
їх наукових дослідженнях зазначають, що 
психологічне здоров’я визначається осо-
бистісно-смисловим конструктом та харак-
теризується новою якістю смислових став-
лень людини. Дослідники виокремлюють 
рівень індивідуально-психологічного здо-
ров’я, оцінка якого залежить від здібностей 
індивіда будувати адекватні способи реалі-
зації смислових прагнень [3].

Л.В. Пляка звертає увагу на те, що в 
умовах вищого навчального закладу пси-
хологічне здоров’я є дуже важливим фак-
тором, який визначає успішність студентів 
у навчальній діяльності, сприяє їхньому са-
морозвитку та безконфліктному спілкуван-
ню [2, с. 319].

В.Г. Панок та В.О. Острова у своїх до-
слідженнях наголошують на тому, що у 
юнацькому віці людина в найбільшій мірі 
потребує психологічної допомоги та під-
тримки. Науковці звертають увагу на те, що 
кардинальні зміни в розвиткові особистості 
породжують велику кількість психологічних 
проблем: проблеми адаптації, професійно-
го становлення, міжособистісного спілку-
ванні, сімейні проблеми [1, с. 5].

Для розробки заходів популяризації здо-
рового способу життя і створення таких умов 
навчання і виховання студентів, які б попере-
джували психоемоційні перенавантаження та 
сприяли успішному розвитку та становленню 
ідентичності особистості дуже важливим є 
визначення психологічного здоров’я студен-
тів у процесі навчальної діяльності 

Постановка завдання. Дослідити пси-
хологічне здоров’я в процесі навчальної ді-
яльності у вищому навчальному закладі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для дослідження психологічного 
здоров’я студентів університету нами були 
використані наступні методики: 

1. «Опитувальник загального здоров’я» – 
цей опитувальник дозволяє виявити пору-
шення у функціонуванні здоров’я студентів 
і прояви феноменів «дистресової природи»: 
негативну емоційність (нейротизм), задо-
воленість та психологічне благополуччя у 
сфері ділової активності, задоволеність та 
психологічне благополуччя у сфері міжосо-
бистісної активності [4] .

2. Тест «Психологічного здоров’я» – 
дозволяє визначити рівень психологічного 
здоров’я [5].

3. Симптоматичний опитувальник «Са-
мопочуття в екстремальних умовах» – доз-

воляє визначити особливості психологіч-
ного реагування в умовах психоемоційного 
навантаження.

4. Шкала «Самооцінки тривожності Спіл-
бергера – Ханіна» – допомагає визначити 
рівень особистісної та ситуативної тривож-
ності як один з показників психологічного 
здоров’я особистості [6].

У дослідженні брали участь 1127 студен-
тів з 1 по 4 курси 8 факультетів Херсонського 
державного університету (психології, істо-
рії та соціології – 374 особи; фізичного ви-
ховання та спорту – 140 осіб; технології та 
сфери обслуговування – 83 особи; приро-
дознавства здоров’я людини та туризму –  
120 осіб; біології, географії і екології –  
69 осіб; іноземної філології – 151 особа, 
перекладознавства – 118 осіб, економіки 
та менеджменту – 72 особи. 

Дослідження проводилося в середині 
навчального року для визначення психоло-
гічного здоров’я студентів у період макси-
мального інтелектуального навантаження.

Під час проведення дослідження отри-
мано такі результати: 

1. Опитувальник «Загального здоров’я» 
дозволив виявити рівні психологічного здо-
ров’я студентів за такими факторами: 

1 фактор – негативна емоціональність 
(нейротизм – є характеристикою емоційної 
нестійкості особистості), а саме:

– високий рівень емоційної стійкості 
(низький рівень нейротизму) у 23,6% (266 
студентів) – свідчить про те, що ці студенти 
майже завжди зберігають самоконтроль, 
коли виникають труднощі і можуть їх по-
долати без роздратування і хвилювання, 
у критичних ситуаціях емоційно спокійні і 
впевненні у собі, самодостатні, вміють кон-
тролювати свій психоемоційний стан, адек-
ватно реагувати в стресових ситуаціях та 
ситуаціях підвищеного емоційного наван-
таження;

– середній рівень емоційної стійко-
сті (середній рівень нейротизму) у 57,1% 
(643 особи) – це свідчить про те, що у ці 
студенти іноді, коли у них виникають труд-
нощі, можуть втратити самоконтроль, інко-
ли їх подолання може супроводжуватися 
роздратуванням і хвилюванням, у деяких 
випадках у критичних ситуаціях можуть 
проявити емоційну нестабільність і є віро-
гідність втрачання самоконтролю в екстре-
мальних ситуаціях та ситуаціях підвищено-
го психоемоційного навантаження;

– низький рівень емоційної стійкості (ви-
сокий рівень нейротизму) виявлено в 19% 
(214 осіб) – у цих студентів знижена емо-
ційна стійкість, підвищена емоційна збудже-
ність або навпаки психоемоційне гальмуван-
ня, відчувають постійне напруження, страх 
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або паніку без особливих на те причин, не 
можуть подолати труднощі, які виникають у 
критичних ситуаціях і ситуаціях підвищеного 
психоемоційного навантаження, втрачають 
самоконтроль, схильні до невротичних ре-
акцій, нервових зривів, стану тривоги;

– недійсні протоколи – 0,3% (4 студента).
2 фактор – задоволеність і психологічне 

благополуччя у сфері міжособистісної ак-
тивності, а саме:

– високий рівень задоволеність і відчут-
тя психологічного благополуччя – у 22,7% 
(256 студентів), свідчить про те, що майже 
завжди вони відчувають почуття кохання 
і прихильність до оточуючих людей, з ве-
ликим бажанням проводять багато часу в 
спілкуванні з іншими людьми і отримують 
від цього задоволення, почувають себе 
гармонійно, потрібними і щасливими у мі-
жособистісному спілкуванні;

– середній рівень задоволеність і відчуття 
психологічного благополуччя було виявлено 
у 44,2% (498 осіб) – ці студенти в деяких ви-
падках відчувають розчарування, втрату по-
чуття кохання і прихильності до оточуючих 
людей, інколи не бажають проводити час у 
спілкуванні з іншими людьми і не отримують 
від цього задоволення, іноді їм подобається 
залишатися на одинці, не завжди почувають 
себе гармонійно, потрібними і щасливими в 
міжособистісному спілкуванні; 

– низький рівень задоволеності й відчут-
тя психологічного благополуччя виявлено в 
32,4% (365 осіб) – ці студенти дуже часто 
відчувають розчарування, недовіру, втра-
ту почуття кохання і прихильності до ото-
чуючих людей, не бажають проводити час 
у спілкуванні з іншими людьми і не отри-
мують від цього задоволення, дуже часто 
подобається залишатися на одинці, почу-
вають себе не гармонійно, не потрібними 
і нещасливими у міжособистісному спіл-
куванні; а також емоційно виснаженими та 
відчуттям втрати сил при виконанні справ;

– недійсні протоколи – 0,7% (8 студентів).
3 фактор – задоволеність і психологічне 

благополуччя у сфері ділової активності: 
– високий рівень задоволеності й пси-

хологічного благополуччя у сфері ділової 
активності виявлено в 24,9% (281 особа) –  
ці студенти майже завжди вміють органі-
зуватися та сконцентруватися на виконан-
ні своїх справ не зважаючи на перешкоди, 
відчувають, що дуже гарно вдається будь-
яка робота, добре справляються зі своїми 
справами, отримують задоволення від ви-
конаної роботи та повсякденних завдань, 
відчувають себе здатним приймати рішен-
ня з різних питань, здатні усвідомити і при-
йняти свої проблеми об’єктивно, енергійні і 
повні сил при виконанні поставлених цілей;

– середній рівень задоволеності й психо-
логічного благополуччя у сфері ділової ак-
тивності виявлено в 48,3% (544 особи) – ці 
студенти іноді не можуть організуватися та 
сконцентруватися на виконанні своїх справ 
через перешкоди, інколи вони відчувають, 
що не дуже гарно вдається виконати не-
обхідні завдання, не завжди добре справ-
ляються зі своїми справами, інколи не от-
римують задоволення від виконаної роботи 
та повсякденних завдань, не завжди відчу-
вають себе здатним приймати рішення з 
різних питань та усвідомити і прийняти свої 
проблеми об’єктивно, не завжди енергійні і 
повні сил при виконанні поставлених цілей;

– низький рівень задоволеності й пси-
хологічного благополуччя у сфері ділової 
активності виявлено в 26,1% (294 особи) –  
цим студентам дуже важко організувати-
ся та сконцентруватися на виконанні своїх 
справ, особливо коли виникають перешко-
ди, майже завжди відчувають невдоволе-
ність від виконаної роботи, погано справля-
ються зі своїми справами, практично ніколи 
не отримують задоволення від виконаної 
роботи та повсякденних завдань, не відчу-
вають себе здатними приймати рішення з 
різних питань, їм дуже важко усвідомити і 
прийняти свої проблеми об’єктивно, майже 
завжди відчувають себе емоційно виснаже-
ними при виконанні поставлених цілей;

– недійсні протоколи – 0,7% (8 студентів).
2. Тест психологічного здоров’я – дозво-

ляє визначити рівень психологічного здо-
ров’я особистості, а саме: вміння реалізо-
вувати свої можливості, бути впевненим у 
своїх здібностях, вміти настроюватися на 
досягнення поставлених цілей, контролю-
вати себе. Виявлені наступні рівні психоло-
гічного здоров’я особистості:

– психологічно не здоровий, дуже силь-
на дезадаптація – 0% (0 осіб);

– психологічно не здоровий, сильно де-
задаптовані, необхідна допомога спеціа-
ліста – 1,7% (19 осiб);

– психологічно не здоровий, помірна 
дезадаптація, необхідне послідовне вирі-
шення психологічних проблем, починаючи 
з більш легших – 33,3% (375 осіб);

– психологічно здоровий, але має ряд 
проблем, які потрібно вирішувати – 55,3% 
(623 особи);

– повністю психологічно здорові – 9,7% 
(110 осіб).

3. Дослідження тривожності в умовах 
підвищеного психоемоційного наванта-
ження (за методикою Ч.Д. Спілбергера, 
Ю.Л. Ханіна) – дозволяє визначити рівень 
ситуативної та особистісної тривожності, 
яка впливає на можливість особистості 
адекватно реагувати при вирішенні склад-
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них життєвих питань та в стресових ситу-
аціях і ситуаціях, які пов’язані з психоемо-
ційним перенавантаженням.

Ситуативна тривожність:
– високий рівень ситуативної тривожно-

сті – виявлено в 27,1% (305 осіб) – це свід-
чить про те, що ці студенти майже завж-
ди знаходяться в стані постійної напруги, 
хвилювання, увага та вольова регуляція 
порушенні, іноді навіть може виникнути по-
рушення дрібної моторики в ситуаціях, які 
потребують швидкого вирішення нагальних 
питань, а також у стресових і ситуаціях під-
вищеного психоемоційного напруження;

– середній рівень ситуативної тривожності 
виявлено в 53,6% (604 особи) – цей рівень 
тривожності характеризується ситуативни-
ми або періодичними зривами у ситуаціях 
підвищеного психоемоційного напруження, 
іноді не можливістю контролювати власний 
емоційний стан, хвилюванням, у деяких ви-
падках не можливістю сконцентрувати увагу, 
регулювати рівень вольових зусиль;

– низький рівень ситуативної тривожно-
сті виявлено у 19,3% (218 осіб) – цей рівень 
тривожності характеризується вмінням цієї 
групи студентів у стресових ситуаціях кон-
тролювати свій психоемоційний стан, кон-
центрувати увагу на вирішенні потрібного 
питання, регулювати рівень вольових зу-
силь, це свідчить про високий рівень стре-
состійкості, мобільності та креативного під-
ходу до різних життєвих проблемних подій.

Особистісна тривожність:
– високий рівень особистісної тривож-

ності виявлено в 25,5 % (288 осіб) характе-
ризується стійкою схильністю особистості 
сприймати широкий спектр ситуацій як за-
грозливі, схильністю до емоційних і невро-
тичних зривів та психосоматичних захворю-
вань, некомпетентності та невпевненості в 
собі (низький рівень самооцінки), відчуттям 
постійної напруги та тривоги, страху, стій-
ким відчуттям відсутності впевненості в до-
сягненні успіху;

– середній рівень особистісної тривож-
ності в 58,7% (661 особа) – студенти цієї 
групи в стресових ситуаціях та ситуаці-
ях підвищеного психоемоційного перена-
вантаження іноді або у деяких випадках 
сприймають ці ситуації як загрозливі і мо-
жуть бути схильними до емоційних і невро-
тичних зривів, відчувати некомпетентність 
та невпевненість у собі, відчувати напругу, 
тривогу, страх та відсутність почуття успі-
ху у досягненні цілей, але при необхідності 
вони можуть мобілізуватися, сконцентру-
ватися на вирішенні необхідного питання і 
досягати поставленої мети, відчувати себе 
компетентними в розв’язанні проблемних 
питань;

– низький рівень особистісної тривожно-
сті в 15,8% (178 осіб) – характеризується 
вмінням цієї групи студентів майже завжди 
або постійно в стресових ситуаціях та си-
туаціях підвищеного психоемоційного пе-
ренавантаження адекватно їх сприймати, 
мобілізуватися, концентруватися для вирі-
шення складних питань, контролювати свої 
емоції, бути спокійними, розсудливими, 
об’єктивними, компетентними у розв’язан-
ні проблемних задач та досягати поставле-
них цілей і отримувати психоемоційне за-
доволення від результату.

4. Визначення особливостей самопочут-
тя в екстремальних умовах дозволило до-
слідити схильності до патологічних реагу-
вань у складних життєвих умовах. Отримані 
такі результати:

– низький рівень стресостійкості виявлено 
в 5,1% (57 осіб) – свідчить, що в цих сту-
дентів високий ризик патологічних стрес-ре-
акцій і невротичних розладів, психофізично-
го виснаження (знижена психічна і фізична 
активність), порушення вольової регуляції, 
нестійкість емоційного фону і настрою (емо-
ційна нестійкість), вегетативна нестійкість, 
порушення сну, тривога і страхи, схильність 
до залежностей у ситуаціях підвищеного рів-
ня психоемоційного перенавантаження;

– середній рівень стресостійкості – у 
31,4% (354 особи) – свідчить, що у цих сту-
дентів стан задовільної адаптованості, а 
саме: є схильність до патологічних стрес-ре-
акцій і невротичних розладів, психофізично-
го виснаження (знижена психічна і фізична 
активність), порушення вольової регуляції, 
нестійкість емоційного фону і настрою (емо-
ційна нестійкість), вегетативна нестійкість, 
порушення сну, тривога і страхи, схильність 
до залежностей у ситуаціях підвищеного 
рівня психоемоційного перенавантаження;

– високий рівень стресостійкості – у 
63,5% (716 осіб) – свідчить, що у цих сту-
дентів стан гарної адаптованості, а саме: у 
них майже ніколи не виникають патологічні 
стрес-реакцій, практично не буває невро-
тичних розладів, психофізичного виснажен-
ня (знижена психічна і фізична активність), 
порушення вольової регуляції, майже завж-
ди стійкий емоційний фон і настрій, висо-
кий рівень вегетативної стійкості, гарний та 
спокійний сон, відсутні тривоги та страхи, 
не виникає і не формується схильність до 
залежностей у ситуаціях підвищеного рівня 
психоемоційного перенавантаження.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отримані результати свідчать, що зов-
нішні стресові фактори, а саме: зміни умов 
життя, особистісна самооцінка, стресостій-
кість – мають вплив на психологічне здо-
ров’я особистості, на розвиток і становлен-
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ня ідентичності в процесі учбової діяльності. 
Підтримувати стан психологічного здоров’я 
студентів у процесі навчальної діяльності є 
необхідною умовою гармонійно розвитку 
особистості та оволодіння навичками про-
тистояння в складних життєвих обставинах. 

З огляду на викладене, вважаємо, що 
необхідно в подальшому досліджувати цю 
проблему, оскільки основною метою вищо-
го навчального закладу є підвищення ефек-
тивності навчально-виховного процесу, 
становленню ідентичності засобами прак-
тичної психології та психологічної служби 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ  
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ЛЮДЕЙ ІЗ ФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ

Сизко Г.І., к. психол. н., старший викладач 
кафедри прикладної психології та логопедії

Бердянський державний педагогічний університет

Розглянуто проблему становлення гуманної особистості майбутнього вчителя. Визначено структуру 
гуманного ставлення та чинники, необхідні для становлення гуманності в майбутніх педагогів. Охарак-
теризовано показники рівнів сформованості гуманного ставлення до осіб із фізичними вадами. 

Ключові слова: гуманність, гуманізм, гуманне ставлення, гуманізація відносин, гуманізація освіти, 
гуманне виховання, навчально-виховний процес. 

Рассмотрена проблема становления гуманной личности будущего учителя. Определена структура 
гуманного отношения и факторы, необходимые для становления гуманности будущих учителей. Оха-
рактеризованы показатели уровней сформированности гуманного отношения к людям с физическими 
недостатками.

Ключевые слова: гуманность, гуманизм, гуманное отношение, гуманизация отношений, гуманиза-
ция образования, гуманное воспитание, учебно-воспитательный процесс.

Syzko H.I. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF DEVELOPMENT OF HUMANE ATTITUDE TOWARD 
PEOPLE WITH PHYSICAL DEFECTS FOR FUTURE TEACHERS

The problem of becoming of humane personality of future teacher is considered. Certainly structure of 
humane relation and terms, necessary for becoming of humanity for future teachers. The indexes of levels of 
formed of humane relation and certainly criterion signs of achievement of levels of formed of humane relation 
are described. 

Key words: teaching and educational process, humanity, humanism, humanism education, humanization of 
relations, humane relation, humanization of education, humane education.

Постановка проблеми. Основа, на 
якій будуються різноманітні освітні про-
грами – це гуманізація освіти, на підґрун-
ті якої можна формувати особистість, що 
прагне до саморозвитку і володіє почут-

тям соціальної відповідальності, яка вміє 
використовувати й цінувати духовні й ма-
теріальні багатства суспільства та спри-
яє відновленню й збагаченню його духо-
вності. 
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вивчення розвитку гуманного 
ставлення особистості до людей із фізич-
ними обмеженнями, на думку багатьох до-
слідників, необхідно здійснювати в аспек-
ті соціальних зв’язків, тобто тих зв’язків із 
людьми, до яких вона залучена як безпосе-
редньо, так і опосередковано [2]. 

Зокрема, О. Столяренко [8] підкреслює, 
що ціннісне ставлення до будь-якої люди-
ни, розуміння її унікальності, важливості, 
пріоритетності у розвитку суспільства і 
цивілізації в цілому є одним із першочер-
гових у формуванні гуманної особистості, 
ставлень до оточуючих. Саме від нього за-
лежить формування гуманістичної спрямо-
ваності як важливого компонента профе-
сійного розвитку майбутнього вчителя. 

Гуманістичними можна назвати тільки 
ті ціннісні орієнтації, які позбавлені праг-
матизму, утилітарної зацікавленості. Вони 
складають цілісну систему, мають різні 
об’єкти спрямування, причому останні мо-
жуть перебувати як у сфері реального, так 
і абстрактного, нереального. За об’єктом 
спрямування їх доцільно поділити на такі, 
що спрямовані:

– на конкретну людину;
– на конкретну групу людей;
– на тип людей;
– на людину як таку.
Педагогічне опосередкування в процесі 

формування системи гуманістичних цінніс-
них орієнтацій має спиратись, на думку ав-
тора, на дві основні закономірності.

По-перше, зазначений процес розвива-
ється від конкретного до абстрактного. Он-
тологічно спочатку формується ставлення 
до конкретних людей, а потім на цьому під-
ґрунті утверджується ставлення до людини 
в принципі: конкретна людина – конкретна 
група людей – тип людей – людина як така. 

По-друге, сутнісний алгоритм формуван-
ня гуманістичних ціннісних орієнтацій такий: 
від почуття до усвідомлення і далі до етич-
но зумовленої діяльності. Відповідно акцент 
зміщується від емоційно-чуттєвої сфери пси-
хіки (емоційне сприйняття людей, емпатійне 
співчуття їм) до раціоналістичної (розуміння 
іншого, усвідомлення необхідності гуманного 
ставлення до нього), а від неї – до волютив-
ної (етично зумовлена діяльність).

Отже, духовне становлення особистості, 
що розвивається, буде успішним за умо-
ви сформованості гуманістичних ціннісних 
орієнтацій, альтруїстичної спрямованості 
особистості, наявності чітко визначених ці-
лей, неперервності та поступовості на всіх 
етапах навчально-виховного процесу.

Навчання, яке забезпечує можливість 
здійснити життєвий вибір та вчинок, фор-

мує життєвий план або життєвий шлях осо-
бистості – процес, у якому здійснюється 
зміна та формування особистості (Ш. Бю-
лер). Одним з найважливіших компонентів 
у структурі особистості майбутнього вчите-
ля автори розглядають його гуманне став-
лення до оточуючих.

Проте ставлення до людей із фізични-
ми особливостями істотно відрізняється від 
ставлення до здорової людини, тому розши-
рення можливостей цієї категорії осіб у всіх 
сферах соціального життя змушує вносити 
істотні корективи в професійну діяльність пе-
дагогів, що стає все більш функціональною.

Особистість із фізичними вадами роз-
вивається відповідно до загальних законо-
мірностей розвитку людини, а дефект, стан 
чи хвороба визначають вторинні симптоми 
(за Л. Виготським), що виникають опосе-
редковано протягом аномального соці-
ального розвитку. Хвороба, яка спричиняє 
насамперед порушення в біологічній сфері 
людини, створює перешкоду для її соціаль-
но-психологічного розвитку.

Надзвичайно легко помітити, що будь-яка 
фізична вада зумовлює так би мовити «соці-
альний вивих». Це означає не тільки порушен-
ня співвідносної діяльності людини по відно-
шенню до світу фізичного, природного, але 
й перш за все розрив, зсув тих систем, які 
визначають всі функції суспільної поведінки.

Як відомо, за взаєминами, стосунка-
ми між людьми, що реалізуються на по-
ведінковому рівні, завжди стоять стосунки 
суб’єктів спілкування, їхнє ставлення один 
до одного. 

Досліджуючи проблему ставлення, І. Сер-
гієнко [7] зауважує, що у процесі накопичен-
ня досвіду спроб і помилок дитина підсвідомо 
засвоює певний стереотип своєї взаємодії 
з батьком чи матір’ю, який найбільше при-
ймають, підтримують свідомо чи несвідомо. 
Спілкуючись із значущою людиною на осно-
ві такого стереотипу, дитина одержує мож-
ливість задовольнити певною мірою свої 
потреби: матеріальні, емоційні, пізнавальні 
тощо. Налагодження контакту відбувається 
під впливом значущої людини, що своїми 
реакціями на певні дії дитини спрямовує її 
у бажаному напрямі. Такий стан триває до 
того часу, поки в дитини не з’являється своє 
«Я», самосвідомість. Як зауважив Г. Костюк, 
«з появою свідомості, нових потреб, ідеалів у 
дитини змінюється життєве ставлення до на-
вколишнього. Вона стає вибірково сприйнят-
ливою, наслідує те, що відповідає її потре-
бам, прагненням, і, навпаки, стає байдужою 
або протидіє тим впливам, які не відповіда-
ють її потребам або прагненням» [3, с. 164].

Ставлення до життя та до людей за-
кладається ще в дитинстві, і залежить від 
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певних настанов, наприклад, батьків, які 
навіювали певне ставлення до оточуючих 
їх людей та від життєвого досвіду самої 
дитини (більше хорошого або поганого він 
бачив від батьків, знайомих та незнайомих 
людей) [1]. Виникають такі позиції: я – хо-
роший, я – поганий, інші – хороші, інші – 
погані. Їх комбінація веде до формування 
чотирьох типів поведінки. Перша позиція: 
«Я – хороший, інші – хороші» така людина 
вірить у себе, визнає власну значимість та 
значимість оточуючих. Друга позиція: «Я – 
поганий, інші – хороші» її розділяють люди, 
що відчувають безсилля, неповноцінність 
та безглуздість існування. Ця позиція при-
зводить до віддалення від інших людей, 
депресії, неврозів. Третя позиція: «Я – хо-
роший, інші – погані» виникає, коли дитина 
відчула багато образ, несправедливості та 
складні життєві ситуації, що привчає її оці-
нювати оточуючих як поганих та при цьо-
му сподіватись тільки на себе саму. Така 
людина може або страждати від оточення 
(позиція Жертви), або готова принижувати, 
ображати інших (позиція Переслідувача) 
[1]. Ставлення дитини до світу людей, що 
формується на ранніх етапах онтогенезу, 
потім майже не змінюється. 

Згодом розширюється коло тих соціаль-
них груп, куди входить суб’єкт, з якими він 
активно взаємодіє. Так, Г. Костюк заува-
жує: «На кожному етапі свого розвитку ди-
тина посідає певне місце в системі доступ-
них їй суспільних стосунків, виконує певні 
функції, обов’язки» [3, с. 164].

Отже, вітчизняні дослідники розгляда-
ють людину як активного діяча, творця сво-
го життя, але при цьому вважають, що важ-
ливим чинником творення як свідомих, так 
і підсвідомих пластів психіки є вплив соці-
альних факторів на формування гуманного 
ставлення суб’єкта до інших людей. 

На думку С. Рубінштейна, досвід, набу-
тий дитиною в ранньому віці через стосунки 
з оточенням, зумовлює утворення в психіці 
тих «внутрішніх умов» сприйняття зовніш-
нього впливу, які потім можуть перетвори-
тися на перепони, «психологічні бар’єри» у 
спілкуванні людей. 

С. Рубінштейн у своїх дослідженнях на-
голошує на тому, що гуманне ставлення 
до іншої людини, до людей утворює ос-
нову людського життя, її серцевину. «Сер-
це» людини усе зіткане зі ставлення її до 
інших людей; те, чого воно варте, цілком 
визначається тим, до яких стосунків люди-
на прагне, яке ставлення до людей вона 
спроможна мати. Психологічний аналіз 
людського життя, спрямований на розкрит-
тя ставлення до іншої людини, становить 
ядро справжньої життєвої психології [6]. 

Психологічне ставлення, за В. М’ясище-
вим, «... становить цілісну систему з індиві-
дуальних, виборчих, свідомих зв’язків осо-
бистості з різними сторонами об’єктивної 
дійсності» [5, с. 110]. Як указує автор: «... 
ця система випливає зі всієї історії розвит-
ку людини, вона виражає її особистий дос-
від і внутрішньо визначає її дії, її пережи-
вання» [5, с. 110]. 

Психологічне ставлення, за словами ав-
тора, є також основним інструментом і спо-
собом зв’язку з дійсністю, воно специфіч-
но характеризує цілісну систему взаємодій 
людини із собою й оточуючими людьми ( 
суб’єкт-суб’єктні й суб’єкт-об’єктні компо-
ненти спрямованості). Ставлення детермі-
новані, з одного погляду, об’єктивними сус-
пільно-історичними зв’язками, у які вступає 
суб’єкт, з іншого погляду – певним обсягом 
якісної специфіки стосунків, що залежать від 
внутрішньої тенденції вільного індивідуума, 
яка саморозвивається. У першому випадку 
найважливіше значення мають зразки й ета-
лони стосунків у трудовій, у тому числі педа-
гогічній, діяльності, міжособистісні стосунки, 
які інтеріоризуються індивідом. У другому 
– специфіка цього поняття розкривається в 
індетермінованості психологічних стосунків. 
На функціональному рівні психологічні сто-
сунки відбивають емоційні, когнітивні, по-
ведінкові аспекти особистості. Розглядаючи 
структуру ставлення, В. М’ясищев особливо 
виділяє такі компоненти, як: інтереси, оцінки, 
схильності й переконання. Останні форму-
ються здебільшого в ході педагогічних впли-
вів і надалі постають системоутворювальни-
ми характеристиками особистості. 

Підкреслюючи вирішальну роль системи 
психолого-педагогічних впливів, що нада-
ють позитивний педагогічний ефект на фор-
мування цілісної, гармонійної особистості, 
В. М’ясищев зауважує: «... система вимог у 
сполученні зі знанням дійсності, особливо 
суспільної, формує переконання людини» 
[5, с. 184]. Стосунки також беруть участь у 
формуванні структури самосвідомості осо-
бистості, її характеру й домінуючих ціннісних 
орієнтацій. Ставлення пронизує всю психо-
фізіологічну організацію людини, коли воно є 
основним компонентом структури особисто-
сті. Як основні параметри суб’єктивно-особи-
стісних ставлень В. М’ясищев виділяє: домі-
нантність, рівень активності, ступінь стійкості, 
принциповість, цілісність, широту (багатство 
або вузькість відносин), рівень свідомості.

У зв’язку з вищенаведеним стверджу-
ємо, що специфіка й особливості прояву 
психологічного ставлення є показником, 
психологічним критерієм формування й 
розвитку характеру особистості, самосві-
домості, системи ціннісних орієнтацій. Ос-
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танні впливають на розвиток гуманної осо-
бистості, що формується у відносинах між 
індивідами. 

Вивчення проблеми ставлення до людей 
із фізичними обмеженнями показало, що 
в останніх переважає песимізм, коли вони 
оцінюють можливості реабілітації, соціаль-
ної адаптації, пасивність у мобілізації влас-
них можливостей. Це пов’язано не стільки 
з фізичним станом, скільки з конфліктним 
характером соціальної адаптації. До лю-
дей із фізичними обмеженнями переважає 
недоброзичливе ставлення оточуючих, що 
призводить до відчуття образи та злості, 
сором’язливості та неспокою, бажання за-
лишитись на самоті. Саме тому, соціальне 
самопочуття людей із фізичними обмежен-
нями можна оцінювати як негативне.

Ця проблема тісно пов’язана з форму-
ванням соціальних настановлень. Адже 
тільки за умови вивчення того, як соціаль-
ний досвід відбивається на особистості, 
можна вирішити, чим регулюються поведін-
ка і діяльність людини. Звичайно виникає 
два запитання: чому люди в певних ситуа-
ціях чинять так чи так; чим вони керуються, 
обираючи саме цей мотив?

Певним чином вибір пояснюють понят-
тям соціального настановлення. У західній 
соціальній психології існує традиція у ви-
вченні соціальних настановлень (аттидюд).

У 1942 р. соціальний психолог М. Сміт 
(США) запропонував трикомпонентну 
структуру аттитюда, у якій виділив:

а) когнітивний компонент (пізнання 
об’єкта соціальної установки);

б) афективний компонент (емоційне оці-
нювання об’єкта, симпатія чи антипатія до 
нього);

в) поведінковий (конативний) компонент 
(послідовна поведінка щодо об’єкта) [4]. 

Отже, соціальне настановлення визна-
чають як усвідомлення, оцінка, готовність 
діяти.

Один із елементів структури соціальної 
установки – її когнітивний компонент, за 
допомогою якого пізнають об’єкт установ-
ки. Якщо таким об’єктом є людина з фізич-
ними вадами, тоді характер установки не-
однозначний. Про це свідчать результати 
дослідження, яке проводив Вінницький об-
ласний центр соціальних служб для молоді 
серед здорового населення області з ме-
тою визначення соціальної установки щодо 
людей із фізичними вадами. Більшість опи-
таних вважає можливість жити повноцінним 
життям для таких осіб як маловірогідну [4].

Серед факторів, що впливають на фор-
мування ставлення оточуючих до людей із 
фізичними вадами, найбільшого значен-
ня надається рівню життя, проте акценти 

дещо змінюються, виділяючи в цілому про-
цесі важливість виховання і духовності. 

Під час зустрічі з інвалідами в оточуючих 
виникає бажання полегшити чиєсь горе, 
співпереживання, співчуття, бажання допо-
могти, навіть запропонувати гроші. Проте 
не всі готові вести з ними бесіди.

Адже у контакті з інвалідами у більшості 
людей виявляється почуття жалю, незруч-
ності, провини, бажання швидше піти – що 
спричиняє в останніх гаму почуттів: образу, 
байдужість, бажання залишитися на само-
ті, чекання конфлікту.

Отож зауважуємо, що проблеми інвалідів 
ускладнює байдужість людей, зайнятість 
оточуючих тільки своїми проблемами, не-
обізнаність із проблемами інвалідів, став-
лення до інвалідів як до «зайвих» людей і, 
нарешті, відокремленість інвалідів.

Маргінальний статус і психологічна де-
привація спричинюють хронічний стан фру-
страції, після чого виявляються такі стани, 
як: самотність, замкненість, розлюченість, 
пригніченість, байдужість. Саме так вияв-
ляються особливості афективного компо-
ненту соціальної установки. 

Характеризуючи поведінковий компо-
нент соціальної установки, можна конста-
тувати не тільки його неоднозначність і 
суперечливість, а й пасивність здорового 
оточення в наданні практичної допомоги 
інвалідам з «переадресуванням» до сім’ї, 
держави, громадських фондів або до самих 
інвалідів [4].

У цілому соціальна установка на інва-
лідів характеризується неоднозначністю, 
суперечливістю та негативністю, тому най-
важливішою проблемою сьогодення є саме 
розвиток гуманного позитивного ставлення 
до людей із будь-якими фізичними вадами. 

На думку дослідників А. Бойко, В. Ки-
ричок, В. М’ясищева, формування гуман-
них взаємин здійснюється під час спільної 
діяльності, що має соціально-значущий 
і гуманний характер, і в разі забезпечен-
ня кожному можливостей для співучасті, 
співпереживання, взаєморозуміння і спів-
робітництва як з вихователем, так і з інши-
ми учасниками колективу. 

Гуманна особистість майбутнього вчи-
теля має відрізнятися шляхетністю та фі-
лософською мудрістю. Саме тому гуманне 
ставлення передбачає постійне моральне 
самовдосконалення. Подолання власних 
недоліків ідеологи гуманізму розглядають 
як турботу про навколишніх, своєрідну ді-
яльність на благо людей. 

Досліджуючи гуманне ставлення, у по-
нятті «гуманне» виділяємо: визнання люди-
ни найвищою цінністю, її прагнення до мо-
рального самовдосконалення; орієнтацію на 
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позитивне в людях; постійну спрямованість 
на людину; доброзичливе ставлення до неї; 
активне заперечення асоціальних форм по-
ведінки; нетерпимість до тих, хто не визнає 
принципу рівності та справедливості. 

Вивчення гуманного ставлення до людей 
із фізичними обмеженнями як психологіч-
ного явища передбачає наявність певних 
критеріїв для оцінки його змісту, тих показ-
ників, за якими можна судити про позитив-
ність його розвитку. 

Спираючись на викладений вище теоре-
тичний матеріал, ми розробили модель гу-
манного ставлення особистості студента до 
людей із фізичними обмеженнями. Побу-
дова моделі розвитку гуманного ставлення 
майбутнього вчителя до людей із фізични-
ми вадами дозволяє нам побачити струк-
турні компоненти та визначити підходи до 
їхнього вивчення, розвитку, саморозвитку 
та корекції, пошуків шляхів удосконалення 
особистісного та професійного розвитку. 

Така модель може бути використана як 
основа формування гуманного ставлен-
ня до всіх людей, проте, ми вважаємо, що 
вона ефективна і при формуванні гуманно-
го ставлення майбутнього педагога до лю-
дей із фізичними вадами. 

Виділені складові компоненти гуманного 
ставлення до людей із фізичними вадами 
(рис.1): 

– когнітивний (знання специфіки людей 
із фізичними вадами, усвідомлення їх про-
блем та особливостей гуманного ставлен-
ня до таких людей, заперечення асоціаль-
них форм поведінки до них); 

– емоційно-оцінний (характеризує став-
лення, яке виявляється в інте-
ресі до людини із фізичними 
вадами, їх прийнятті як рів-
них; емпатії, тобто розумінні 
досліджуваними проблем лю-
дей із фізичними обмеження-
ми у формі співпереживання; 
прагненні до взаємодії із та-
кими людьми); 

– поведінковий (дозволяє 
визначити поведінку студен-
тів щодо людей із фізичними 
обмеженнями) компонент. 
Його складові: здійснення 
допомоги та підтримки в по-
требах людей із фізичними 
вадами, безкорислива та до-
бровільна діяльність, навички 
та вміння спілкування із таки-
ми людьми.

Дослідження компонентів 
гуманного ставлення дають 
підстави визначити переду-
мови, що сприяють розумін-

Рис.1. Модель гуманного ставлення майбутніх педагогів 
до людей із фізичними вадами

Когнітивна складова Емоційно-оцінна 
складова

Поведінкова складова
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вадами
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із фізичними 

вадами як рівних

Здійснення 
допомоги та 
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потребах людей із 
фізичними вадами

Безкорислива та
добровільна 
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фізичними вадами

Емпатія

Заперечення 
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Прагнення до
взаємодії із такими 

людьми

Гуманне ставлення до людей із фізичними вадами

ню через суб’єктивний образ людини з 
фізичними вадами, вольовій саморегуляції 
поведінки майбутніх педагогів щодо людей 
із фізичними вадами.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, показниками рівнів сформовано-
сті гуманного ставлення в майбутніх педа-
гогів до людей із фізичними вадами можуть 
бути: знання особливостей людей із фізич-
ними вадами; співпереживання, доброзич-
ливе та щире ставлення, коректність і по-
вага до них; допомога людям із фізичними 
вадами, підтримка їх у скрутну хвилину, гу-
манний характер спілкування та вчинки як 
норма співіснування з іншими людьми.

Відповідно, за такого трактування рівнів 
сформованості гуманного ставлення до лю-
дей із фізичними вадами можна розгляда-
ти як критеріальні ознаки: високий рівень –  
гуманні почуття, ідеали й переконання ви-
являються в діях та вчинках завжди і часто; 
середній рівень – виявляються іноді, за ви-
могою; низький рівень – не виявляються ні-
коли та майже ніколи.

Таким чином, змістовну структуру гу-
манного ставлення до людей із фізични-
ми обмеженнями утворюють такі складові 
компоненти: когнітивний, що конкретизу-
ється у знаннях суб’єкта (знання специфіки 
людей із фізичними вадами, їх проблем та 
особливостей гуманного ставлення до та-
ких людей), емоційно-оцінний – у ставленні 
особистості (інтерес до людей із фізични-
ми вадами, прийняття, емпатія, прагнення 
до взаємодії з ними), поведінковий – ви-
значає поведінку щодо людей із фізичними 
вадами (здійснення допомоги та підтрим-
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ки в потребах людей із фізичними вадами, 
безкорислива та добровільна діяльність, 
навички на вміння спілкування із такими 
людьми). Це стало підґрунтям нашого ем-
піричного дослідження для пошуків шляхів 
вирішення завдань із удосконалення осо-
бистісного, професійного розвитку, гума-
ністичної спрямованості, а саме психоло-
гічних особливостей гуманного ставлення 
до людей із фізичними обмеженнями. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
ДО ОСОБИСТОЇ ВЛАСНОСТІ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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Інститут психології імені Г.С. Костюка 
Національної академії педагогічних наук України

У статті показана роль проектної діяльності в процесі формування позитивного ставлення молодших 
школярів до власності. Охарактеризовано проектна діяльність у якості засобу формування позитивного 
ставлення молодших школярів до особистої власності. Розкрито поняття «проектна діяльність», види 
проекту. Представлені етапи й правила реалізації методу проектів. Описано досвід використання мето-
ду проекту при формуванні позитивного ставлення молодших школярів до особистої власності.

Ключові слова: проектні технології, проектування, проектна діяльність, метод проектів, пози-
тивне ставлення до власності.

В статье показана роль проектной деятельности в процессе формирования положительного отноше-
ния младших школьников к собственности. Дана характеристика проектной деятельности в качестве 
средства формирования положительного отношения младших школьников к личной собственности. 
Раскрыто понятие «проектная деятельность», виды проектов. Представлены этапы и правила реализа-
ции метода проектов. Описан опыт использования метода проекта при формировании положительного 
отношения младших школьников к личной собственности. 

Ключевые слова: проектные технологии, проектирование, проектная деятельность, метод проек-
тов, экономическая культура, положительное отношение к собственности.

Sukharevska O.O. FORMATION OF POSITIVE ATTITUDE JUNIOR PUPILSTO PERSONAL 
PROPERTY BY MEANS OF PROJECT ACTIVITIES

The article shows the role of the project activity during the formation of positive attitude of younger schoolchil-
dren to the property. The characteristic of the project activity as a means of creating a positive attitude of younger 
schoolchildren to personal property was given. The concept of “project activity” and project types are disclosed. 
The stages and rules for implementation of the projects methods are presented. The experience of using the method 
of the project during the formation of the positive attitude of younger schoolboys to personal property is described.

Key words: design technologies, design, project activity, project method, economic culture, positive attitude 
to the property.
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Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку суспільства, що характеризу-
ється змінами у всіх його сферах і соціаль-
них інститутах, особливо гостро постають 
питання навчання й виховання підростаючо-
го покоління. Пошук нових засобів і методів 
формування особистості – творця нового 
суспільства, здатного до самостійної пове-
дінці і дії, саморозвитку, самопроектування, 
до вільного визначення себе в професії, у 
суспільстві, у культурі – актуальне завдан-
ня психологічної науки, як ніколи зумовле-
на потребами суспільства. У зв’язку з цим 
найбільшого значення набуває пошук нових 
підходів у всебічному розвитку особистості 
школярів в освітньому процесі, у форму-
ванні економічної культури молодших шко-
лярів, позитивного ставлення до власності. 
Вимоги сучасного життя потребують вихо-
вання школяра як життєво і соціально ком-
петентної особистості, здатної здійснювати 
самостійний вибір і приймати відповідальні 
рішення в різних життєвих ситуаціях. Сучас-
на школа повинна виховувати ділову люди-
ну, особистісь готову до життя й господар-
ської діяльності. Засвоєні учнями початкової 
школи уміння й практичні навички є основою 
для подальшого життя, успішної соціалізаці-
її в суспільстві. Одним із завдань початкової 
школи є розкриття теоретичних і практичних 
аспектів засвоєння економічних норм учня-
ми початкових класів, які в свою чергу роз-
криють природу й механізми ставлення до 
власності, виникнення й розвиток соціальних 
зв’язків. Одним із системоутворюючих під-
ходів, які впливають на формування еконо-
мічної культури особистості, підсилюють по-
зитивне ставлення молодшого школяра до 
власності є проектна діяльність, яку можна 
розглядати як самостійну структурну одини-
цю навчально-виховного процесу. Викори-
стання якої в освітньому просторі є одним із 
засобів формування позитивного ставлення 
молодшого школяра до власності. Участь у 
різній позаурочній та дослідницькій діяльно-
сті значно орієнтує учнів до подальшого жит-
тєвого вибору та є шляхом до самореалізації 
кожної особистості дитини. 

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Аналіз психолого-педагогічної 
літератури свідчить про те, що проек-
тна технологія має достатній історичний 
шлях розвитку, теоретичного обґрунтуван-
ня дослідження. Вказану проблематику у 
своїх наукових працях вивчали: Д. Дьюї, 
У. Кілпатрик, Дж. Джонс, М. Бершадський, 
В. Безруков, В.П. Беспалько, В.М. Мона-
хов, Н.В. Матяш, Е.С. Полат, С.Т. Шацький 
та ін. Саме враховуючи здобутки цих до-
сліджень, сучасний вчитель-психолог має 
організовувати на високому рівні соціальну 

проектну діяльність [ 6]. У роботах класиків 
психолого-педагогічної науки С.Т. Шацько-
го, М.В. Крупенін, В.В. Ігнатьєва, Є.Г. Кага-
нова та ін., були закладені основи емпірич-
ного аналізу проектної діяльності. 

Незважаючи на пильну увагу вчених до 
даної проблеми, питання використання 
проектної діяльності в психолого-педаго-
гічній науці, а саме у формуванні еконо-
мічної культури, позитивного ставлення 
особистості до власності залишається ак-
туальним. 

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдан-
ня дослідження, яке полягає у висвітленні 
можливостей використання проектної ді-
яльності в якості засобу формування пози-
тивного ставлення молодших школярів до 
особистої власності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фундамент досліджень психо-
логічних основ проектного навчання за-
кладений в роботах видатних російських 
психологів П.Ф. Каптерев, П.П. Блонський 
та ін. У педагогічній практиці на сучасно-
му етапі проблемами проектного методу 
навчання займалися: П.Р. Атутов, М.В. За-
попадливий, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотун-
цев та ін. Незважаючи на те, що проектна 
діяльність школярів у всій повноті не зна-
йшла свого відображення в психолого-пе-
дагогічних дослідженнях, ми повинні зазна-
чити, що основні теоретичні положення, що 
стосуються філософських основ (І.І. Ляхов, 
В.Ф. Сидоренко), психологічних особли-
востей (О.І. Генисаретский, AA Добряков, 
Б.Ф. Ломов, В.О. Моляко, H.H Нечаєв, 
В.І. Слободчиков, Г.П. Щедровицький), 
дидактичних закономірностей процесу 
навчання (Ю.К. Ба-Банско, Л.Б. Ітельсон, 
І.Я. Лернер, М.І. Махмутов, В.О. Слас-
тенін), методичного забезпечення освіт-
нього процесу (П.Р. Атутов, Є.В. Бонда-
ревська, Г.М. Безрукова, С.Я. Батишев, 
Т.Б. Кудрявцев, В.В. Краєвський, П.І. Під-
касистий, М.Н. Скаткін), загальнотеоретич-
ного аналізу проблеми діяльності в цілому 
(Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, О.М. Леон-
тьєв, A.B Петровський, С.Л. Рубінштейн,) 
та навчальної зокрема (П.Я. Гальперін, 
В.В. Давидов, Н.Ф. Тализіна, Д.Б. Елько-
нін), розвитку особистості та її компонен-
тів (К.О. Абульханова-Славська, В.Г. Асєєв, 
О.Г. Асмолов, І.В. Дубровіна, В.М. Мяси-
щев, В.І. Слободчиков, К.К. Платонов), 
специфіки процесів творчості (Л.І. Анцифе-
рова, Д.Б. Богоявленська, В.М. Дружинін, 
Я.А. Пономарьов, В.А. Крутецкий, A.M. Ма-
тюшкін, В.Н. Пушкін, В.Д. Шадриков), про-
ектування освітнього процесу (Ю.В. Громи-
ко, Є.І. Ісаєв, Н.Ф. Тализіна, В.В. Давидов, 
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В.І. Слободчиков), елементи аналізу діяль-
ності школярів у процесі виконання твор-
чих проектів (В.В. Рубцов, М.Б. Павлова, 
Дж. Пітт, І. Шмитц), – служили відправною 
точкою проведеного нами аналізу проектної 
діяльності школярів. Формування проектної 
діяльності школярів зумовлено сучасними 
тенденціями культурно-економічного роз-
витку суспільства й виробництва, розвит-
ком наукового пізнання. Метод проектів з 
часів його виникнення (кінець ХІХ – початок 
ХХ ст.) зазнав суттєвих еволюційних змін. 
Він вийшов з ідеї вільного виховання і став 
важливим інтегрованим компонентом су-
часної системи освіти. Сьогодні метод про-
ектів використовується в контексті діяль- 
нісного та практично-орієнтованого під-
ходів у навчанні й вихованні. Після відро-
дження методу проектів в Україні та Росії в 
90-х рр. ХХ ст. українськими та російськи-
ми вченими здійснено чимало досліджень 
щодо розробки та впровадження його в 
навчально-виховний процес. Масштабність 
і системність впровадження цього методу 
свідчать про його трансформацію в психо-
лого-педагогічну (проектну) технологію.

Сучасна педагогіка визначає поняття 
«проект» як у вузькому його розумінні – 
план, задум; так й у широкому – від плану 
до створення реального результату. Робо-
та над проектом передбачає здійснення 
проектування та проектної діяльності. Про-
ектування розглядається як процес реалі-
зації проекту, тобто задуму. Визначення 
сутності проектування як психолого-педа-
гогічного явища є досить складним. Впер-
ше у вітчизняній педагогіці на актуальність 
проблеми проектування вказав А.С. Мака-
ренко. Він визначив поняття проектування 
особистості суб’єкта педагогічної праці. 

Л.Г. Кондратова зауважує, що в основі 
проектної діяльності лежить розвиток піз-
навальних навичок учнів, умінь самостійно 
конструювати свої знання, умінь орієнтува-
тися в інформаційному просторі, розвиток 
критичного мислення [1, с. 14].

Звертаючись до визначення поняття 
«проектної діяльності», зазначимо, що по-
няття «діяльність» розглядається як ціле-
спрямоване перетворення людиною на-
вколишнього середовища. Діяльність може 
бути зовнішньою та внутрішньою, а її скла-
довими елементами є дії та операції .

У педагогіці існує чимало трактувань 
поняття «проектна діяльність». Вона ви-
значається як конструктивна і продуктив-
на діяльність особистості, спрямована на 
розв’язання життєво значущої проблеми, 
досягнення кінцевого результату в про-
цесі цілепокладання, планування і здійс-
нення проекту [2, с. 717]. За визначен-

ням Ю.В. Загуменнова, Л.І. Шелковича, 
Г.І. Шварца, проектна діяльність – це само-
стійна навчальна діяльність учнів на основі 
особистісного вибору щодо пізнавальних 
або практичних завдань у нестандартних 
ситуаціях. Під час проектної діяльності ви-
являється раціональне сполучення теоре-
тичних знань і практичних дій при вирішенні 
конкретної проблеми, використовується су-
купність проблемних, дослідницьких, прак-
тичних методів роботи, за своєю сутністю 
завжди творчих [3, с. 36–47]. Німецький 
учений А. Флітнер характеризує проектну 
діяльність як процес, у якому обов’язково 
беруть участь розум, серце і руки («Lernen 
mit Kopf, Herz und Hдnde»), тобто осмис-
лення самостійно отриманої інформації 
здійснюється через призму особистого 
ставлення до неї і оцінку результатів у кін-
цевому продукті [4, с. 54].

Необхідним при організації проектної 
діяльності в навчальних закладах є дотри-
мання загальних принципів її використання. 
Провідними принципами ми вважаємо такі: 
принцип самостійності, що спрямовує учнів 
на самостійну роботу щодо пошуку інфор-
мації та методів діяльності; принцип індиві-
дуалізації, що дозволяє враховувати індиві-
дуальні можливості, здібності, інтереси та 
навчальні потреби школярів з метою визна-
чення напрямів проектної діяльності; прин-
цип суб’єктності навчання, завдяки якому в 
процесі проектної діяльності реалізуються 
суб’єкт – суб’єктні відношення між учителем 
і учнем; принцип елективності навчання, що 
дозволяє надати учням певної свободи ви-
бору форм, методів, шляхів, технологій під 
час проектної діяльності; принцип мобіль-
ності в зміні форм взаємодії під час групової 
діяльності щодо створення проектів; прин-
цип інтерактивності діяльності, що полягає в 
обміні інформацією між учасниками проек-
тної діяльності; принцип рефлексії й корек-
ції проектної діяльності, що дає можливість 
досягнути більшого результату; принцип 
само- і взаємоконтролю, який передбачає 
перехід функції контролю від викладача до 
всіх учасників процесу [5, с. 14–15].

Реалізація означених принципів проек-
тної діяльності сприятиме, на нашу думку, 
формуванню позитивного ставлення до 
особистої власності школярів.

У процесі роботи над навчальним про-
ектом виділяють декілька етапів щодо його 
створення. Існують різні підходи до ви-
значення структури проектної діяльності. 
Так, Л.В. Пєрєвєрзєв визначає три стадії: 
перша – висування гіпотези; середня – за-
родження проектного образу; заключна –  
створення проектно-технологічної доку-
ментації; Н.Д. Гальскова наводить такі ета-
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пи: відбір та формулювання теми проектів, 
збір інформації; обговорення перших ре-
зультатів та уточнення кінцевих результатів 
роботи; пошук нової інформації у процесі 
індивідуальної, парної та групової роботи; 
обговорення (дискусія) нової інформації та 
її документальне оформлення; підбивання 
підсумків та презентація проектів.

Отже, на основі зазначених етапів про-
ектної діяльності, ми вважаємо доцільним 
під час використання проектної діяльності в 
процесі формування позитивного ставлен-
ня молодших школярів до особистої влас-
ності три етапи, які передбачають наступні 
види робіт:

1. Підготовчий етап. Його зміст полягає 
у визначенні тематики проекту. Вона може 
стосуватися як теоретичних, так і практичних 
завдань. На цьому етапі відбувається визна-
чення проблеми проекту. Наступним кроком 
є створення колективу виконавців і поділ 
його на дослідницькі групи, розподіл завдань 
за групами, планування роботи (визначення 
терміну виконання, окреслення завдань, ви-
значення методів роботи над проектом), об-
рання пошуку джерел інформації.

2. Практично-дослідницький етап. Пе-
редбачає самостійну роботу учнів над про-
ектом: збирання та накопичення інфор-
мації, її вивчення та опрацювання; аналіз, 
систематизація та узагальнення матеріалу; 
викладення висновків у вигляді таблиць, ді-
аграм, схем, відеороликів, мультимедійних 
презентацій рекомендацій тощо; складан-
ня загального звіту. На цьому етапі важли-
ву роль відіграють батьки, які допомагають 
молодшим школярам у проведенні дослід-
ницької роботи (2,3 кл.). Учні 4 класів на 
цьому етапі намагаються працьювати май-
же самостійно. Цей етап є основним у про-
ектній діяльності школярів. Важливою осо-
бливістю його вважається практично повна 
відсутність втручання педагога в роботу 
молодших школярів. Учитель (психолог) 
здійснює функції координатора, у відпо-
відності до цього його змістовні дії зміню-
ються від «надання знань» до «створення 
сприятливих умов формування позитивно-
го ставлення», таким чином забезпечується 
зміна форми набуття знань – від пасивного 
сприйняття інформації до активного спіл-
кування, діяльності та отримання досвіду. 
Відповідно, змінюються функції психоло-
го-педагогічного впливу на школяра: не ма-
ніпулювання ним, не пригнічення його волі, 
а надання можливості самостійно і свідомо 
здійснювати свій вибір у залежності від ін-
тересів та здібностей дитини. [6, с. 26].

3. Заключний етап. На цьому етапі від-
бувається презентація проектів, колектив-
не обговорення результатів, оцінювання 

проекту. Презентація проекту залежить 
від його змісту та може бути представлена 
студентом у різних формах: реферат, муль-
тимедійна презентація, схема, карта тощо. 
Важливу роль на цьому етапі відіграє оцін-
ка створених проектів. Для цього потрібна 
завчасно розроблена система критеріїв 
оцінювання, що має словесну та бальну 
форми.

Звичайно, у початковій школі проекти –  
це зазвичай не індивідуальна, а сімейна 
діяльність, оскільки дитина є обмеженою у 
засобах та інструментах пошуку, збору та 
обробки інформації. Тому, звичайно, робо-
та над проектом здійснюється під керівниц-
твом учителя та батьків. Але батьки повинні 
постійно пам’ятати, що суть методу проек-
тів – це формування самостійності дитини 
в пошуку інформації, обробці даних, а не у 
тому, хто зробить проект краще чи ефек-
тніше. Батьки не повинні брати на себе 
більшу частину роботи над проектом, інак-
ше губиться сама ідея цього методу. А ось 
допомога порадою, інформацією, виявлен-
ня зацікавленості з боку батьків – важли-
вий фактор підтримання мотивації і забез-
печення самостійності школярів. Особливо 
неоціненною є допомога батьків, коли діти 
роблять перші кроки у роботі над проектом. 
Тому слід наголосити батькам, що вони ви-
конують лише роль помічника – допомогти 
знайти разом інформацію у книгах, зводити 
до бібліотеки, пошукати в Інтернеті, допо-
могти відібрати найголовніше, допомогти 
охайно оформити результати пошуку. Го-
ловне слово для батьків «допомогти», але 
не «зробити замість». 

Проектна діяльність передбачає: орієн-
тацію на отримання конкретного результа-
ту; попередній опис результату; відносно 
жорстку фіксацію терміну досягнення ре-
зультату; попереднє планування дій з до-
сягнення результату; планування окремих 
дій з конкретизацією результатів, що за-
безпечують досягнення загального резуль-
тату проекту; виконання дій з їх одночас-
ним моніторингом і корекцією; отримання 
продукту проектної діяльності, його спів-
відношення з вихідною ситуацією проекту-
вання, аналіз нової ситуації.

Молодший шкільний вік є початковим 
етапом входження в проектну діяльність, 
закладає фундаментом подальшого оволо-
діння нею. Основою організації проектної 
діяльності виступає метод проектів. Ме-
тод проектів орієнтований не на інтегра-
цію фактичних знань, а на їх застосуван-
ня і придбання нових. Робота за методом 
проектів передбачає не тільки наявність і 
усвідомлення різних проблем, а й процес їх 
розкриття, рішення, що включає чітке пла-
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нування дій, наявність задуму чи гіпотези 
вирішення цієї проблеми, чіткий розподіл 
ролей (якщо мається на увазі групова ро-
бота), тобто завдань для кожного учасника 
за умов тісної взаємодії. Результати вико-
наних проектів повинні бути, що назива-
ється, «відчутними», предметними, тобто, 
якщо це теоретична проблема, то конкрет-
не її рішення, якщо практична – конкретний 
практичний результат, готовий до застосу-
вання.

Метод проектів характеризується як 
особистісно-орієнтований, діяльнісний. Він 
навчає взаємодії в групі і групової діяльно-
сті; розвиває вміння самовираження, само-
виявлення, самопрезентації та рефлексії; 
формує навички самостійності в розумовій, 
практичної і вольовій сферах; виховує ціле-
спрямованість, відповідальність, ініціатив-
ність і творче ставлення до справи. У зв’яз-
ку із тим, що реалізація проекту вимагає 
роботу з інформацією – пошук, обробку, 
використання, творення і т.п., метод про-
екту створює умови для формування еко-
номічної культури школяра, позитивного 
ставлення до власності.

У ході проектної діяльності учні бачать 
реальне застосування своїх знань. Участь 
у проекті дозволяє їм зрозуміти межі своїх 
знань, з’являється потреба їх розширити; 
у них виявлялося почуття відповідальності 
перед товаришами, якщо хтось з них не ви-
конає частину своєї роботи, то постражда-
ють усі, й необхідний загальний результат 
не буде досягнутий, а для молодшого шко-
ляра це дуже важливо. Крім того, школярі 
навчаються бачити, що життєві проблеми 
не мають тільки однозначного рішення, ва-
ріантів може бути декілька, і в цьому випад-
ку з’являється можливість реалізувати свої 
творчі здібності, навчитися спілкуватися, 
відстоювати свою точку зору.

Функціями вчителя (психолога) у проце-
сі виконання учнями проектів є: консульту-
вання, допомога у визначенні проблеми, 
задуму проекту; спостереження за ходом 
роботи учнів; надання допомоги окремим 
учням; підтримка робочої обстановки в кла-
сі; нормування праці школярів; оцінка твор-
чої проектної діяльності на кожному етапі.

Участь молодших школярів у проектної 
діяльності органічно пов’язується з яви-
щами навколишнього соціального життя 
дитини, організацією послідовного спо-
стереження за тим чи іншим видом діяль-
ності. Саме включення дитини молодшого 
шкільного віку до діяльності допомагає їй 
отримати той досвід, якій є передумовою 
формування економічної культури та по-
зитивного ставлення до власності. Усві-
домлення власної значимості, пережи-

та життєва ситуація, вчинок-вибір стають 
важливими для соціального досвіду люди-
ни, для підготовки до самостійного життя. 
Оволодіння економічними знаннями, нор-
мами, соціальним досвідом через проектну 
діяльність реалізується як цілеспрямований 
процес, який передбачає формування еко-
номічної культури, позитивного, дбайливо-
го ставлення до власності молодших шко-
лярів. Проектна діяльність дає можливість 
молодшим школярам оволодівати когні-
тивними уміннями, забезпечує високий рі-
вень самостійності та мотивації до діяль-
ності. Дозволяє їм опановувати навичками 
й вміннями безпосередньо у процесі самої 
діяльності, самостійно аналізувати великі 
обсяги інформації, контролювати свою ді-
яльність та відповідати за її результат. 

Залучення молодших школярів до про-
ектної діяльності допомагає вирішити на-
ступні завдання: 

1. Формування економічної культури – 
основи позитивного ставлення до власно-
сті.

2. Формування в учнів початкових класів 
уміння орієнтуватися в новому соціальному 
середовищі.

3. Формування позитивної «Я-концеп-
ції».

4. Формування комунікативної культури, 
розвиток уміння спілкуватися й співпрацю-
вати.

5. Розвиток вольової регуляції поведінки 
та діяльності.

6. Усвідомлення учнями початкових кла-
сів себе як господарів власного життя.

7. Надання інформації про економічну 
діяльність, особисту власність, економічні 
цінністі, соціально-економічний простір.

Звичайно, вік накладає природні обме-
ження на організацію проектної діяльності 
молодших школярів, однак розпочинати 
залучати дітей до проектної діяльності вар-
то обов’язково. Справа в тому, що саме у 
молодшому шкільному віці закладається ці-
лий ряд ціннісних установок, особистісних 
якостей та ставлень. Ми можемо пропону-
вати наступні теми проектів для молодших 
школярів з метою формування позитивного 
ставлення до власності.

1. Моя сім’я і мій дім. Наш дім. Режим 
дня. Воїн в історії наших сімей. Наша без-
пека. Наші імена. Карта життя. З чого буду-
вати дім? Іграшки – справа серйозна. Про-
ектування кухні. Про Жучок і Мурчиків. Як 
збудувати нову криницю. 

2. Наш край. Історія створення пам’ятни-
ків нашого міста. Знамениті люди нашого 
міста. Сміття нашого міста. Чому так наз-
вано вулиці нашого міста. Підземні скарби 
нашого краю.
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3. Цінності нашого життя. Я – добродій! 
Я – добродійка! Хай оживає істина ста-
ра: «Людина починається з добра!». Ла-
бораторія гуманних винаходів. Благодійна 
програма. Допомога людям похилого віку. 
Планування дитячого парку. Світ праці та 
професій. Я хочу, щоб моє місто було чи-
стим!

4. Школа – це твій другий дім, будь го-
сподарем у нім. Дослідження життєвих 
цінностей молодших школярів. Задачник. 
Особисті колекції учителів нашої школи. 
Наше шкільне подвір’я. Школа майбутньо-
го. Шкільні традиції. Чому школа назива-
ється школою? У країні невивчених уроків. 
Шкільна бібліотека. Парта учня XXI століт-
тя. Класна дошка. Учнівський щоденник. Іс-
торія моїх речей.

5. Я – унікальний! Я – талановитий! Я – 
ідеальне, Я – реальне! Я очима світу! Я + 
Ми! Я у школі! Я у світі! Я у просторі інфор-
мації. Я + інші. Я у просторі інформації. Я 
гарний співрозмовник. Візок непотребу.

6. Я – господар! Я – господиня! У світі 
казок. У гостях у домовичка Господарчика. 
Проблема праці та взаємодопомоги в каз-
ках. Нове життя старої платівки. Мій пер-
сональний друг. Казка і мультиплікація.Мої 
особисті речі. Діло майстра величає. Ви-
користання вторинної сировини. У гостях у 
цікавинок. 

6. У країні Грошоманії. Навколишній світ. 
Виникнення грошей. Найкрасивіша грошо-
ва одиниця. Гроші в майбутньому.

– розширити поінформованість про 
власність, економічну діяльність, економіч-
ні цінності, соціально-економічний простір;

– оволодіти інформацією про свої індиві-
дуальні, психологічні особливості та ступінь 
їхньої відповідності вимогам суспільства, 
про себе як суб’єкт господарювання;

– визначити пріоритети в діях із влас-
ністю, підвищити рівень самосвідомості, 
самооцінки, економічної успішності. Вклю-
чення молодших школярів в проектну ді-
яльність допомагає усвідомити себе як го-
сподарів власного життя, що є важливим і 
значущим джерелом у становленні та роз-
витку особистості. 

Отже, проектна діяльність, робота над 
проектами за спрямованою тематикою є 
ефективною в процесі формування пози-
тивного ставлення до особистої власності, 
тісно пов’язана з формуванням важливих 
утворень внутрішнього світу особистості, 
зокрема – почуття власної гідності, систе-
ми цінностей, самооцінки та віри у власні 
сили, у спроможність досягти певного ре-
зультату тощо.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Оволодіння досвідом проектної діяль-

ності передбачає вдосконалення процесу 
прийняття рішень, розвиток уміння при-
йняття неалгоритмізованих рішень. На по-
чатковому етапі навчання рішення проек-
тних ситуацій має покроковий, поетапно 
структурований характер. Структура про-
ектної діяльності робить можливим повто-
рення, зрушуючи орієнтування у внутрішній 
план, інтеріоризуючи дію, перетворюючи 
його в розумовий процес, формуючи навик 
прийняття рішень. Поступово ускладню-
ючи, проектна діяльність розширює коло 
нестандартних проблемних ситуацій, що 
вимагають рішення. Це розвиває аналітич-
ні здібності, вимагає актуалізації наявних 
знань, досвіду, врахування обмежень, пе-
редбачуваних проектної ситуацією. Про-
ектна діяльність має суттєвий вплив на 
формування мотиваційної сфери учнів, 
перетворюючи практично всі психологіч-
ні конструкти особистості. Дослідниць-
ка функція проектної діяльності орієнтує 
учня на аналіз процесуальної, динамічної 
сторони навколишнього світу, засвоєння 
економічних норм молодшими школяра-
ми, розкриває природу й механізми став-
лення до власності, виникнення й розвиток 
соціальних зв’язків. Проектна діяльність, 
здійснюючись як цілісний процес, постійно 
має справу з переплетенням цих функцій, 
реалізує їх у різних сторонах виконуваного 
проекту, спрямована насамперед на роз-
виток у дитини дбайливого позитивного 
ставлення до власності, вироблення вмін-
ня раціонально використовувати наявні ре-
сурси для задоволення різних потреб.

Таким чином, аналіз проектної діяльності 
дозволяє виділити й охарактеризувати такі 
її сторони, як діалогічний характер спілку-
вання вчителя (психолога) і учня, об’єкт і 
предмет діяльності вчителя (психолога) та 
шляхи досягнення основної мети проектно-
го навчання – розвиток особистості школя-
рів через засвоєння знань, умінь, навичок, 
формування економічної культури особи-
стості, позитивного ставлення до власності.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Кондратова Л.Г. Організація проектної діяльності 

учнів в позаурочний час / Л.Г. Кондратова. – Х. : Осно-
ва, 2009. – С. 124.

2. Енциклопедія освіти / за ред. В.Г. Кремень ; під-
гот. Н.М. Авшенюк та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2008. –  
1038 с.

3. Загуменнов Ю. Особистісно зоріентовані техно-
логії в освіті / Ю. Загуменнов, Л. Шелкович, Г. Шварц //  
Підручник для директора. – 2005. – С. 36-47.

4. Соболева С.М. Проектная учебная деятельность 
как средство формирования профессиональных ка-
честв будущих специалистов по экономике. / С.М. Со-
болева. – Х., 2010.



254 Серія Психологічні науки

Випуск 1. Том 1. 2014

5. Іванченко А.В. Екологічна освіта – важливий 
чинник формування особистості старшокласника / 
А.В. Іванченко // Вісник Житомир. пед. ун-ту, 2003. – 
Вип. 13. – С. 13-15.

6. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві 
результати : [практико зорієнтований збірник] / кер. 
автор. кол. С.М. Шевцов ; за ред. І.Г. Єрмакова. – К. : 
Департамент, 2003. – 500 с.

УДК 159.922.7:159.923.2

РІВНІ ОБРАЗУ «Я» ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сущинська Т.С., старший викладач 
кафедри прикладної психології та логопедії

Бердянський державний педагогічний університет

У статті розкрито актуальність дослідження образу «Я» дитини дошкільного віку. Обґрунтовано 
основні завдання дослідження. Представлено комплекс методик, які дозволяють проаналізувати образ 
«Я» за критеріями складності, самостійності при його формуванні, узгодженості та емоційної забарв-
леності. Надано визначення типу образу «Я». Представлено узагальнені результати дослідження рівнів 
сформованості образу «Я» дитини старшого дошкільного віку.

Ключові слова: образ «Я», самосвідомість, дитина старшого дошкільного віку.

В статье раскрыта актуальность исследования образа «Я» ребенка дошкольного возраста; обоснованы 
основные задачи исследования. Представлен комплекс методик, которые позволяют проанализировать 
образ «Я» по критериям сложности, самостоятельности при его формировании, согласованности и эмо-
циональной окрашенности. Дано определение типа образа «Я». Представлены обобщенные результаты 
исследования уровней сформированности образа «Я» ребенка старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: образ «Я», самосознание, ребенок старшего дошкольного возраста.

Sushchinska T.S. THE LEVELS OF THE IMAGE “I” OF A PRESCHOOL AGE CHILD
The relevance of the research of the image “I” of a preschool age child was disclosed in the article; the main 

tasks of the research were justified. The set of the techniques that allow to analyze the image of the “I” by levels 
of an complexity, self-dependency during its formation, coherence and emotional expression are represented. 
The type definition of the image “I” was given. The generalized results of the research of the image “I” of a 
preschool age child were presented.
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Постановка проблеми. Переживання 
наявності свого «Я» є результатом трива-
лого процесу розвитку особистості, що по-
чинається вже в ранньому та дошкільному 
віці. Самосвідомість формується та прояв-
ляється перш за все у взаєминах з іншими 
людьми і безпосередньо впливає на соці-
алізацію дитини. Як зазначає А. Петров-
ський, при взаємодії з іншими відбуваєть-
ся відокремлення індивіда, його внутрішнє 
протиставлення власного (думок, почуттів, 
спогадів) тому, що належить іншому, таким 
чином стверджується «Я» людини. Уявлен-
ня дитини про себе, закладені ще в до-
шкільному віці, є передумовою формування 
Я-концепції дорослої людини. Визначення 
типу та рівня сформованості образу «Я» 
старшого дошкільника дозволить застосу-
вати індивідуальний підхід у процесі пси-
хологічного супроводу становлення особи-
стості дитини та зробить цей процес більш 
цілеспрямованим.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Науково-психологічний аналіз 
формування і розвитку образу «Я» пред-
ставлений в роботах таких психологів, як: 
Г. Абрамова, Р. Бернс, О. Бєлобрикіна, 
О. Бодальов, М. Боришевський, Е. Еріксон, 
О. Запорожець, О. Кононко, В. Котирло, 
А. Маслоу, Р. Мейлі, В. Мухіна, М. Лісі-
на, Н. Непомняща, Є. Панько, К. Роджерс, 
А. Сілвестру, В. Столін, П. Чамата, Н. Чєс-
нокова та ін. 

Постановка завдання. Репрезентація 
результатів теоретичного та емпіричного 
дослідження особливостей образу «Я» ді-
тей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Образ «Я» – багатогранне утво-
рення, яке формують знання та уявлення 
людини про себе. Предметом самосприй-
няття можуть стати: тіло людини, її здіб-
ності, соціальні стосунки [2], особистісні 
якості. До 5 років у дитини формується по-
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зитивне відчуття власного тіла, до 6 років – 
відбувається інтелектуалізація емоцій, ста-
новлення соціального та інтелектуального 
образу «Я» [1]. Згідно М. Лісіної, образ «Я» 
має дві складові – когнітивну та афектив-
ну, які існують у нерозривній єдності. При 
цьому когнітивна частина розвивається в 
основному в результаті самостійної діяль-
ності дитини, а афективна – завдяки досві-
ду спілкування [1]. Абстрагована від знань 
про себе, афективна складова виступає 
як самооцінка. Від знань про себе та від 
самооцінки багато в чому залежить актив-
ність дитини, її участь у діяльності, у тому 
числі і в процесі самопізнання. Отже, до-
слідження образу «Я» дитини має включати 
в себе з’ясування об’єму та змісту знань та 
уявлень про себе як сукупності елементів, 
процесів, зв’язків та відношень, які утво-
рюють цей феномен, у нерозривній єдності 
з афективною та поведінковою складови-
ми, які репрезентують специфіку стосун-
ків дитини з оточуючим світом. Повноцінне 
уявлення про образ «Я» дитини може дати 
лише комплексний підхід при дослідженні 
цього психологічного явища. 

Більшість методик, запропонованих у лі-
тературі для дослідження образу «Я», явля-
ють собою стандартизовані самозвіти (опи-
тувальники, анкети) та нестандартизовані 
самозвіти (складання вербальних автопор-
третів), які не можуть повною мірою засто-
совуватися для дослідження дошкільників 
у силу особливостей віку. Багато уявлень 
про себе в дошкільників існують у неусві-
домленій формі, що ускладнює їх вербалі-
зацію. Ця особливість зумовлює необхід-
ність включення в діагностичний комплекс 
проективних методик. Методика «Намалюй 
себе» [3], дозволяє проаналізувати авто-
портрет дитини за загальними правилами 
інтерпретації проективних методик, визна-
чити особливості самооцінки та ціннісних 
орієнтацій дитини при порівнянні з «пога-
ною» та «хорошою» людиною. Повнота ав-
топортрету, наявність змістовних деталей, 
включення малюнка себе в певний сюжет є 
свідченням зацікавленості дитини власним 
«Я», а також наявності знань та уявлень 
про себе, які дитина не може висловити 
словами, зокрема, про фізично-соціальне 
«Я», тобто тіло, котре бачать люди та свою 
індивідуально-дитячу роль [8]. Для визна-
чення специфіки образу «Я» варто допов-
нити методику бесідою за всіма трьома 
малюнками. Рівень усвідомленості власних 
особливостей є також важливим показни-
ком рівня сформованості образу «Я». Дуже 
часто дитина використовує певні поняття, 
які засвоїла від дорослих, не розуміючи їх 
змісту. Уточнюючі запитання дозволяють 

визначити рівень розуміння дитиною нада-
них самохарактеристик. 

Інформацію про об’єм та зміст вер-
бальних самохарактеристик дитини мо-
жуть надати методики з групи самозві-
тів, наприклад, методики М. Куна та Т. 
Макпартленда, В. Щур «Хто Я?», яка при-
значена для дослідження образу «Я» до-
рослих та дітей з 10 років. Використання 
методики стосовно старших дошкільників 
вимагає врахування вікових особливос-
тей дитини. Склад активного словника 
дитини не завжди може повною мірою 
відображати рівень знань та уявлень про 
себе. Також варто враховувати, що кіль-
кість наданих самохарактеристик може 
залежати не тільки від складності обра-
зу «Я», а й від ступеня їх узагальненості. 
Деякі діти можуть надати невелику кіль-
кість узагальнених самохарактеристик –  
соціальні ролі, узагальнені особистісні 
якості («художник», «розумний»), інші ж 
можуть перераховувати значну кількість 
складових цих понять, конкретні дії, успіхи 
(«вмію малювати дерево, пташку», «вихо-
ватель хвалить на заняттях з малювання», 
«є альбом та олівці»). Старшим дошкіль-
никам, за Л. Федоренко, притаманні 3 та 4 
ступень узагальнення понять. До 5–6 років 
діти вже здатні порівнювати об’єкти між 
собою, виокремлювати загальні та суттєві 
ознаки, а до кінця старшого дошкільного 
віку діти вже здатні зрозуміти та правиль-
но використовувати абстрактні поняття, 
але повністю ця здатність формується вже 
в молодшому шкільному віці [7]. Ступінь 
сформованості узагальнених понять може 
позначатися на особливостях вербально-
го автопортрету, але не визначає рівень 
сформованості образу «Я». Протягом до-
шкільного віку в самоописі зберігається 
зосередженість дитини на зовнішніх, ситу-
ативних характеристиках, фізичних атри-
бутах, речах, уподобаннях. Але якщо ди-
тині поставити питання, яке зміщуватиме 
акцент на її особистісні риси, дошкільни-
ки здатні надавати психологічно узагаль-
нений самоопис [1]. Отже, варто внести 
ряд додаткових питань, які націлять ди-
тину на створення розгорнутого автопор-
трету. Також потрібно враховувати, що під 
час діагностики діти потребують стимулю-
вання привабливими засобами [1], а для 
старших дошкільників цікавими є гра та 
продуктивні види діяльності, в яких вони 
можуть проявити активність. Пропозиція 
створити «чарівну галявину свого Я» на ар-
куші паперу має на меті зробити завдання 
цікавим для дитини, створити умови для 
її активного включення в діяльність щодо 
створення свого автопортрету, а також 
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дозволяє провести спостереження за 
емоційними реакціями дитини під час ви-
конання завдання.

Для дослідження динамічних особливос-
тей образу «Я» використовується методика 
«Контрольний список прикметників»: дослі-
джуваним роздають набори записаних на 
окремих картках якостей, за допомогою яких 
необхідно описати, яким є досліджуваний 
на момент виконання завдання та яким хоче 
стати [6]. Це надає інформацію про реаль-
не та ідеальне «Я» людини. Але особливості 
дитячого мислення, які висувають певні ви-
моги до організації дослідження та стимуль-
ного матеріалу, не дозволяють застосувати 
цю методику стосовно дітей дошкільного 
віку повною мірою. Також варто зазначити, 
що дитина спочатку вчиться оцінювати та 
надавати характеристику іншим людям, а 
вже пізніше використовує ці знання відносно 
себе. На основі цього та спираючись на те-
орію Л. Виготського про «зону найближчого 
розвитку», ми пропонуємо дітям на першому 
етапі описати запропоновані на картках ти-
пові персонажі, які мають яскраві характерні 
риси. Якщо дитині складно виконати завдан-
ня через недостатній рівень словникового 
запасу, дорослий може запропонувати певні 
характеристики, з якими дитина погоджуєть-
ся або ні. Цей етап дозволить активізувати 
словник дитини, націлить на використання 
більш узагальнених особистісних характе-
ристик. Питання «Хто тобі більше подобаєть-
ся? Чому?» та «Хто не подобається? Чому?» 
дозволяють проаналізувати ціннісні орієнта-
ції дитини, її уподобання. Аналіз виборів ди-
тини під час ранжування персонажів, на яких 
дитина більше схожа та на яких хотіла б бути 
схожою, визначає особливості реального та 
ідеального «Я». 

За змістом дитячих самохарактеристик 
ми можемо визначити специфіку афектив-
ної сторони образу «Я». Більш повну кар-
тину про його емоційне забарвлення може 
надати використання класичних методик 
дослідження дитячої самооцінки «Сходи» 
(В. Щур) та опитувальник Т. Драгунової, 
який також надає інформацію щодо впли-
ву оцінок близьких дорослих та однолітків 
на образ «Я» дитини. Шкала Т. Дембо –  
С. Рубінштейн спрямована на з’ясування 
характеру диференціації самооцінки. Окрім 
цього методика дозволяє визначити якості, 
на яких дитина акцентує свою увагу. Ме-
тодика «Обери колір» також визначає емо-
ційне ставлення дитини до себе на основі 
класичного аналізу кольоросемантичних 
зв’язків за М. Люшером, а також при по-
рівнянні виборів кольорів, які подобаються/
не подобаються, характеризують погану, 
хорошу людину та себе. Наявність чи від-

сутність якостей, на яких зосереджена ува-
га дитини найбільше, визначається за до-
помогою методики комплексного вивчення 
самооцінки та ціннісних орієнтацій. 

Знання про себе та ставлення до себе 
зумовлюють поведінку дитини, її стосун-
ки з соціумом. Зі здатністю дитини усві-
домлено сприймати власну особистість, 
адекватно себе оцінювати та пред’явля-
ти суспільству пов’язані стратегія само-
ствердження та рівень домагань як від-
носно досягнень іншого, так і відносно 
власних успіхів. З’ясувати ці особливості 
можна за допомогою методик «Хто пра-
вий?» (модифікація методики Н. Харламен-
кової «Самоствердження»), «Хрестики» (за  
К. Шварцландером) та «Збери пазли» (мо-
дифікація методики Х. Хекхаузена). Методи-
ка «Хто правий?» спрямована на досліджен-
ня провідної стратегії самоствердження. 
Самоствердження особистості традиційно 
визначається як прагнення людини до ви-
сокої оцінки, самооцінки та поведінка, яка 
залежить від цього прагнення [9]. Стратегія 
домінування визначається у випадку, якщо 
дитина стверджує, що вона завжди права. 
Для дітей дошкільного віку певний егоцен-
тризм, який заважає їй бачити та адекватно 
сприймати інших та себе, є віковою нормою, 
але в старшому дошкільному віці вже посту-
пово формується конструктивна стратегія 
самоствердження, яка дозволяє адекватно 
сприймати себе та партнера по спілкуван-
ню. Стратегія домінування часто є причиною 
агресивності та перешкодою для сприйняття 
нової інформації. Якщо дитина розуміє, що в 
певних умовах і вона, і інша людина можуть 
бути правими, ми можемо говорити про по-
чаток формування конструктивної стратегії 
самоствердження, яка виявляється у вмінні 
вирішувати свої проблеми, у схильності до 
обґрунтованого ризику, у прагненні до са-
мовираження [5]. Враховуючи, що здатність 
«бачити іншого» знаходиться на стадії ста-
новлення, з метою актуалізації «найближчої 
зони розвитку» у завдання доцільно ввести 
2 серію, яка передбачає можливість дитини 
зайняти місце «партнера» у грі – іграшки, та 
подивитися на завдання з іншого боку. Піс-
ля чого дитині пропонується повернутися на 
своє місце та знову відповісти на питання 
«хто правий?». Стратегія самопригнічення 
характеризується конформною настановою 
стосовно групи, орієнтацією на сильного лі-
дера, при цьому прагнення до саморозкриття 
та самовираження незначні [5]. Виявляється 
у випадку, якщо дитина відразу визнає, що 
іграшка права, постійно змінює свою думку у 
відповідь на провокації дослідника.

Рівень домагань – ступінь складнос-
ті тих цілей, до яких прагне дитина, і до-
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сягнення яких здається їй можливим. На 
рівень домагань впливає динаміка вдач і 
невдач на життєвому шляху, динаміка успі-
ху в конкретній діяльності [3]. Якщо дити-
на вже може спиратися на власний досвід 
при формуванні уявлень про себе, то в неї 
буде формуватися адекватний рівень до-
магань. При цьому важливо, щоб у дитини 
не формувалася стратегія «уникнення не-
вдач», яка призведе до прагнення дитини 
обирати лише той рівень складності, який є 
найдоступнішим. Стратегія «уникнення не-
вдач» та нездатність дитини адекватно оці-
нити власні здібності (неадекватний рівень 
домагань) переважно спостерігатимуться 
в дітей, які звикли спиратися на думку ін-
ших при формуванні образу «Я». За І. Ко-
ном, людина оцінює себе двома шляхами: 
1) при співставленні рівня своїх домагань 
з об’єктивними результатами своєї діяль-
ності та 2) при порівнянні себе з іншими 
людьми [4]. Визначити, яким чином названі 
шляхи формування самооцінки впливають 
на рівень домагань, можна на основі мето-
дик «Хрестики» (за К. Шварцландером), за 
якою визначаємо вплив самооцінки влас-
них досягнень на рівень домагань, та «Збе-
ри пазли» (модифікація методики Х. Хекхау-
зена), за якою визначаємо рівень домагань 
при самопорівнянні дитини з однолітками.

Отже, підібраний нами діагностичний 
комплекс містить у собі класичні та адап-
товані нами стосовно старшого дошкіль-
ного віку методики, які дозволили всебічно 
проаналізувати образ «Я» дитини старшого 
дошкільного віку як змістову, так і емоційну 
та поведінкову сторони.

Ми розуміємо образ «Я» як суб’єктивну 
динамічну систему уявлень та знань людини 
про себе, свою індивідуальність, неповтор-
ність, яка стосується трьох взаємопов’яза-
них сфер: пізнавальної, емоційно-вольової 
та поведінкової. І вважаємо, що в плані ви-
міру образу «Я» дитини старшого дошкіль-
ного віку варто орієнтуватися на такі кри-
терії як складність, узгодженість, емоційна 
забарвленість самохарактеристик та рівень 
самостійності дитини при формуванні об-
разу «Я». Відповідно, ми визначили основні 
критерії виміру образу «Я» дитини старшого 
дошкільного віку. Але занадто висока вира-
женість показника не в будь-якому випадку 
є ознакою високої конструктивності образу 
«Я», тому бали за вираженістю характерис-
тик за кожним критерієм переводимо в бали 
за ступенями конструктивності образу «Я» 
(оптимальний, достатній, недостатній та не-
задовільний). На підставі визначення поняття 
«конструктивний» як плідної, результативної 
основи для подальшої роботи, під конструк-
тивним образом «Я» дитини дошкільного 

віку ми розуміємо такий, який є основою 
для побудови впевненої адекватної Я-кон-
цепції на наступних вікових етапах розвитку 
особистості. Ступені конструктивності об-
разу «Я» дитини старшого дошкільного віку 
за кожним із критеріїв відповідають 2 рівням 
його сформованості: конструктивному та 
малоконструктивному. Незадовільний та не-
прийнятний ступені конструктивності образу 
«Я» ми приймаємо за малоконструктивний 
рівень його сформованості, прийнятний та 
оптимальний – за конструктивний. Малокон-
структивний рівень сформованості образу 
«Я» дитини старшого дошкільного віку тяжіє 
до спрощеності, сформованості під впливом, 
хаотичності та до негативного забарвлення. 
Конструктивний рівень сформованості об-
разу «Я» дитини старшого дошкільного віку 
тяжіє до складності, відносної самостійності 
при формуванні, узгодженості та позитивно-
го забарвлення.

Проаналізуємо особливості образу «Я» 
старших дошкільників за основними кри-
теріями.

Таблиця 1
Прояв особливостей образу «Я» дітей 

за критерієм складності 

Ступінь кон-
структивнос-
ті образу «Я»

Рівні сформо-
ваності образу 
«Я» за критері-
єм складності

% %

4 - оптималь-
ний конструктивний

26% 48%

3 - достатній; 22%
2 - 

недостатній; малоконструк-
тивний

33% 52%

1 - незадо-
вільний. 19%

З таблиці видно, що за критерієм склад-
ності розподіл дітей за ступенями конструк-
тивності образу «Я» майже рівномірний, 
хоча найбільший відсоток (33%) припадає 
на недостатній ступінь конструктивності. 

Таблиця 2
Прояв особливостей образу «Я» дітей 

за критерієм самостійності 
при його формуванні

Ступінь кон-
структивнос-
ті образу «Я»

Рівні сформо-
ваності образу 
«Я» за крите-

рієм самостій-
ності

% %

4 - оптималь-
ний конструктивний

22 % 41%

3 - достатній 19 %
2 - недостат-

ній малоконструк-
тивний

54 % 59%

1 - незадо-
вільний 5 %
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За результатами дослідження образу 
«Я» за критерієм самостійності при його 
формуванні бачимо, що найбільший відсо-
ток (54%) припадає на недостатній рівень 
самостійності при формуванні образу «Я», 
який більшою мірою відзначається залеж-
ністю від думки інших при формуванні об-
разу «Я», звертанням на зовнішні фактори 
при поясненні наданих собі характеристик, 
невпевненою стратегією самостверджен-
ня та низьким рівнем домагань, який все 
ж таки коректується при значних успіхах у 
діяльності. Але серед дітей цієї групи та-
кож зустрічаються діти з нереалістично 
високим рівнем домагань та домінантною 
стратегією самоствердження, при відсут-
ності здатності пояснити наявність в авто-
портреті тих чи інших характеристик. Ви-
сокий відсоток дітей з недостатнім рівнем 
самостійності при формуванні образу «Я» 
свідчить про те, що цей показник у стар-
ших дошкільників ще знаходиться на стадії 
становлення, а отже, діти потребують пси-
хологічної підтримки щодо його розвитку. 
У той же час, наявність 22% дітей, у яких 
діагностується оптимальний ступінь само-
стійності при формуванні образу «Я», свід-
чить про те, що для старших дошкільників 
вже доступним є усвідомлене ставлення до 
власної особистості, вміння користувати-
ся зовнішніми характеристиками власної 
особистості інтеріоризуючи їх крізь призму 
власного досвіду. Це сприяє формуванню 
адекватного рівня домагань, який спосте-
рігається в більшості дітей цієї групи, та 
подоланню егоцентричної позиції. 19% має 
достатній рівень самостійності при форму-
ванні образу «Я», що визначається висо-
ким рівнем вираженості показників за цим 
критерієм та відрізняється нігілістичною 
позицією відносно оцінок інших, завище-
ним рівнем домагань та впевненою стра-
тегією самоствердження при усвідомленні 
та вмінні пояснити більшість наданих собі 
характеристик. Спостереження засвідчує, 
що підготовка до школи дітей 5–6 років 
значно впливає на формування їх соціаль-
ного «Я». Діти відчувають себе майбутніми 
школярами, що позначається на включення 
значної частини самохарактеристик, пов’я-
заних саме з очікуваною зміною статусу 
(«майбутній школяр», «вмію читати, писати, 
як в школі»). Яскраво простежуються ба-
жання, пов’язанні з дорослішанням («хочу 
мати дружину та дитя, коли виросту», «ста-
ти дорослим і робити, що хочу», «колись 
стати лікарем»). Також старші дошкільни-
ки відчувають себе дорослими в порівнянні 
з молодшими («коли я був маленьким, ще 
в тій групі...»). Діти вказують на неодно-
значне ставлення до себе з боку дорослих 

(«мама каже, що я доросла, а як хочу сама 
у дворі гратися, так маленька»). При цьо-
му діти з достатнім рівнем самостійності 
демонструють неадекватно або адекватно 
високий рівень домагань та певний его-
центризм як небажання приймати позицію 
іншого («я правий!»). Така позиція дитини 
складно приймається дорослими, але при 
подоланні егоцентричної позиції, характер-
ної для дошкільників, усвідомлене ставлен-
ня до свого «Я» та вміння відстоювати свою 
позицію сприятиме формуванню конструк-
тивної Я-концепції в майбутньому.

Аналіз образу «Я» дитини дошкільного 
віку окремо за кожним критерієм не може 
дати повноцінне уявлення про загальний 
рівень його конструктивності. Отже, вини-
кає необхідність проаналізувати можли-
ві поєднання характеристик та визначити 
типи образу «Я» дітей старшого дошкіль-
ного віку. Тип образу «Я» ми розуміємо як 
його інтегральну характеристику, що ви-
значає специфіку знань та уявлень дити-
ни про себе, відображену в поєднанні їх 
складності, самостійності, узгодженості та 
емоційної забарвленості, які представлені 
в різних ступенях вираженості та конструк-
тивності. Аналізуючи особливості зазна-
чених поєднань характеристик образу «Я» 
дитини старшого дошкільного віку за кож-
ним з критеріїв, ми визначили основні типи 
образу «Я» дитини старшого дошкільного 
віку: зрілий, зрілий пошуковий, перехідний 
залежний, перехідний незалежний, пошу-
ковий залежний, фіксований самостійний, 
незрілий фіксований, інфантильний. На ос-
нові вивчених характеристик образу «Я», 
ми виокремили 3 рівні сформованості об-
разу «Я»: високий, середній та низький. Ос-
новними критеріями, за якими можна ви-
значити рівень сформованості образу «Я» 
є рівень складності та рівень самостійності 
при його формуванні. Узгодженість та емо-
ційна забарвленість є додатковими крите-
ріями при визначенні рівня сформованості 
образу «Я». До високого рівня сформова-
ності образу «Я» ми відносимо зрілий та 
зрілий пошуковий типи, до середнього –  
перехідний залежний, перехідний незалеж-
ний, пошуковий залежний, фіксований са-
мостійний, до низького – незрілий фіксова-
ний та інфантильний.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, провідними характеристики, які 
дозволяють говорити про високий рівень 
сформованості образу «Я» є складність та 
самостійність при його формуванні. Пере-
важно позитивна забарвленість, яка свід-
чить про впевненість дитини у своїх силах, 
прагнення до саморозвитку та визнання 
власної здатності досягати поставленої 
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мети, також є важливою характеристи-
кою високого рівня образу «Я». При цьо-
му узгодженість образу «Я» дитини не є 
обов’язковою умовою його зарахування 
до високого рівня. Образ «Я» старшого 
дошкільника знаходиться на стадії станов-
лення, отже постійно наповнюється но-
вим змістом, уточнюється, збагачується. 
Це може бути причиною тимчасової хао-
тичності в уявленнях та знаннях про себе. 
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ЕМПАТІЯ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО  
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Туркова Д.М., к. психол. н., старший викладач 
кафедри практичної психології

Криворізький педагогічний інститут 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

У статті йдеться про емпатію як професійно значущу якість особистості майбутнього практичного 
психолога, а саме професійну емпатію. Одним із компонентів професійної емпатії розглядається кому-
нікативний, суть якого уточнюється та розкривається в поданій роботі. 

Ключові слова: професійна емпатія практичного психолога, комунікативний компонент професій-
ної емпатії, взаємодія між людьми, спілкування, майбутній практичний психолог.

В статье идет речь об эмпатии как профессионально-важном качестве личности будущего практи-
ческого психолога, а именно – профессиональной эмпатии. Одним из компонентов профессиональ-
ной эмпатии рассматривается коммуникативный, суть которого уточняется и раскрывается в подан-
ной работе. 

Ключевые слова: профессиональная эмпатия практического психолога, коммуникативный компо-
нент профессиональной эмпатии, взаимодействие между людьми, общение, будущий практический 
психолог.

Turkova D.M. EMPATHY AS MEAN OF COMMUNICATION OF FUTURE PRACTICAL PSYCHO-
LOGIST

In the article speech goes about empathy as professionally to the important line of personality of future 
practical psychologist, namely – professional empathy. One of components of professional empathy is examine 
communicative, essence of which is specified and opens up in the given work. 

Key words: professional empathy of practical psychologist, communicative component of professional 
empathy, co-operation between people, intercourse, future practical psychologist.

Постановка проблеми. Шлях ефектив-
ної професіоналізації передбачає набуття 
й опанування професійно значущими яко-

стями особистості фахівця, серед яких на-
лежне місце посідає емпатія (В.В. Бойко, 
Т.В. Василішина, П.П. Горностай, Т.М. Да-
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нилова, Л.П. Журавльова, Т.В. Мінько, 
О.А. Орищенко, К. Роджерс, О.П. Санніко-
ва, І.Г. Тимощук, Н.В. Чепелєва, І.М. Юсу-
пов). В аспекті міжособистісного спілку-
вання емпатію розглядають О.О. Бодальов, 
Л.І. Галігузова, В.А. Кан-Калік, В.О. Ла-
бунська, А.В. Мудрик, В.М. Мясищев, 
О.О. Смирнова. Проте вимагає уточнення 
особливості застосування професійної ем-
патії майбутнього практичного психолога 
як засобу комунікації.

Постановка завдання. Розкрити спе-
цифіку комунікативних особливостей про-
фесійної емпатії майбутнього практичного 
психолога.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проаналізувавши дослідження з 
проблеми особистісних якостей практично-
го психолога Н.М. Дідик [8] виділяє такі не-
обхідні якості ефективного практичного пси-
холога, як: відповідальність, емпатійність, 
діалогізм, соціальний інтелект, рефлексія, 
асертивність, комунікативна компетент-
ність, автентичність, конгруентність, безоці-
ночне ставлення, саморегуляція мислення. 

Про необхідність виявлення наявності 
та закономірностей розвитку емпатійних 
властивостей студентів-психологів, що у 
свою чергу виступає як умова формування 
професійної придатності вказує О.В. Літві-
нова [12]. 

На думку Б.Ю. Шапіро [16, с. 234], ефек-
тивність психологічної допомоги багато в 
чому залежить від таких особистісних ха-
рактеристик консультанта, як: здатність 
до емоційного проникнення у світ іншого, 
до емпатії (співпереживанню), до надання 
емоційної допомоги і підтримки. 

Як зазначає О.В. Бочкарьова [5, с. 14], 
діалогічність не мислима без емпатії, 
оскільки припускає готовність до проник-
нення у внутрішній світ іншої людини.

Справжнє міжособистісне спілкування –  
це неодмінно діалогічне спілкування, за-
уважує О.О. Бодальов [3, с. 54], для яко-
го характерні безоціночне прийняття один 
одного, емпатія та конгруентність (психо-
логічна сумісність). Також пов’язує діалог 
із почуттям емпатії та його відсутністю при 
монолозі Т.Н. Березіна [1].

Професійна емпатія є діалогічною за 
формою, адже передбачає підтримку обер-
неного зв’язку в системі психолог – клієнт: 
психолог розуміє клієнта – проявляє емпа-
тію – клієнт відчуває таку підтримку та ро-
зуміння – дає психологові відчути свій стан. 
Якщо ланцюжок на якомусь етапі перери-
вається – виникає опір зі сторони клієнта. 
Діалогічна професійна емпатія має на меті 
встановити та підтримувати обернений 
зв’язок з клієнтом.

Емпатія, на думку О.О. Бодальова [2], 
уможливлює якість пізнання людини люди-
ною, підвищує рівень соціальної перцепції 
та саморегуляції поведінки. Основна функ-
ція емпатії особистості – швидко отриму-
вати враження про людину, не витрачаючи 
при цьому багато часу на те, щоб дізнати-
ся, ким є партнер за спілкуванням. Емпатія 
слугує ефективним засобом передбачення 
поведінки людини, тобто пояснення її мо-
тивів і думок [4].

Визначення емпатії як властивості осо-
бистості надає їй статусу чинника, який не 
лише характеризує суб’єкта ускладненого 
і неускладненого спілкування, наголошує 
В.О. Лабунська [11, с. 171], але і є постій-
но діючою причиною як виникнення ситуа-
цій ускладненого спілкування, так і виходу 
з них. Таке трактування емпатії робить ак-
цент на її ролі в якості механізму міжособи-
стісного спілкування та вказує на двосто-
ронні зв’язки суб’єкта і об’єкта емпатії.

О.О. Бодальов [2, с. 8–9, 102] приходить 
висновку, що необхідною умовою взаємо-
дії між людьми є безперервне отримання 
інформації кожним з його учасників про 
різні сторони і компоненти процесу взає-
модії. Додамо, що практичний психолог 
зобов’язаний уміти не лише отримати таку 
інформацію, але і добути в разі її відсутно-
сті в наслідок дії механізмів психологічного 
захисту, невстановленого рапорту, комуні-
кативних бар’єрів тощо. Чим обмеженіший 
досвід спілкування індивідуума, тим менше 
його здатність (можливість) сприйняти сиг-
нали, які несуть тільки інформаційну, але 
не регулятивну інформацію про людину, що 
взаємодіє з ним. Тому психологові необхід-
но бути сконцентрованим та уважним, роз-
виваючи навички встановлення контакту за 
допомогою психологічних технік. 

Узагальнивши викладені О.О. Бодальо-
вим погляди [2, с. 117, 135–139], можемо 
виділити необхідні умови правильного усві-
домлення суті іншої людини, вони зводять-
ся до такого: характеристики розумового 
процесу розкриваються в актуалізації нако-
пичених психологічних знань шляхом дос-
віду, узагальнень, вражень від особистих 
зустрічей із людьми; установка як психо-
логічний механізм дії на людське віддзер-
калення; спостережливість виражається в 
умінні фіксувати в поведінці людини мало 
помітні, але психологічно значущі деталі; 
уява як процес уявного відтворення чужих 
почуттів і намірів, що забезпечує здатність 
проникати в стан іншої людини; інтуїція як 
здатність досягнення особливостей, що 
характеризують особистість іншої людини, 
шляхом безпосереднього їх розсуду, без 
обґрунтування за допомогою доказу. 
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За поглядами Р. Вердербер та К. Вер-
дербер [6, с. 105], розуміння – це процес 
розшифровки повідомлень, шляхом при-
писування їм значення. Розуміння вимагає 
емпатії, розпізнавання або переживання 
почуттів, думок і установок іншої людини. 
Ми можемо розвинути здатність до емпа-
тії за рахунок прояву турботи та пошани. 
Ключовим моментом у розумінні є практи-
ка активного слухання, а саме: визначен-
ня структури інформації, ставлення питань, 
парафрази.

Як зауважує М.М. Філоненко, необхідною 
умовою правильного розуміння співроз-
мовника є уміння слухати та говорити, тоб-
то вміння подавати інформацію. Слухання –  
це психологічний компонент вербальної 
комунікації, метод декодування і сприйман-
ня інформації. Ефективне слухання перед-
бачає правильне розуміння слів і почуттів 
мовця, зосередження на обговорюваній 
проблемі. Зважаючи на поведінку учасників 
комунікативного процесу, М.М. Філоненко 
виділяє нерефлексивне слухання (мінімаль-
не втручання в мову співрозмовника (умов-
но-пасивне слухання), під час якого можуть 
виявлятися підтримка, схвалення, розумін-
ня за допомогою лаконічних відповідей, що 
допомагають продовжити бесіду (репліки 
«так», «розумію» тощо)); рефлексивне (на 
меті регулярне використання зворотного 
зв’язку для досягнення більшої точності в 
розумінні партнера); критичне (слухання 
вимагає від учасника спілкування спочат-
ку аналізу повідомлення, потім – його ро-
зуміння); емпатійне слухання (передбачає, 
що учасник спілкування приділяє більше 
уваги «зчитуванню» почуттів, а не слів) [15].

На нашу думку, практичному психологу 
доречно використовувати нерефлексивне 
слухання під час сповіді клієнта, на етапі 
збору інформації – рефлексивне, а емпа-
тійне слухання має супроводжувати весь 
процес взаємодії психолога з клієнтом, 
адже через емоції людина виявляє своє 
ставлення та відношення до інформації, 
про яку йде мова, а задача психолога уміти 
продемонструвати розуміння цього. 

Одним з критеріїв правильного розумін-
ня внутрішнього світу іншого, за думкою 
Н.Д. Творогової, є довіра, яка виникає в 
процесі спілкування – психологічний кон-
такт, який створює умови для подальшого 
розуміння партнера [14, с. 61]. Емоційний, 
емпатійний тип пізнання припускає, що 
спостерігач одночасно є спостережува-
ним і навпаки. Пізнавальний акт при цьому 
припускає взаємну емоційну зацікавленість 
людини, що пізнає і пізнаваного. Той, що 
пізнає в цьому випадку не боїться емоцій-
ної зацікавленості, яка є наслідком наявно-

сті психологічного контакту між ним і тим, 
кого він пізнає. 

На думку Є.І. Головахи та Н.В. Паніної, 
емпатія сприяє подоланню багатьох бар’є-
рів на шляху до взаєморозуміння, урів-
новаженості емоційної сфери людини, а 
також є основним принципом спілкуван-
ня на інтимно-особистісному рівні, який 
характеризується особливою психологіч-
ною близькістю, співпереживанням, про-
никненням у внутрішній світ інших людей, 
передусім близьких (членів сім’ї, друзів)  
[7, с. 25–163]. При цьому соціально-рольо-
вий рівень спілкування зводиться до кон-
тактів, обмежених ситуативною необхід-
ністю: на вулиці, у транспорті, у магазині, 
на прийомі в офіційній установі, основний 
принцип якого соціабельність (знання, за-
своєння і реалізація норм і вимог соціаль-
ного середовища); а на діловому рівні лю-
дей об’єднують інтереси справи і спільна 
діяльність, спрямована на досягнення за-
гальних цілей. 

При ігноруванні правил взаємодії на від-
повідних рівнях спілкування, виникають не-
гативні прояви такі, як: почуття дискомфор-
ту від спілкування, нерозуміння того, що 
відбувається, комунікативний бар’єр. Вра-
ховуючи вищесказане, можемо дійти вис-
новку, що для практичного психолога, який 
уміло використовує емпатію у своїй діяль-
ності, потрібний баланс між діловим рівнем 
спілкування, оскільки будь-яка взаємодія з 
клієнтом – це прояв професійної діяльності 
та інтимно-особистісним, який забезпечує 
прояв емпатії. Не відкидаючи формалізм 
ділового спілкування, психологові необхід-
но в той же час забезпечити теплу, довірчу 
бесіду інтимно-особистісного характеру, 
що є здійсненним за рахунок саме профе-
сійної емпатії, яка є свого роду сполучною 
ланкою між, здавалося б, необ'єднуваними 
рівнями спілкування. 

Маскуючи свої істинні почуття, люди-
на не завжди дійсно бажає приховати їх  
[7, с. 78]. Бажання приховати свої почуття 
або навпаки в усій їх повноті донести до 
співрозмовника, залежить від рівня спілку-
вання. Для реалізації професійної емпатії 
необхідним психологічним чинником і умо-
вою є розуміння, підтримка і супровід істин-
них почуттів клієнта в усіх ситуаціях: коли 
почуття щиро називаються, виявляються, 
але не називаються; і особливо коли хова-
ються або підміняються іншими. Вияв під-
тримки істинних почуттів знайде свій від-
гук з боку клієнта в почутті й упевненості в 
тому, що його зрозуміли. Така ситуація під-
кріплює довірчий контакт і створює можли-
вість подальшої ефективної психологічної 
роботи з клієнтом.
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Для емпатії характерна внутрішня пси-
хологічна дистанція між нашим станом і 
станом іншого. Втрачаючи її – втрачаємо 
емпатію. Проте емпатійна дистанція не оз-
начає усунутості, застерігає М.Р. Мінігалієва  
[13, с. 260], культура емпатійного контакту 
допускає побудову особистісних меж кон-
сультанта і здатність до емпатії та естетич-
ної «позанаходжуваності» допускають осо-
бистісну зрілість, дорослість професіонала, 
під якою розуміється готовність: йдучи назу-
стріч іншому відповідати за себе і свої вчин-
ки, відкрито висловлюючи власну думку і 
позицію; ризикувати, усвідомлюючи нестій-
кість і хиткість «буденних» правил і норм. 

Узагальнюючи результати досліджень 
особливостей процесу взаємодії між людь-
ми, що представлені в роботах В.А. Ба-
рабанщікова, Ю.П. Березуцької, О.О. Бо-
дальова, Г.А. Віленської, Є.І. Головахи, 
А.Н. Єлізарова, В.В. Знакова, Ю.В. Кова-
льової, В.О. Лабунської, М.Р. Мінігалієвої, 
Н.В. Паніної, Є.С. Самойленко, Є.А. Сер-
гієнко, Н.Д. Творогової, Т.Н. Тихомірової, 
М.М. Філоненко, можемо виділити такі чин-
ники, які сприятимуть розвитку професій-
ної емпатії: довірливі взаємини з клієнтом 
за рахунок встановлення рапорту; неупере-
джене, адекватне віддзеркалення особи-
стості іншої людини; високі показники соці-
ального та емоційного інтелекту; інтенційна 
емпатія як свідома апріорна спрямованість 
на пізнання іншої особистості відмінної від 
власної (несхожої на власну); діалогічна 
емпатія (двобічне отримування інформа-
ції кожним учасником взаємодії один про 
одного); «професійна відстань» або дис-
танційованість між психологом та клієнтом 
як запорука адекватного відображення при 
взаємодії; наявність децентрації (можли-
вості сприймати та розуміти точку зору 
іншого навіть протилежну власній); кон-
груентна та аутентична емпатія (щирість 
саморозкриття психолога перед клієнтом); 
спостережливість як професійно важлива 
якість особистості психолога, що виража-
ється в умінні фіксувати в поведінці люди-
ни малопомітні, але психологічно значущі 
деталі; вміння розшифровувати (розуміти) 
повідомлення клієнта надавши їх психоло-
гічного значення (тлумачення); баланс на-
вичок та вмінь слухати і говорити (подавати 
інформацію), при чому слухання має бути 
емпатійним з використанням нерефлек-
сивного та рефлексивного слухання.

Ще одним критерієм професіоналізму 
психолога можуть бути емпатійні здібності, 
які В.О. Лабунська, визначає як соціаль-
но-психологічну властивість особистості, 
яка формується в процесі взаємодії людей, 
впливаючи на успішність спілкування, на ді-

апазон труднощів, що переживаються лю-
диною [11, с. 171]. Як соціально-психоло-
гічна властивість емпатія складається з ряду 
здібностей: здібності емоційно реагувати і 
відгукуватися на переживання іншого; здіб-
ності розпізнавати емоційні стани іншого і 
ніби переносити себе в його думки, почуття 
і дії; здібності давати адекватну емпатійну 
відповідь як вербального, так і невербаль-
ного типу на переживання іншого.

Професійна емпатія реалізовується в 
процесі спілкування (консультативної бесі-
ди) психолога з клієнтом. Спілкування – це 
різні контакти між людьми, зумовлені по-
требами спільної діяльності [10, с. 207]. 
Талант спілкування є найнеобхіднішою 
здатністю для професійної реалізації психо-
лога-практика, у структурі якого, Т.В. Дут-
кевич та О.В. Савицька виділяють такі скла-
дові: уміння повно і правильно сприймати 
людину (спостережливість), уміння розумі-
ти внутрішні властивості і особливості лю-
дини (інтуїція), уміння співпереживати (ем-
патія), уміння аналізувати власну поведінку 
(рефлексія), вміння керувати собою і про-
цесом спілкування [9, с. 70–79].

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Отже, майбутній практичний пси-
холог у процесі фахової підготовки має 
опанувати вмінням використовувати про-
фесійну емпатію в якості засобу комуніка-
ції. Комунікативні можливості професійної 
емпатії є запорукою реалізації таких функ-
цій: професійна емпатія є діалогічною за 
формою та покликана встановлювати й 
підтримувати обернений зв’язок із клієн-
том; професійна емпатія – каталізатором 
соціальної перцепції, запобігає виникнен-
ню комунікативних бар’єрів, сприяє вста-
новленню рапорту, є складовою активного 
слухання. Умовою ефективного застосу-
вання професійної емпатії в процесі кому-
нікації виступає децентрація або емпатійна 
дистанція.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Харченко А.С., к. психол. н., доцент 
кафедри психології 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У статті проаналізовано наукові підходи до дослідження особистості майбутнього вчителя в психо-
логічному аспекті. Розглянуто особистісні характеристики сучасного студента-майбутнього вчителя. 
Визначено складові комплексної програми вивчення його особистості.

Ключові слова: особистість, культурно-психологічна концепція особистості, особистість май-
бутнього вчителя, професійна спрямованість, комплексна програма вивчення особистості майбут-
нього вчителя

В статье проанализированы научные подходы к исследованию личности будущего учителя в пси-
хологическом аспекте. Рассмотрены личностные характеристики современного студента – будущего 
учителя. Определены составляющие комплексной программы изучения его личности. 

Ключевые слова: личность, культурно-психологическая концепция личности, личность будущего 
учителя, профессиональная направленность, комплексная программа изучения личности будущего 
учителя.

Kharchenko A.S. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERSONALITY OF THE FUTURE TEACHER
In the article scientific approaches of research of personality of the future teacher in a psychological aspect 

are analyzed. Personality descriptions of the modern student-future of teacher are considered. The components 
of the complex program of research of his personality are defined. 

Key words: personality, cultural and psychological concept of the personality, personality of the future 
teacher, professional orientation, complex program of research of personality of the future teacher.

Постановка проблеми. Політичні і со-
ціально-економічні зміни, які відбувають-
ся в українському суспільстві, спричинили 
істотну модернізацію професійної освіти, 

що знайшло відображення у Законі України 
«Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р.). Він 
визначає засади «…підготовки конкуренто-
спроможного людського капіталу для висо-
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котехнологічного та інноваційного розвитку 
країни, самореалізації особистості, забез-
печення потреб суспільства, ринку пра-
ці та держави у кваліфікованих фахівцях» 
[7]. Проте сучасний студент опиняється в 
складному, швидко змінюваному і доволі 
дисгармонійному світі. Так, у сучасної мо-
лоді відбувається неузгодженість уявлень 
про сенси життя в структурі способу жит-
тя: «…з одного боку, не можна не врахо-
вувати прагматичного підходу до життя, з 
іншого боку, підсилена відмова від піднесе-
них цілей та ідеалів гуманізму призводить 
до втрати духовних орієнтирів, а часто і до 
втрати здоров’я, алкоголізму, наркоманії» 
[14, с. 92]. 

Генерація сучасних студентів характе-
ризується сукупністю певних особистісних 
особливостей; є «продуктом зовсім іншої 
соціальної реальності. Як правило, сучас-
ні молоді люди виявляють постмодерніст-
ський тип поведінки й споживацьке став-
лення до освіти, що частіше за все погано 
сполучається з традиційною схемою викла-
дання у вищій школі» [10, с. 392].

Як зазначають Є.А. Подольська і П.А. На-
заркін, у ході трансформації усіх сфер життя 
в Україні виразно виявляється відчуження 
молоді від продуктивної праці. Для багатьох 
молодих людей праця втратила значення 
засобу самореалізації, самоствердження. 
Проте реалії життя змушують молодь пе-
реглянути традиційні погляди, вимагають 
від неї добросовісної праці, набуття нових 
професійних знань і вмінь [10, с. 391]. 

Професія вчителя передбачає підвищені 
вимоги як до особистісних, так і до про-
фесійних якостей. Проте в сучасному освіт-
ньому просторі відчувається дефіцит пси-
хологічного ресурсу особистості педагога. 
Тому сучасна педагогічна освіта має на 
меті сприяння становленню майбутнього 
вчителя як педагога-творця, формуванню 
його вмінь творчо використовувати у сво-
їй професійній діяльності отримані у виші 
знання, створювати гуманне освітнє сере-
довище та гармонізувати його відносини з 
суспільством, прагнути до саморозвитку. 
У зв’язку із цим значно підвищується роль 
педагогічної освіти в особистісному роз-
витку молодої людини, у допомозі їй при 
вирішенні життєвих проблем, самовизна-
ченні та самореалізації. 

Хоча у психологічних дослідженнях ува-
га акцентується на важливості вивчення 
психологічних особливостей особисто-
сті студента (В.Й. Бочелюк, Л.В. Долин-
ська, М.В. Левченко, С.Д. Максименко, 
О.І. Мешко, В.О. Моляко, О.В. Соколова, 
М.В. Савчин та інші), проте, часто «… за 
межами наукового дискурсу все ж залиша-

ється уявлення про саму особистість сту-
дента, особливості його світосприйняття, 
мотивації діяльності з урахуванням сучас-
них реалій» [10, с. 390]. Тому проблема 
особистісного розвитку сучасних студентів 
на етапі навчання в педагогічному виші є 
вкрай актуальною. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Особистість є предметом дослі-
дження як у зарубіжній, так і вітчизняній 
психології. На думку американських до-
слідників Л. Х’єлла і Д. Зиглера [16], те-
орії особистості відрізняються залежно від 
концепції, яку використовують при описі 
структури особистості. У загальній теорії 
особистості вони виокремлюють такі на-
прями: психодинамічний (З. Фройд, А. Ад-
лер, К.Г. Юнг), его-психологію і пов’язані із 
нею напрями в теорії особистості (Е. Ерік-
сон, Е. Фромм, К. Хорні), диспозиціо-
нальний (Г. Олпорт, Р. Кеттел, Г. Айзенк), 
научувально-біхевіоріальний (Б.Ф. Скін-
нер), соціально-когнітивний (А. Бандура, 
Д. Роттер), когнітивний (Д. Келлі), гума-
ністичний (А. Маслоу), феноменологічний 
(К. Роджерс). Л. Х’єлл і Д Зіглер вважають, 
що теорія особистості має будуватися на 
полярних методологічних положеннях, що 
стосуються природи людини: свобода / 
детермінізм, раціональність / ірраціональ-
ність, холізм / елементаризм, конституціо-
налізм / інвайронметалізм, змінюваність / 
незмінність, суб’єктивність / об’єктивність, 
проактивність / реактивність, гомеостаз / 
гетеростаз, пізнавальність / непізнаність 
[16, с. 40-49]. 

У вітчизняній психології проблему роз-
витку та формування особистості вивчали 
Б.Г. Ананьєв, К.О. Абульханова-Славська, 
Л.І. Анциферова, О.Г. Асмолов, І.Д. Бех, 
Л.І. Божович, Г.О. Балл, І.Д. Бех, О.О. Бо-
дальов, О.Ф. Бондаренко, М.Й. Боришев-
ський, Б.С. Братусь, І.С. Булах, Л.С. Ви-
готський, Г.С. Костюк, Д.Б. Ельконін, 
Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, 
С.Д. Максименко, В.Ф. Моргун, В.М. М’я-
сищев, О.Б. Орлов, К.К. Платонов, В.В. Ри-
балка, В.А. Роменець, С.Л. Рубінштейн, 
В.О. Татенко, Т.М. Титаренко та інші. Психо-
логи розглядають особистість через приз-
му включення людини в систему суспільних 
відносин і спільної діяльності. У вітчизняних 
дослідженнях особистості були розроблені 
такі методологічні принципи: детермінізму, 
відображення, єдності психіки і діяльності, 
розвитку, системно-структурний принцип 
тощо. В.В. Рибалка [11, с. 16] зазначає, 
що у вітчизняній психологічній науці по-
ступово визначаються рівні методологіч-
ного простору, у межах якого проводить-
ся аналіз і синтез наукового знання про 
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особистість: філософсько-психологічний, 
загальнонауково-психологічний, психоло-
го-прикладний, практично-психологічний, 
онто-психологічний. Це дозволяє розгля-
дати особистість у межах теоретичної, при-
кладної і практичної психології.

Вітчизняні психологи частіше за все ро-
зуміють особистість як людину у сукупності 
її соціальних і життєво важливих якостей, 
що набуваються нею в процесі соціального 
розвитку. До змісту особистості відносять 
стійкі якості людини, які визначають значу-
щі вчинки у ставленні до інших людей. 

Спробою синтезу вітчизняних і зарубіж-
них теорій особистості є культурно-психо-
логічна концепція особистості, запропоно-
вана В.В. Рибалкою [11, с. 498–499]. Згідно 
з нею кожна властивість особистості ана-
лізується в трьох вимірах: соціально-пси-
холого-індивідуальному, діяльнісному та 
генетичному або віковому. Соціально-пси-
холого-індивідуальний (змістовно-психо-
логічний) вимір включає функції, стани, 
процеси, властивості, що згуртовані в під-
структурах спілкування, спрямованості, ха-
рактеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту, 
психофізіології. Діяльнісний вимір склада-
ється з таких структурних компонентів ді-
яльності: потребово-мотиваційного, інфор-
маційно-пізнавального, цілеутворюючого, 
операційно-результативного, емоційно-по-
чуттєвого. Генетичний або віковий вимір 
передбачає врахування рівня становлення 
властивостей від задатків до здібностей.

Проблемі особистісного розвитку сту-
дентів у вищому навчальному закладі при-
свячені праці психологів Б.Г. Ананьєва, 
Е.Ф. Зеєра, І.О. Зимньої, Є.О. Климова, 
К.І. Степанової, М.С. Пряжнікова та інших. 
Вони вважають студентський вік важли-
вим періодом у розвитку особистості, який 
характеризується інтенсивним психічним 
розвитком, складним переструктуруван-
ням психічних функцій усередині інтелекту, 
зміною структури особистості у зв’язку із 
входженням до нових соціальних спільнот, 
формуванням професійних якостей. 

Разом із цим сучасним студентам власти-
ві такі характеристики як споживацьке став-
лення до життя, орієнтація на розваги при 
недостатній старанності в навчанні, нестри-
маність бажань, життєва короткозорість, ви-
сока самооцінка, скептицизм, цинізм, інте-
лектуальна байдужість [10, с. 394–395].

Аналізуючи існуючі підходи до вищої 
професійної освіти, психологи О.Г. Асмо-
лов, В.П. Зінченко, В.Є. Клочко, В.І. Сло-
бодчиков та інші вважають, що сьогоднішні 
її тенденції не завжди дозволяють розгля-
дати особистісний розвиток студента як 
багатоетапний процес. 

Вивчаючи освітнє середовище педаго-
гічного вишу, С.П. Ільїна [8] виявила, що 
воно дійсно зорієнтоване на підготовку 
сучасних педагогів. Причому ця орієнтація 
виявляється в реалізації освітніх професій-
них програм різного рівня і спрямованості, 
постійному розвитку зв’язків університету 
з різними освітніми установами, підтримці 
старих і створенні нових педагогічних тра-
дицій, сприянні розвитку досліджень, звер-
нених до проблем педагогічної освіти. Про-
те в освітньому середовищі педагогічного 
вишу виявляється ряд протиріч: обираючи 
цей виш, студенти орієнтовані здебільшого 
на отримання вищої освіти, ніж на оволо-
діння педагогічною професією; у своїх уяв-
леннях про педагога вони приділяють увагу 
гуманному ставленню його до дітей, прояву 
творчості в діяльності, прагненню до само-
освіти, але в реальній освітньо-професій-
ної діяльності зазнають певних труднощів 
у ситуаціях, що вимагають прояву цих яко-
стей; студенти позитивно ставляться до 
професії педагога, але в майбутньому не 
планують займатися професійною педаго-
гічною діяльністю. В.С. Собкін і О.В. Тка-
ченко [12, с. 86] встановили, що від першо-
го до п’ятого курсу кількість тих студентів 
педагогічних вишів, хто планує працювати 
«за спеціальністю», значно знижується.

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати мету дослі-
дження, яка полягає в аналізі психологіч-
них особливостей особистості майбутнього 
вчителя, а також визначенні концептуальних 
засад комплексної програми її вивчення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Закономірностям особистісно-
го розвитку сучасного студента в сис-
темі підготовки у вищому педагогічному 
навчальному закладі присвячені праці: 
Н.О. Абиденової, О.Є. Алексеєвої, К.О. Ан-
дреєвої, Ю.В. Батенової , Т.І. Вожиєвської, 
Н.М. Дороніної, І.Ю. Єлькіної, І.О. Зімньої, 
С.П. Ільїної, Є.О. Климова, Л.М. Кобильнік, 
А.К. Маркової, О.В. Темрук, Н.М. Фалько та 
інших психологів.

Дослідження проблем розвитку особи-
стості майбутнього вчителя відбувається 
у декількох напрямах: 1) виділення та на-
укове обґрунтування необхідних якостей 
і здібностей; 2) дослідження утруднень, 
пов’язаних із рівнем розвитку окремих про-
фесійно важливих якостей та вмінь, а також 
пошуком ефективних шляхів їх подолання 
на етапі професійної підготовки; 3) пошук 
і розкриття закономірностей, механізмів та 
чинників особистісно-професійного роз-
витку під час навчання у виші. Аналізуючи 
наукові праці, можна констатувати, що у 
сучасних дослідженнях особистості май-
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бутнього вчителя пропонується як цілісний 
підхід до її аналізу, так і вивчення окремих 
її складових (спрямованості, мотивів, цін-
нісних орієнтацій, емпатії, емоційних осо-
бливостей, рефлексії тощо). Також слід 
відмітити, що останнім часом збільшилась 
кількість порівняльних досліджень особи-
стісних особливостей майбутніх учителів 
і представників інших соціономічних про-
фесій, особистості майбутніх і досвідчених 
учителів, що дозволяє виявити спільні й 
відмінні закономірності розвитку цих осо-
бливостей. 

Розглянемо результати досліджень осо-
бистості сучасного студента-майбутнього 
вчителя.

На думку Н.М. Дороніної [5, с. 19–20], 
особливості професійної спрямованості 
студентів педагогічного вишу зумовлю-
ються спеціальністю, що найбільш яскраво 
виявляється у змісті мотивів професійного 
вибору. Основним мотивом вибору профе-
сії для студентів педагогічного факультету 
(далі – ПФ) є «бажання працювати з діть-
ми» (власне педагогічна спрямованість), а 
для студентів фізико-математичного фа-
культету (далі – ФМФ) – «можливість за-
йматися улюбленим предметом» (пред-
метна спрямованість), що зберігаються 
протягом усього періоду навчання у виші; у 
структурі навчальної мотивації домінує мо-
тив отримання диплома, на другій позиції в 
студентів ПФ стоїть потреба в афіліації, а у 
студентів ФМФ – потреба в пізнанні. Більш 
компетентне уявлення про обрану профе-
сію та позитивне ставлення до діяльності 
вчителя спостерігається у студентів ПФ. 
Також і уявлення студентів про професій-
но значимі якості вчителя найбільш адек-
ватно виражені у студентів ПФ, саме вони 
особливо критичні при оцінці їх наявності 
в себе, а також називають значно більшу 
кількість спеціальних якостей, необхідних 
педагогу, ніж загальних, порівняно зі сту-
дентами ФМФ. Проте С.П. Ільїна встано-
вила, що, загалом, образи сучасного педа-
гога у студентів педагогічного вишу доволі 
різноманітні і не завжди відображають усе 
коло його професійних завдань, єдність 
його характеристик як особистості і суб’єк-
та професійної діяльності, сучасні вимоги 
до педагога [8].

Вивчаючи особливості розвитку профе-
сійно-педагогічної спрямованості особи-
стості майбутніх вчителів початкових класів 
К.О. Андреєва виявила, що на етапі на-
вчально-професійної підготовки професій-
но-педагогічна спрямованість особистості 
може розвиватися нерівномірно, відобра-
жаючись у переважній орієнтації або на 
процес навчання, або на процес вихован-

ня, або в оптимальній (мішаній) орієнтації, 
яка передбачає гармонійне їх сполучен-
ня [3, с. 19–20]. Кожна орієнтація, будучи 
пов’язаною із певними цінностями педаго-
гічної діяльності, виявляється у своєрідних 
уявленнях про образ ідеального вчителя. 
Так, орієнтація на процес виховання ха-
рактеризується виділенням у першу чергу 
перцептивних, комунікативних, організа-
торських, авторитарних здібностей, наяв-
ністю високого рівня емпатії, орієнтація на 
процес навчання – академічних та дидак-
тичних здібностей. Встановлено, що мен-
ше половини студентів – майбутніх учите-
лів початкових класів – мають оптимальну 
орієнтацію. Динаміка власне педагогічної 
спрямованості більшою мірою властива 
студентам третього і четвертого курсів, 
тим самим підтверджуючи те, що ці етапи 
навчально-професійної підготовки є сензи-
тивними для розвитку професійно-педаго-
гічної спрямованості особистості. 

Експериментальне дослідження самоак-
туалізації особистості майбутніх психоло-
гів і педагогів, проведене Л.М. Кобильнік  
[9, с. 16–17], показало, що під час навчан-
ня у ВНЗ у студентів формується самостій-
ність, відповідальність за свої вчинки, сер-
йозніше ставлення до життя, з’являється 
прагнення до встановлення стійких стосун-
ків із людьми, змістовного спілкування, до 
ініціативного і творчого вирішення профе-
сійних завдань. Найбільш значущими ком-
понентами самоактуалізації для майбутніх 
педагогів є самоповага, сензитивність та 
самоприйняття, а також демонстрування 
високого рівня готовності до саморозвитку.

Т.І. Вожиєвська [4, с. 104-105] виявила 
такі найбільш виражені особистісні риси 
студентів педагогічного університету, як: 
товариськість, працездатність, емоційну 
зрілість, щирість у відносинах з людьми, 
активність, життєрадісність, дипломатич-
ність, добросовісність, практичність, пере-
вагу працювати й приймати рішення разом 
із іншими людьми, що є позитивним для 
оволодіння педагогічною діяльністю. 

Проте вивчаючи розвиток особистісних 
якостей студентів педагогічних спеціаль-
ностей, І.Ю. Єлькіна [6, с. 20–21] встанови-
ла, що більшість студентів має недостатньо 
високий рівень розвитку емпатії, рефлексії, 
самоприйняття і спрямованості на взаємо-
дію. Крім того, більша частина студентів 
слабко володіє комунікативними функціями 
(впливу, організації, передачі інформації) та 
комунікативними вміннями, внаслідок чого 
вони зазнають труднощів у встановленні 
сприятливого психологічного налаштування 
на заняттях зі студентами молодших курсів, 
не виявляють уваги в ставленні до партне-
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рів у спілкуванні, ігнорують їхню думку, на-
магаються не вступати в діалог, зазнають 
труднощів у перебудові і регулюванні сво-
єї поведінки, взаємодія зі співрозмовника-
ми має формальний, шаблонний характер. 
Також Н.М. Фалько було виявлено, що в 
значної кількості студентів психолого-педа-
гогічних спеціальностей існують проблеми 
особистісно-професійного становлення і 
професійного розвитку, зокрема: адекват-
ності самооцінки, емпатії, проблеми став-
лення до свого «Я», проблеми, пов’язані із 
здатністю до самоуправління, мотиваційної 
орієнтації в міжособистісних комунікаціях, 
саморозвитком у професійно-педагогічній 
діяльності, проблеми, пов’язані з комуніка-
тивною соціальною компетентністю, виявом 
почуття громадянського обов’язку, пробле-
ми усвідомленості вибору професії і розу-
міння важливості розвитку себе не тільки 
як фахівця, а і як особистості, розуміння 
важливості особистісних і психологічних 
аспектів саморозвитку [15, с. 17–18]. При-
чому в умовах стихійного становлення ди-
наміка розвитку особистісно-професійних 
особливостей студентів від 1 до 5 курсу є 
слабко вираженою. У студентів педагогіч-
них спеціальностей порівняно зі студента-
ми психологічних спеціальностей перева-
жає середній рівень невротизації, виражена 
тенденція підвищення емпатії, збільшен-
ня частки студентів із задовільним рівнем 
ставлення до власного «Я», підвищення 
частки досліджуваних із задовільним рів-
нем саморозвитку в професійно-педагогіч-
ній діяльності, збільшення показників низь-
кого рівня здатності до самоуправління, 
збільшення кількості студентів із середнім 
рівнем мотиваційної орієнтації в міжособи-
стісних комунікаціях, поступове зниження 
незадовільних показників комунікативної 
соціальної компетентності. 

Отже,такі результати досліджень психо-
логів свідчать про суперечливі дані щодо 
розвитку певних особистісних особливос-
тей майбутніх педагогів.

Вивчаючи розвиток особистісної зрі-
лості майбутнього вчителя в процесі про-
фесійної підготовки, О.В. Темрук виявила, 
що більшість студентів мають на початко-
вому етапі навчання незадовільний та за-
довільний її рівні, і ці показники впродовж 
навчання практично не змінюються [13, 
с. 19–20]. Причому впродовж п’яти років 
навчання у виші почуття громадянського 
обов’язку і життєва установка практично не 
набули змін; загальний рівень особистісної 
зрілості, мотивація досягнення, ставлен-
ня до свого Я (Я-концепції), здатність до 
психологічної близькості з іншими людьми 
дещо знижуються. Також було встановлено 

зв’язок особистісної зрілості майбутнього 
вчителя з його професійно-педагогічною 
спрямованістю: чим вищий рівень профе-
сійно-педагогічної спрямованості, тим ви-
щий рівень особистісної зрілості, і навпаки. 

У результаті дослідження особистісної 
значимості студентів педагогічних спеці-
альностей Н.О. Абиденова диференцію-
вала індивідуальні особливості емоційних, 
мотиваційних, ціннісних, духовно-мораль-
них її проявів, а також визначила рівні роз-
витку цих проявів. Так, у студентів вста-
новлена перевага середніх і низьких рівнів 
розвитку духовно-моральних орієнтацій, 
усвідомленості мети та осмисленості жит-
тя, мотивації досягнень, рефлексивних 
здібностей, що не завжди відповідає кри-
теріям оптимальності та ефективності ре-
алізації особистості майбутнього педагога 
в навчанні, праці та спілкуванні. Високий 
рівень проявів у студентів страху невдачі і 
мотивів її уникнення, а також страху бути 
знехтуваним і мотивів пошуку схвалення 
свідчить про домінування таких нестабіль-
них факторів, як успіх/невдача, схвалення/
несхвалення [1, с. 23]. 

О.Є. Алексєєва склала «портрет» май-
бутнього педагога в порівнянні з майбутнім 
психологом: 1) на індивідному рівні: повіль-
ніше реагує на зорову і словесну інформа-
цію, менше потребує рухової активності, 
при цьому більше здатний протистояти не-
стачі кисню в організмі за рахунок вольових 
зусиль; 2) на темпераментному рівні: менш 
емоційно стійкий у стресових ситуаціях, 
більше схильний до неадекватних емоцій-
них реакцій і високої конфліктності, важче 
переключається з одного предмета на ін-
ший, більше чутливий до невдач у діяльності 
і в комунікативній сфері; 3) на характероло-
гічному рівні: менше емоційно стабільний, 
більше схильний до невротичних тенденцій 
у поведінці і до сприйняття великої кіль-
кості ситуацій як загрозливих. Крім цього, 
майбутні педагоги порівняно з майбутніми 
психологами, маючи чутливість і чуйність до 
оточуючих, більше схильність до порушень в 
емоційній сфері [2, с. 20–21]. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, сучасний студент педагогіч-
ного вишу розглядається нами як особи-
стість, яка не тільки має професійні знання 
і вміння, а й здатна творчо мислити, розу-
міти психіку інших людей, виявляти до них 
любов і повагу, уміти відчувати настрій ди-
тини, її внутрішній світ, поважати гідність 
дитини як особистості, здатна до самороз-
витку. З тим щоб майбутні фахівці набули 
особистісно і професійно важливих яко-
стей, навчаючись у виші, необхідно чітко їх 
уявляти, що дозволить не лише вдоскона-
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лити методи їх навчання і виховання, а й 
сприяти успішній адаптації у професійній 
діяльності. Проте у дослідженнях психоло-
гів виявляються суперечливі дані стосовно 
розвитку певних особливостей особистості 
студентів педагогічного вишу, що вимагає 
проведення подальших досліджень цієї 
проблеми.

На нашу думку, на сучасному етапі роз-
витку психологічного знання перспектив-
ним напрямом є розробка комплексної 
програми вивчення особистості майбутньо-
го вчителя. У її основі можуть бути концеп-
ція тривимірної, поетапно конкретизованої 
психодіагностичної структури особистості, 
за В.В. Рибалкою, а також запропонована 
ним програма «Особистість XXІ століття» 
[11, с. 498–558]. Мета програми – наукове 
вивчення особистості майбутнього вчителя 
як системного соціально-психолого-інди-
відуального, культурно-історичного, діяль-
нісного утворення, «… через яке переда-
ються і трансформуються при переході від 
покоління до покоління особистостей по-
стійно зростаючі цінності цивілізації» [11, 
с. 558]. Ця мета має такі складові: філо-
софсько-психологічну (вивчення суттєвих 
закономірностей аксіологічних ознак осо-
бистості майбутнього вчителя на вищому 
рівні узагальнення); загальнонуково-пси-
хологічну (виявлення природничо-наукових 
закономірностей становлення, будови й 
функціонування особистості як найсклад-
нішої в природі соціально-психолого-інди-
відуальної за походженням «системи сис-
тем»); теоретико-психологічну (найбільш 
узагальнене психологічне вивчення психіч-
них якостей особистості майбутнього вчи-
теля в єдності й суперечності її соціальності 
й індивідуальності, дієвості й неперервного 
розвитку у суспільних і природних умовах); 
психолого-прикладну (виявлення законо-
мірностей побудови та функціонування 
професійної діяльності особистості май-
бутнього вчителя з метою її розробки, про-
ектування, удосконалення, а також її нових 
психічних діяльностей); практично-психо-
логічну (використання системи наукових 
психологічних засобів із метою розв’язання 
конкретних особистісних проблем майбут-
нього вчителя); онтологічну (пошук сфери 
сприяння вільному вибору майбутнім учи-
телем свого життєвого шляху, форм твор-
чої самоактуалізації).
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УДК 159.922.27-053.6

ТИПИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
В ПІДЛІТКОВО-ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Шамне А.В., к. психол. н., докторант 
лабораторії психології навчання

Інститут психології імені Г.С. Костюка  
Національної академії педагогічних наук України

У статті проаналізовано результати емпіричної операціоналізації теоретичної моделі психосоціально-
го розвитку в підлітково-юнацькому віці. Показано, що індивідуальна варіативність континууму особи-
стості-суб’єкта зумовлює типізацію компонентів психіки та оформлення певного типу (способу) розвит-
ку в період дорослішання. У результаті узагальнення результатів діагностики підлітків та юнаків 12–20 
років (авторська методика «Psychosocial Development of Adolescents») виявлено та проаналізовано п’ять 
кластерів («інтернальний», «інтегрований», «залежний», «домінуючий», «відчужений»), які презентують 
індивідуально-типові особливості психосоціального переходу сучасної молоді до стану дорослості.

Ключові слова: підлітково-юнацький вік, суб’єктність, особистість, активність, тип психосоці-
ального розвитку, кластерний аналіз. 

В статье проанализированы результаты эмпирической операционализации теоретической модели 
психосоциального развития в подростково-юношеском возрасте. Показано, что индивидуальная вариа-
тивность континуума личности-субъекта предопределяет типизацию компонентов психики и оформ-
ление определенного типа (способа) развития в период взросления. В результате обобщения резуль-
татов диагностики подростков и юношей 12–20 лет (авторская методика “Psychosocial Development 
of Adolescents”) выявлены и проанализированы пять кластеров («интернальный», «доминирующий», 
«интегрированный», «зависимый», «отчужденный»), которые презентуют индивидуально-типичные 
особенности психосоциального перехода современной молодежи к состоянию взрослости.

Ключевые слова: подростково-юношеский возраст, субъектность, личность, активность, тип 
психосоциального развития, кластерный анализ.

Shamne A.V. TYPES OF PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT IN TEENAGERS AND YOUNG AGE
The article presents the results of an empirical operationalization of theoretical model of psychosocial 

development in teenagers and young age. It is shown that individual variability of the personality-subject’s 
continuum makes typification of the psyche’s components and formalization of a certain development’s type 
(method) during adolescence. As a result of the results generalization of diagnostic teens and young men aged 
from 12 to 20 (author’s technique “Psychosocial Development of Adolescents”) are identified and analyzed 
five clusters (“internalited”, “integrated”, “dependent”, “dominant”, “alienated”) which are presenting the 
individual-typical features of psychosocial transition state of today’s youth to adulthood.

Key words: teenagers and young age, subjectivity, personality, activity, type of psychosocial development, 
cluster analysis.

Постановка проблеми. Тенденція до 
цілісного дослідження розвитку людини в 
контексті її відносин з оточуючою реаль-
ністю втілюється в підвищенні уваги до 
проблеми індивідуалізації розвитку особи-
стості. На прикладі періодів дорослості та 
старості показано відмінності різних варі-
антів (стратегій, типів, паттернів, траєкто-

рій) розвитку (К.О. Абульханова-Славска, 
Л.І. Анциферова, М.О. Алферова, А. Адлер, 
В.М. Дружинін, М.В. Єрмолаєва, І.С. Кон, 
Г. Меррей, О.Є. Сапогова, Е. Фромм та ін.). 
Але (за виключенням поодиноких дослі-
джень) практично відсутні роботи, які роз-
кривають варіативно-типологічний зміст 
розвитку в складному періоді переходу від 
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дитинства до дорослості, який триває май-
же десятиліття (за даними різних авторів 
від 11 до 20 років). 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Окремі аспекти проблеми індивіду-
альної варіативності розвитку розглянуто в 
дослідженнях O.Є. Байтінгер, Л.І. Божович, 
І.С. Кона, О.М. Леонтьєва, Н.Ю. Максимової, 
Д. Оффер, Л.A. Регуш, Д.І. Фельдштейна, 
Е. Шпрангер та ін. Спроби опису індивіду-
альних траєкторій (паттернів) розвитку в під-
літковому або юнацькому віці представлено 
в дослідженнях Д.О. Леонтьєва та Є.Р. Ка-
літеєвської із співавторами (типи інтеграції 
базових механізмів самодетермінації – сво-
боди і відповідальності, паттерни розвитку 
осмисленості, адаптації, саморегуляції) [3], 
В.А. Харитонова (типологія станів адапта-
ції підлітків) (2012 р.), Н.Є. Харламенкової 
(стратегії самоствердження в підлітковому 
віці) (2007 р.), Н.Г. Церковнікової (варіанти 
середовищної адаптації підлітків) (2004 р.), 
Н.В. Фурманової (типологія адаптивного ре-
агування юнаків) (2008 р.), Ю.І. Лановенко 
(варіанти перебігу кризи у юнаків) (2004 р.), 
Н.В. Зотікової (типи розвитку особистості 
молодших підлітків) [1] тощо. 

Ці дослідження відрізняються різними 
методологічними позиціями, критеріями 
та засадами типізації. Проблема полягає 
в тому, що в більшості з них не врахову-
ється ампліфікативна, емерджентна сут-
ність підлітково-юнацького віку, який на 
тлі зростання індивідуалізації розвитку та 
підвищення значення соціально-культурних 
факторів покликаний забезпечити ефек-
тивні шляхи інтеграції особистості в сус-
пільство. Підліток «обирає» індивідуальну 
траєкторію розвитку з метою адаптації в 
соціальній системі, що призводить до типі-
зації психологічної структури особистості, 
способів її функціонування і суттєво визна-
чає характер подальшого життєвого шляху 
(у молодості, дорослості). Сутність підліт-
ково-юнацького періоду визначає, переду-
сім, його психосоціальний зміст (інтеграція 
в суспільство), тому джерела варіативнос-
ті розвитку, на нашу думку, слід шукати, 
передусім, у відмінностях розвитку конти-
нууму особистості-суб’єктності як різних 
якостей психічної організації, як індивіду-
альних варіантів співвідношення ставлень 
особистості до світу, себе, людей, рівня і 
характеру суб’єктної активності та елемен-
тів структури психологічного віку [4]. 

Тип психосоціального розвитку в підліт-
ково-юнацькому віці ми визначаємо як уза-
гальнену теоретичну модель, яка виражає 
суттєві риси, уявлення і поняття про розви-
ток континууму особистості-суб’єкта у пе-
ріод дорослішання. Це певний образ роз-

витку, який характеризується сукупністю 
найбільш загальних і суттєвих ознак осо-
бистісного (персоногенези як становлення 
соціального суб’єкта), суб’єктного (суб’єк-
тогенези як становлення якості суб’єктно-
сті, авторства життя) та соціального (соці-
огенези як соціальної адаптації) розвитку. 

Метою статті є емпірична операціоналі-
зація цієї теоретичної моделі, кількісний та 
якісний аналіз типів психосоціального роз-
витку на основі визначення різних варіантів 
співвідношення особистісних та суб’єктних 
властивостей у підлітково-юнацькому віці. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Характер збору даних у нашому 
дослідженні базуються на раціонально-ем-
піричній стратегії узагальнення даних, зо-
крема, стратегії «знизу-вверх» (Дж. Ка-
прара, Д. Сервон, 2003 р.). Емпірична 
операціоналізація здійснювалася на основі 
використання авторського опитувальника 
для діагностики структури психосоціаль-
ного розвитку «Psychosocial Development 
of Adolescents» (PDA), який складається 
з 54 питань та визначає шість компонен-
тів розвитку («Самоставлення», «Цінності», 
«Зовнішнє Я», «Автономність», «Суб’єктив-
не благополуччя», «Локус каузальності»). 
У дослідженні брали участь учні загаль-
ноосвітніх (655 учнів 6-11 класів віком 12-
17 років) та вищих навчальних закладів 
(475 студентів 1-4 курсу віком 17–20 років) 
різних регіонів України.

Результати факторизації основних шкал –  
вторинні фактори «авторство життя» (у зво-
ротних значеннях), «соціальна суб’єктність», 
«соціабельність/індивідуалізм» – виявилися 
емпіричними корелятами процесів суб’єк-
тогенези, персоногенези, соціогенези, 
тому виступали вихідними змінними, за 
якими проходила кластеризація. Порівню-
валися моделі розмірністю від 3 до 6 груп, 
отримані шляхом ієрархічного кластерного 
аналізу сирих балів з використанням мето-
ду кластерного аналізу методом K – Means. 
Критеріями вибору найкращої моделі були 
репрезентативність і можливості змістов-
ної інтерпретації. 

Результати та їх обговорення. Най-
кращою була визнана модель з 5 кластерів 
(таблиця), відмінності між якими перевіря-
лися за допомогою дисперсійного аналізу і 
виявилися значимими по більшості позицій.

Профіль представників першого клас-
тера (N=293) у відсотковому відношенні є 
найбільш розповсюдженим (25,9%). У кон-
фігурації профілю наявний пік (-1,02) за 
першим фактором «авторство життя», се-
редні значення за другим фактором (0,61) 
та високі зворотні значення (-0,90) за фак-
тором «соціабельність/індивідуалізм». 
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У відповідності з емпіричним змістом цих 
факторів, вони мають найбільш виражений 
(порівняно з іншими групами) інтернальний 
(внутрішній) локус контролю та особовий 
локус каузальності, відчувають себе дже-
релом активності, позитивно оцінюють свій 
потенціал бути суб’єктом власного життя, 
мають високий рівень самоорганізації в по-
діях життя, позитивно оцінюють своє ми-
нуле, теперішнє та майбутнє, відчувають 
себе компетентними в часі, конструктивно 
ставляться до своїх життєвих невдач та по-
милок, задоволені собою. При цьому ви-
сокі зворотні значення за третім фактором 
(індивідуалізм) свідчать про те, що вони є 
орієнтованими на себе, автономними, не-
залежними від оцінки оточення, вільними 
від афілятивних потреб, прагматичними, 
орієнтованими на досягнення та матеріаль-
ні цінності, їм притаманна схильність йти до 
мети, використовуючи різні засоби (у тому 
числі маніпулювання іншими, нехтування 
моральних норм) за принципом «мета ви-
правдовує засоби». 

У відсотковому співвідношенні серед 
цього типу переважають (хоча і незначуще, 
на рівні 0,09) юнаки та дівчата 17-20 ро-
ків (65%), що може свідчити про тенденції 
прояву вікових закономірностей станов-
лення суб’єктної активності. Наведений 
опис відповідає першому типу сучасного 
отроцтва в характеристиках вчителів (ціле-
спрямований індивідуаліст) [5]. Основною 
лінією психосоціального розвитку є суб’єк-
тогенез, тому слабкою стороною цього 
типу є акцент на досягненні своїх цілей на 
фоні можливих проблем у взаємодії з ото-
ченням. Тип був названий «інтернальний» 
(зміст: цілеспрямована активність). 

Профіль другого, найменшого за кіль-
кістю, кластера (N=177) відрізняється від-

носно високими значеннями за факторами 
«соціальна суб’єктність» (0,94), «авторство 
життя» (0,88) та нейтральними (-0,02) – за 
фактором «соціабельність/індивідуалізм». 
Враховуючи пік за фактором «соціальна 
суб’єктність», цей тип психосоціального 
розвитку характеризує позитивне емоцій-
но-ціннісне ставлення до життя, базова 
довіра до світу, людей, внутрішня (інтрин-
сивна) мотивація. Ці підлітки автентичні, 
залучені в різні форми самореалізації, як 
правило, незалежні від оцінок та суджень 
ззовні, здатні керувати близьким оточен-
ням (батьки, однолітки) та бути лідерами в 
референтних групах, мають високу інтер-
нальність у сфері міжособистісних стосун-
ків, активну, діяльну позицію в спілкуван-
ні, високий рівень автономії та соціальної 
компетентності, відчувають себе джерелом 
соціального впливу. Спілкування є для них 
основною сферою реалізації суб’єктності. 

Це тип підлітків та юнаків добре інтегро-
ваних у наявні референтні групи, комуні-
кабельних, соціально активних, емоційно 
благополучних, соціально адаптованих. Але 
вони знаходяться в залежності від подій 
та обставин життя, характеризуються си-
туативністю поведінки, проблемами щодо 
ініціації активності, спрямованої на себе 
(саморозвиток, самовиховання), мають 
сумніви щодо можливостей бути суб’єк-
том власного життя, нестійку Я-концепцію, 
коливання в оцінках свого минулого, тепе-
рішнього та майбутнього (від позитивних 
до негативних і навпаки), низький рівень 
компетентності у часі, орієнтацію на мате-
ріальні цінності (високе значення грошей як 
мотиваторів поведінки) (частина цих харак-
теристик відповідає поняттю «мораторій»). 
Їм притаманні домінантність, егоцентризм, 
індивідуалізм, прагнення до лідерства. 

Таблиця 1
Факторні значення в підгрупах, які відповідають виділеним кластерам

№ Назви 
кластерів % Середнє

Назви факторів
Авторство 
життя (1)

Соціальна 
суб’єктність (2)

Соціабельність / 
індивідуалізм (3)

1 Інтернальний 
293 середнє -1,02 0,61 -0,90

25,9 % σ 0,79 0,71 0,65

2 Домінуючий 
177 середнє 0,88 0,94 -0,02

15,7% σ 0,72 0,70 1,00

3 Інтегрований 
228 середнє -0,85 0,25 1,06

20,2% σ 0,89 1,05 0,24

4 Залежний 
212 середнє 0,53 -1,01 0,81

18,8% σ 0,67 0,55 0,16

5 Відчужений
220 середнє 0,28 -0,91 -0,99

19,4% σ 0,73 1,06 0,80

Всього
1130 середнє 0,00 0,00 0,00
100% σ 1,00 1,00 1,00
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Базовим процесом розвитку виступає 
персоногенез, тому слабкою стороною 
цього типу є акцент на реалізації соціаль-
ної суб’єктності на фоні проблем в особи-
стісному самовизначенні. В умовах впо-
рядкованої взаємодії зі звичним оточенням 
вони почуваються більш впевнено, ніж у 
незаданих умовах прийняття рішень щодо 
впливу на події власного життя. У відсо-
тковому співвідношення серед цього типу 
значуще (0,05) переважають підлітки 12-17 
років (72%), що може свідчити про вікову 
закономірність становлення суб’єктності в 
межах спілкування як провідної діяльності. 
Тип був названий «домінуючий» (зміст роз-
витку: самореалізація в спілкуванні).

Індивідуальні варіанти розвитку, описані в 
кластерах 1, 2 нагадують два типи розвитку 
особистості, які сприяють розвитку суб’єк-
тності, виділені у дослідженні Н.В. Зотікової: 
це підлітки, які прагнуть до самореалізації у 
сфері досягнень (відповідає кластеру 1 «ін-
тернальний») і у сфері спілкування (відпові-
дає кластеру 2 «домінуючий») [1].

Особливості представників третього 
кластеру (20,2%) визначає комплекс на-
ступних характеристик: високий рівень со-
ціабельності (пік у кластері третього факто-
ру) (1,06) поєднується із вище середнього 
рівнем факторів «авторство життя» (-0,85) 
(інтернальність, позитивне самоставлен-
ня, орієнтація на цінності самоактуаліза-
ції) та середнім рівнем фактору «соціальна 
суб’єктність» (помірне психологічне благо-
получчя, самостійність та автономія) (0,25). 
Представники цього кластеру впевнені 
в собі, довіряють людям, їм притаманне 
суб’єктивне благополуччя, відчуття щастя, 
віра в здатність впливати на оточуючих. 
У свідомій регуляції поведінки важливим 
чинником є прийняття ціннісно-нормативної 
системи соціуму, інтеріоризована система 
норм поведінки та суспільних очікувань (ви-
сока соціалізованість). Але нормативність 
поведінки, афілятивні потреби, орієнтація 
на думку інших поєднуються із здатністю 
при регуляції своєї поведінки орієнтувати-
ся і на себе, на свої бажання та цінності, з 
особовим локусом каузальності, відчуттям 
себе (а не інших людей) джерелом власних 
дій тощо.

Іншими словами, ці підлітки та юнаки ін-
тегровані у соціальне середовище за од-
ним з найбільш сприятливих щодо задач 
віку сценарієм: вони помірно орієнтовані на 
вимоги оточення, думку та позицію інших, 
схильні до дотримання норм, мають потре-
бу у взаємодії з іншими, схильні до співп-
раці, інтегровані в ближнє оточення, але 
при цьому є достатньо автономними, ма-
ють середній для віку рівень розвитку всіх 

компонентів суб’єктності. Тип був названий 
«інтегрований» (зміст розвитку: орієнтація 
на співпрацю).

Особливості представників (N=212) чет-
вертого кластеру полягають у тому, що 
домінуючим у кластері є пік за фактором 
«соціальна суб’єктність» (-1,01). Це свід-
чить про пасивну позицію «Я серед лю-
дей», проблеми з автономною поведінкою, 
низьке психологічне благополуччя. Харак-
терні для цих підлітків (юнаків) соціальна 
некомпетентність, підвищена соціабель-
ність, нормативність поведінки, компен-
саторна адаптивність свідчать про те, що 
вони значною мірою залежать від оточення, 
конформні, орієнтовані на думку інших, ма-
ють сильно виражені афілятивні потреби (у 
схваленні, підтримці, в опорі на інших), не-
самостійні. Їм притаманні конформна від-
повідальність, підвищена обов’язковість, 
орієнтація на духовні цінності, контроль за 
своєю поведінкою та емоціями, схильність 
дотримуватися звичних поведінкових на-
станов та зовнішніх очікувань, встановле-
них правил і традицій. 

Негативні показники (0,53) по фактору 
«авторство життя» (екстернальність, не-
стійка самооцінка) та висока соціабельність 
(0,81) зумовлюють притаманну представ-
никам цього кластеру орієнтацію на зада-
ність життя ззовні та такі характеристики 
як екстернальний локус – життя, соціаль-
на пасивність, відсутність життєвих цілей, 
відчуття себе пішаком, негативне уявлен-
ня про себе в часі минулого, теперішнього 
та майбутнього, незадоволення собою та 
життям, фаталізм, орієнтація на зовнішні 
мотиви поведінки.

Основною лінією розвитку є соціогенез 
із яскраво вираженим нахилом у бік соціа-
лізації за рахунок індивідуалізації. Доміну-
ючою є орієнтація на інтеріоризацію існу-
ючих норм, стандартів, очікувань значимих 
інших та незмінне слідування ним. Це тип 
«зручної» для дорослих особистості (учня, 
студента, сина/доньки) як об’єкта вихован-
ня, для якого не характерна класична під-
літкова криза (протест, бунт). Водночас ці 
підлітки та юнаки мають суттєві проблеми 
із становленням суб’єктності (як у спілку-
ванні, так і щодо власного життя), реалі-
зують переважно адаптаційну діяльність, 
стратегії поступок, прихованої (уникнення, 
втеча) конфронтації, низьку суб’єктну ак-
тивність. У своїх крайніх проявах особи-
стість з таким типом регуляції виявляється 
практично повністю залежною від зовнішніх 
обставин та норм. Тип був названий «за-
лежний» (зміст розвитку: конформізм та 
пошук підтримки).

Зауважимо, що кластери «домінуючий» 
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(2) та «залежний» (4) відображують варіа-
тивність психосоціального розвитку в кон-
тексті особливостей соціальної адаптації 
(активний/пасивний, нон конформний/
конформний, незалежний/залежний). Н.Є. 
Харламенковою описано подібні типи само-
ствердження підлітків (стратегії домінуван-
ня та самопригнічення), а В.І. Моросановою 
та Є.О. Ароновою – типи самосвідомості 
(самоствердження та самозвинувачення) 
(2007 р.).

Описані в кластері 4 характеристики та-
кож співпадають із описом симбіотичного, 
конформного, гіперконформного та залеж-
ного паттернів розвитку в дослідженнях ро-
сійських психологів. Ми погоджуємося з їх 
думкою, що такі люди можуть бути цілком 
успішно адаптовані в житті ціною безумов-
ного прийняття зовнішніх вимог, відмови 
від автономії для збереження зовнішньої 
підтримки, яка «купується» ціною власно-
го Я» [3, с. 617–635]. Конформний паттерн 
у цих дослідженнях розпадається на два 
однаково неблагополучних варіанти (в од-
ному домінує безособова каузальність та 
відчуженість (у нашому дослідженні – це 
кластер 5), а в другому – зовнішня каузаль-
ність і незадоволення життям). Ми отрима-
ли дещо інший результат: конформність, 
адаптивність, висока орієнтація на соці-
альне оточення, зовнішні очікування, ви-
моги та норми можуть бути як сприятливи-
ми (за умови позитивного самоставлення, 
суб’єктивного благополуччя, інтернального 
локус-контролю, стратегій конструктив-
ної взаємодії з оточенням – кластер 3 «ін-
тегрований»), так і несприятливими для 
продуктивного психосоціального розвитку 
(кластер 4 «залежний»). 

Представники п’ятого кластеру (N=220) 
характеризується негативним проявом усіх 
трьох факторів. Найбільш слабким ланцю-
гом є дуже високий рівень безособово-
го локусу каузальності в спілкуванні (со-
ціальна «суб’єктність») та низький рівень 
розвитку всіх компонентів суб’єктності. 
Представникам цього кластеру притаман-
ні екстернальність, пасивність, відсутність 
життєвих цілей, незадоволення життям, не-
довіра до світу та людей, низьке суб’єктив-
не благополуччя, низький рівень автоном-
ності, екстринсивна мотивація, відсутність 
інтересу та емоційної насиченості в житті, 
оцінка свого життя як не результативного, 
незадоволення самореалізацією. 

Високі зворотні показники за третім 
фактором свідчать про виражений індиві-
дуалізм, низьку афілятивність (відсутність 
потреби у підтримці, схваленні, прийнят-
ті), прагматизм, негативізм, орієнтацію на 
зовнішні мотиви поведінки, матеріальні цін-

ності (гроші). Це відчужений тип, який має 
проблеми в соціальній взаємодії та часто 
знаходиться в опозиції до оточення (як до-
рослих, так і однолітків). Ситуативний ха-
рактер спілкування, відсутність глибоких, 
близьких стосунків та реальної референтної 
групи, недосконалість соціальної рефлексії 
супроводжуються відсутністю комунікатив-
ної ініціативи, страхом бути відторгненим, 
високою тривожністю.

Кластер 5 подібний за змістом до типів 
розвитку особистості, виділених у дослі-
дженні Н.В. Зотікової [1]: це егоцентричний 
тип розвитку підлітків, які відчувають себе 
«об’єктами» виховних впливів зі сторони 
дорослих. Цей тип за своїми характеристи-
ками також подібний до описаного в дослі-
дженні [3, с. 631] паттерна «відчужений», 
характеристики якого – виражене небла-
гополуччя та відчуження від власного жит-
тя, пасивність, відсутність власних цілей, 
смислових орієнтацій та домагань, переко-
нання у тому, що їх дії ні на що не вплива-
ють, зовнішній локус контролю, схильність 
«плити за течією»). Але зміст виділеного 
нами кластеру (5) дозволяє показати спе-
цифіку соціальної ситуації розвитку цього 
типу: відчуження не тільки від свого жит-
тя, але і від суб’єкт-суб’єктної взаємодії, 
конгруентних стосунків з оточенням. Тип 
був названий «відчужений» (зміст: латентна 
суб’єктність та неблагополуччя). 

Підкреслимо, що індивідуалізм та его-
центризм (високі зворотні показники за 
третім фактором) першого та п’ятого 
кластерів мають різний характер: перший 
орієнтований на себе на фоні високого 
суб’єктивного благополуччя та успішного 
досвіду суб’єктної поведінки, другий – на 
фоні латентної суб’єктності та соціальної 
пасивності в суб’єктивно «ворожому» світі.

Поєднання типологічного та динаміч-
ного підходів (типологія структур особи-
стості-суб’єкта як «точки тестування», яка 
відображає певну фазу процесу розвитку) 
дозволяє припускати, що описані типи пси-
хосоціального розвитку є одночасно його 
рівнями. Тому отримані кластерні групи 
можна диференціювати за критеріями: 

1) продуктивний (конструктивний, бла-
гополучний) / непродуктивний (деструктив-
ний, неблагополучний) характер розвитку;

2) психосоціальна інтегрованість / дезін-
тегрованність, адаптованість / дезадапто-
ваність у соціальному світі. 

Ускладнені (неблагополучні) типи роз-
витку представлені четвертим та п’ятим 
типами («залежний» та «відчужений»). Вони 
мають однаково низькі показники за факто-
ром «соціальна суб’єктність», але в одному 
домінує безособова каузальність, конфор-
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мізм і залежність, а в другому – латентна 
суб’єктність, відчуженість, індивідуалізм 
та прагматизм. Зазначимо, що подібні за 
змістом продуктивні (кластери 1, 2, 3) та 
непродуктивні (кластери 4,5) типи розвит-
ку підлітків було описано за результатами 
узагальнення роботи фокус-груп вчителів 
[5]. Ці результати підтверджують висновок 
Д.О. Леонтьєва з співавторами, що, врахо-
вуючи соціальну ситуацію розвитку, «роз-
поділ вибірки на адаптивних, благополуч-
них і дезадаптивних, неблагополучних» є 
базовою основою типізації розвитку підліт-
ків у сучасних умовах [3, с. 638]. 

Як соціально інтегровані (другий крите-
рій) можна визначити типи «домінуючий» 
та «інтегрований», які характеризуються 
більш-менш оптимальним поєднанням тен-
денцій соціалізованості та автономності 
поведінки, як дезінтегровані – типи «ін-
тернальний», «залежний», «відчужений», 
представникам яких притаманні проблеми 
у взаємодії з оточенням та встановленням 
конгруентних стосунків. Кожен з цих типів 
має свої чинники проблем психосоціальної 
інтеграції (адаптації), які зумовлені:

– відсутністю власної системи переко-
нань, опори на себе, високим конформіз-
мом (тип «залежний») 

– фіксацією на реалізації власних цілей 
та зовнішні цінності на фоні відсутності со-
ціального інтересу, зневаги до суспільної 
необхідності, думок та очікувань оточуючих 
(тип «інтернальний») 

– індивідуалізмом, негативізмом, ба-
зальною недовірою до людей, відчуженням 
від них та власного життя (тип «відчуже-
ний»).

Як показали результати дослідження, ін-
дивідуальна варіативність розвитку зумов-
лена структурно-функціональною взаємо-
залежністю структур особистості-суб’єкта 
та типів процесів, які вони реалізують. У на-
шому дослідженні типи психосоціального 
розвитку виділилися за різних варіантів 
системного поєднання процесів суб’єкто-
генези, персоногенези, соціогенези, які ві-
дображують складно структуровану специ-
фіку взаємодії соціального (особистісного) 
– індивідуального (сутнісного) у розвитку, 
різні варіанти реалізації внутрішніх потен-
ційних можливостей підлітка у взаємодії з 
соціальним середовищем.

При відносному підсиленні процесу пер-
соногенези на перший план виходить са-
мореалізація в спілкуванні, прагнення до 
впливу та лідерства (тип «домінуючий»). 
За акцентування соціогенези переважають 
тенденції становлення нормативно зорієн-
тованого, несамостійного (тип «залежний») 
або (за умови внутрішнього локусу, опори 

на себе, автономності) – «інтегрованого» у 
соціальне оточення підлітка. Превалюван-
ня суб’єктогенези (у вигляді надмірного 
розвитку інтернальності, самовпевненості 
на фоні відсутності соціального інтересу 
та просоціальної мотивації) зумовлює роз-
виток індивідуалізованої, орієнтованої на 
себе та власні цілі людини (тип «інтерналь-
ний»). 

Як бачимо, кожна з індивідуально-ти-
пових варіацій психосоціального роз-
витку виявляє свої сильні та слабкі зони 
(зони фрустрації). Наприклад, особливос-
ті «Я-концепції» представників типів «до-
мінуючий», «інтернальний» та «залежний» 
можуть призводити до гіпо- або гіперсо-
ціалізації. Орієнтація підлітка (юнака) на 
зовнішні цінності (впливу, влади, грошей) 
або зайва самостійність при відносно 
низькому рівні моральної самосвідомо-
сті та соціабельності може призводити до 
успіху не найкращим (адекватним) спосо-
бом та позначатися на стосунках з оточу-
ючими. Фіксація на лідерстві, домінуванні 
над оточенням, об’єктне ставлення до ін-
ших на тлі зниження соціального інтересу 
та внутрішніх цінностей може призводити 
до гіпертрофованого усвідомлення власної 
активності та унікальності і недостатнього 
усвідомлення відповідальності за власний 
вибір, розуміння і прийняття іншої людини, 
і в кінцевому рахунку – до звуження про-
стору психосоціального розвитку та потен-
ціалу самоактуалізації (типи «домінуючий», 
«інтернальний»). Дефіцит особистісного та 
ціннісно-мотиваційного потенціалу (нега-
тивне самоставлення, недовіра до людей, 
зовнішня система цінностей тощо) мо-
жуть призводити до дисбалансу в розвит-
ку суб’єкта життєдіяльності, в ефективній 
реалізації власної активності та життєвому 
самовизначенні в соціальному світі (тип 
«відчужений»). 

В.В. Зеньковський підкреслював, що 
«лише одночасний розвиток індивідуаль-
ної сили і соціальних навичок окреслює 
шлях нормального розвитку особистості» 
[2, с. 316]. Окреслені кластери висвітлили 
високе значення гармонійного поєднання 
процесів суб’єктогенези (зростання індиві-
дуальної сили Я та суб’єктної активності), 
персоналізації (вибір оптимальних шляхів 
реалізації соціальної активності) і соціалі-
зації (формування просоціальних мотивів 
та цінностей, нормативного Я) у підлітко-
во-юнацькому віці. 

Узагальнення досвіду тренінгової та кон-
сультативної роботи з підлітками та юна-
ками дозволяє стверджувати, що визначені 
типи розвитку, отримані на основі емпірич-
ної операціоналізації не є теоретичними 
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абстракціями або штучними математич-
ними конструкціями. Навпаки, ми маємо 
уявлення про реальні типи дорослішання 
сучасної української молоді, які необхідно 
враховувати в консультативній та навчаль-
но-виховній роботі, оскільки вони відповіда-
ють багатьом проблемам дорослих людей, 
пов’язаним із нерозв’язаними завданнями 
розвитку в підлітково-юнацькому віці. 

Підліток адаптується до соціальної ре-
альності відповідно до її вимог та влас-
них можливостей, але його особистісний 
потенціал із різних причин може бути не 
запущений і навіть заблокований, не реа-
лізований у подальшому житті. Отримана 
в результаті дослідження типологія дозво-
лила виявити зони корекції, які в подаль-
шому можуть бути вирішені при практичній 
розвивальній та особистісній роботі з під-
літками та юнаками. Так, для представників 
4,5 кластерів – це робота з механізмами 
«Я-концепціії», корекція самооцінки, під-
вищення локусу контролю над ситуаціями 
власного життя; для представників 1, 2 та 5 
типів – це розвиток просоціальної мотива-
ції, орієнтації на інших, духовних цінностей, 
навичок суб’єкт-суб’єктної взаємодії тощо. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. У результаті узагальнення емпіричних 
даних виявлено та проаналізовано п’ять 
кластерів («інтернальний», «домінуючий», 
«інтегрований», «залежний», «відчужений»), 
які презентують індивідуально-типові осо-
бливості психосоціального розвитку у під-
літково-юнацькому віці. Підтверджено факт 
великої різноманітності можливих індивіду-
альних варіацій поєднання психосоціальних 

(особистісних та суб’єктних) характеристик 
розвитку в цей період. Перспективи дослі-
джень полягають у конкретизації отриманих 
результатів із залученням спектра мето-
дик із визначення соціально-психологічних 
(типи комунікативної взаємодії, міжособи-
стісних стосунків, поведінки в конфлікті) та 
суб’єктних (смисложиттєві орієнтації, стра-
тегії суб’єктної активності, орієнтації в часі 
тощо) властивостей підлітків та юнаків. 
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СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ  
РІВНЯ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

Шевченко С.В., магістр педагогічної освіти, старший викладач 
кафедри практичної психології

Мелітопольський державний педагогічний університет  
імені Богдана Хмельницького

У статті презентовано модель підвищення розумової працездатності першокурсників, що передба-
чає реалізацію системи психолого-педагогічних заходів як зі студентами, так і з педагогічним колекти-
вом вузу. Робиться висновок про необхідність впровадження розроблених заходів у навчально-вихов-
ний процес вищої школи. Окреслюються перспективи подальшої роботи.

Ключові слова: розумова працездатність, психолого-педагогічні заходи, психолого-педагогічні умо-
ви, адаптаційний потенціал, стресостійкість, розумова діяльність, першокурсник, вища освіта.

В статье представлена модель повышения умственной работоспособности первокурсников, что пре-
дусматривает реализацию системы психолого-педагогических мероприятий как со студентами, так и с 
педагогическим коллективом вуза. Делается вывод о необходимости внедрения разработанных меропри-
ятий в учебно-воспитательный процесс высшей школы. Намечаются перспективы дальнейшей работы.

Ключевые слова: умственная работоспособность, психолого-педагогические мероприятия, психо-
лого-педагогические условия, адаптационный потенциал, стрессоустойчивость, умственная деятель-
ность, первокурсник, высшее образование.

Shevchenko S.V. THE SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL MEASURES TO INCREASE 
THE LEVEL OF MENTAL HEALTH OF FIRST-YEAR STUDENTS 

This article presents a model for improving the mental health of first-year students that provides for 
the implementation of psycho-pedagogical activities as students and teaching staff of the University. The 
conclusion about the necessity of implementation of the developed activities in the educational process of 
higher school. Planned future work.

Key words: mental health, psycho-pedagogical activities, psycho-pedagogical conditions, adaptive 
capacity, stress, mental activity, freshman, higher education.

Постановка проблеми. Система нав-
чання у вузі значною мірою розрахована на 
високий рівень свідомості, побудована на 
зацікавленості студентів. Відмінність учнів 
та студентів полягає в особливостях шкіль-
них і вузівських методів навчання й само-
стійної навчально-пізнавальної та навчаль-
но-дослідної діяльності. Першокурснику 
надається велика життєва й навчальна са-
мостійність, до якої він, як правило, не під-
готовлений [1, с. 35–36]. У зв’язку із цим, 
в умовах сучасного освітнього середовища 
особливої актуальності набувають питан-
ня розробки і запровадження сучасної та 
ефективної системи психолого-педагогіч-
них заходів із підвищення рівня розумової 
працездатності першокурсників.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Аналіз наукової літератури, при-
свяченої проблемі підвищення розумової 
працездатності студентів-першокурсників, 
показав значну різноманітність визначен-
ня авторами психолого-педагогічних умов, 
що сприяють підвищенню її показників. 
Особливої уваги заслуговують роботи з 
вивчення ролі інноваційних освітніх тех-

нологій у розумовому розвитку студентів 
(Н.Є. Бачеріков [2], І.Д. Бех [3], М.П. Во-
ронцов, І.М. Дичківська [8], Е.І. Доброміль, 
Г.В. Лаврентєв [11], Т.О. Шевчук [22]), 
формуванню культури їх розумової праці 
(В.В. Бойченко [4], В.П. Загрядський [9], 
І.М. Трахтенберг [19]), а також актуаліза-
ції адаптаційного потенціалу першокур-
сників в інтелектуально-освітньому про-
сторі (А.О. Реан [15], НВ. Хазратова [20], 
Є.Д. Научитель [12] та інші). До того ж, у 
науковій літературі представлені поодинокі 
методи та форми роботи, що можуть спри-
яти підвищенню розумової працездатності 
студентів [5–7; 10; 13–18; 21].

Поряд із тим, у сучасній психолого-пе-
дагогічній науці відсутня ефективна комп-
лексна програма заходів, що спрямовані 
на підвищення розумової працездатності 
першокурсників, що може бути реалізова-
на в навчально-виховному процесі вищої 
школи.

Постановка завдання. Метою статті 
є розробка моделі підвищення розумової 
працездатності, що передбачає впрова-
дження ефективної системи заходів при 
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організації роботи з першокурсниками. 
Завданнями роботи є: аналіз основних ме-
тодів та форм роботи з першокурсниками, 
особливостей організації навчально-ви-
ховного процесу у вищій школі, що ство-
рює певні психолого-педагогічні умови для 
оптимізації розумової діяльності студентів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проведений нами ґрунтовний 

теоретичний аналіз вивчення розумової 
працездатності та результати емпіричного 
дослідження цього феномена дозволили 
нам виділити базові психолого-педагогічні 
умови його розвитку, розробити систему 
психолого-педагогічних заходів із підви-
щення розумової працездатності студентів 
в адаптаційний період та презентувати її 
модель (рис.).

Рис.1. Психологічна модель підвищення  
розумової працездатності студентів-першокурсників 
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Схематична презентація психолого-пе-
дагогічних умов дозволила здійснити аналіз 
основних детермінант, що сприяють підви-
щенню розумової працездатності студентів 
та охоплюють 4 взаємозалежні компонен-
ти: 1) активізація адаптаційного потенціалу 
першокурсників в інтелектуально-освітньо-
му просторі; 2) формування стресостій-
кості студентів до зростання розумового 
навантаження; 3) оптимізація розумової 
діяльності студентів; 4) використання висо-
коефективних технологій навчально-вихов-
ного процесу у вузі. 

Як ми можемо бачити з наведеної моделі 
(рис.), система психолого-педагогічних за-
ходів із підвищення розумової працездат-
ності студентів вміщує в себе проведення 
комплексної роботи зі студентами та пед-
колективом у декількох напрямах. Зокрема, 
для психокорекційної роботи зі студента-
ми, спрямованої на підвищення розумової 
працездатності першокурсників (створення 
відповідних психолого-педагогічних умов), 
нами були реалізовані такі заходи:

1) Підвищення адаптаційного потенціалу 
та розумової працездатності першокурсни-
ків у процесі соціально-психологічного тре-
нінгу (9 занять по 2 години).

2) Проведення кураторських годин з 
проблем оптимізації розумової діяльності 
студентів як за різною тематикою, так і за 
формою взаємодії, під час яких першокур-
сники мали змогу отримати інформацію 
щодо особливостей та системи навчання у 
вузі, рекомендації з питань ефективної ор-
ганізації навчання та своєї розумової діяль-
ності – бесіда «Що я знаю про навчання у 
ВНЗ», «Як ефективно навчатися у вузі», бе-
сіда-диспут «Лекція та семінар: чи є різни-
ця?», круглий стіл «Система підготовки до 
занять», міні-лекції «Пристосування до ВНЗ: 
проблеми та шляхи вирішення»», «Культура 
розумової праці як основа навчання», дис-
пути «Я та моя майбутня самореалізація», 
«Підготовка до першої сесії: секрети успі-
ху» (1 раз на тиждень протягом 2 місяців).

3) Інтелектуальні ігри (Брейн-ринг, 
Форт-буаярд, Психологічний КВК), вправи, 
евристичні методи (метод індивідуального 
та колективного пошуку, мозковий штурм, 
метод евристичних питань, метод інверсії), 
що спрямовані на підвищення розумово-
го потенціалу студентів (протягом року під 
час аудиторної та позааудиторної роботи зі 
студентами). 

На нашу думку, доцільно більш деталь-
но зупинитися на характеристиці застосо-
ваних нами методів евристики. Зазначимо, 
що слово «евристика» позначає «метод 
знаходження» (або винаходів). Наукова лі-
тература не має одного усталеного тлума-

чення евристики як такої. У роботах Р. Пе-
рельмана з інтенсифікації науково-технічної 
творчості це поняття ототожнюється з пси-
хологією наукової творчості: «Психологія 
наукової творчості – евристика – вивчає, 
як вирішуються наукові задачі, що вимага-
ють, окрім знань та вмінь, ще й кмітливості, 
здогадки». Радянський енциклопедичний 
словник дає такі визначення евристики:  
1. Спеціальні методи, що використовують-
ся в процесі відкриття (створення) нового 
(евристичні методи). 2. Наука, що вивчає 
продуктивне та творче мислення (еврис-
тичну діяльність). Наведені концепції, які, 
звичайно, не є вичерпними, свідчать про 
те, що евристика як самостійна наука ще 
не сформувалася. Незважаючи на вели-
ку кількість наукових праць, що присвяче-
ні питанням евристики, вони, як правило, 
стосуються її окремих проблем, і не да-
ють чітких уявлень ані про об’єкт, ані про 
суб’єкт евристики, ані про її статус серед 
інших наук. Хіба що в роботах Г. Буша та  
К. Буша простежується спроба узагальнен-
ня численних концепцій та формулювання 
на цій основі визначення статусу та пред-
мета евристики. За їхнім визначенням, ев-
ристика – це «загальнонаукова теорія вирі-
шення проблемних задач, що виникають у 
людській діяльності та спілкуванні». Зусилля 
тлумачень евристики свідчить про різний 
зміст цього поняття у суб’єктивному розу-
мінні авторів кожної концепції. При цьому 
спільним та безперечним є те, що в усіх ви-
падках евристика нерозривно пов’язана з 
творчою діяльністю і творчістю [17; 18].

Отже, евристичні методи – це система 
принципів і правил, які задають найбільш 
імовірнісні стратегії і тактики діяльності 
вирішального, що стимулюють його інтуї-
тивне мислення в процесі рішення, генеру-
вання нових ідей і на цій основі істотно під-
вищують ефективність вирішення певного 
класу інтелектуальних завдань [10; 14; 13; 
16; 21]. Найбільш ефективними в плані під-
вищення розумового потенціалу студентів, 
на нашу думку, є такі евристичні методи:

1. Метод індивідуального та колектив-
ного пошуку. У ході застосування цього 
методу викладач, спираючись на демокра-
тичний стиль спілкування, заохочуючи фан-
тазію, несподівані асоціації, стимулює за-
родження оригінальних ідей і виступає як їх 
співавтор. І чим більше розвинені здібності 
викладача до співробітництва і співтвор-
чості, тим ефективніше, за інших рівних 
умов, рішення розумового завдання. При 
цьому всі учасники виступають на рівних: 
жартом, вдалою реплікою керівник заохо-
чує найменшу ініціативу членів творчої гру-
пи. До безперечних переваг цього методу 
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слід віднести те, що він зрівнює всіх членів 
групи, так як авторитарність керівництва в 
процесі його застосування неприпустима. 
Доброзичливий психологічний мікроклімат 
створює умови для розкутості, активізує ін-
туїцію і уяву [10; 14; 13; 16; 21].

2. Метод мозкового штурму («мозкова 
атака») – спосіб вирішення завдань за до-
помогою процедури групового креативного 
мислення, при якому спочатку за короткий 
проміжок часу придумується багато варіан-
тів вирішення поставленої задачі (як логіч-
них, так і абсурдних) без будь-яких обме-
жень, і лише потім з великого числа ідей 
відбираються найбільш вдалі – всього лише 
10–15%, які можуть бути використані на 
практиці. Головна функція цієї технології –  
забезпечення процесу генерування ідей, 
без їх критичного аналізу та обговорення 
учасниками. Одне з найбільш важливих пе-
реваг мозкового штурму полягає в тому, 
що під час мозкового штурму заохочуєть-
ся творче мислення, причому генеруван-
ня ідей відбувається в умовах комфортної 
творчої атмосфери [10; 14; 13; 16; 21].

3. Метод евристичних питань. Цей ме-
тод відомий також як метод «ключових пи-
тань». Метод евристичних питань доціль-
но застосовувати для збору додаткової 
інформації в умовах проблемної ситуації 
чи упорядкування вже наявної інформації 
в самому процесі рішення творчої задачі. 
Евристичні питання служать додатковим 
стимулом, формують нові стратегії і так-
тики рішення творчої чи інтелектуальної 
задачі. Не випадково в практиці навчання 
їх також називають навідними запитання-
ми, тому що вдало поставлені викладачем 
запитання (хто? що? навіщо? де? чим? як? 
коли?) наводить студента на ідею рішення, 
правильної відповіді. Перевага методу ев-
ристичних питань полягає в його простоті й 
ефективності для рішення будь-яких задач. 
Евристичні питання особливо розвивають 
інтуїцію мислення, логічну схему рішення 
інтелектуальних задач [17; 18].

4. Метод інверсії являє собою один з 
евристичних методів творчої діяльності, 
орієнтований на пошук ідей рішення твор-
чої задачі в нових, несподіваних напрям-
ках, найчастіше протилежних традиційним 
поглядам і переконанням, які диктуються 
формальною логікою і здоровим глуздом. 
Метод інверсії базується на закономірності 
і відповідно принципу дуалізму, діалектич-
ної єдності і оптимального використання 
протилежних (прямих і зворотних) проце-
дур творчого мислення: аналіз і синтез, 
логічне й інтуїтивне, статичні і динамічні 
характеристики об’єкта дослідження, зов-
нішні та внутрішні сторони об’єкта. Безсум-

нівною перевагою методу інверсії є те, що 
він дозволяє розвивати діалектику мислен-
ня, відшукувати вихід із, здавалося б, без-
вихідної ситуації, знаходити оригінальні, 
часом досить несподівані рішення різного 
рівня складності та проблемності творчих 
завдань [10; 14; 13; 16; 21].

4) Пізнавальні відвідування та екскурсії 
для студентів з метою ознайомлення їх із 
відомими відкриттями в галузі різних наук, 
що спрямовані на формування пізнаваль-
ної і мотиваційної активності першокурсни-
ків до інтелектуальної діяльності, свідомого 
ставлення їх до цієї діяльності (1 раз на мі-
сяць протягом року).

5) Зустрічі студентів із провідними вче-
ними, викладачами університету та спеці-
алістами з аспектів розвитку інтелектуаль-
ного потенціалу людини (протягом року  
1 раз на місяць).

6) Формування культури розумової пра-
ці студентів у процесі діяльності наукових 
гуртків при кафедрах університету, під час 
яких студентам були презентовані основні 
прийоми, методи та способи ефективного 
здійснення розумової діяльності – тематич-
ні круглі столи «Я – успішний науковець», 
«Особливості використання кейс-методу в 
процесі самопідготовки», «Саморозвиток у 
процесі здійснення розумової та навчаль-
ної діяльності», «Новітні технології навчан-
ня» та ін. (протягом року 1 раз на місяць).

Зазначимо, що під кейс-методом розу-
міється активний метод навчання, засно-
ваний на організації викладачем у групі 
студентів обговорення завдання, що являє 
собою опис конкретної ситуації з явною 
або прихованою проблемою. Використан-
ня кейс-методу ставить метою включення в 
навчальний процес елементів професійної 
діяльності, забезпечення переходу від на-
вчальних ситуацій до професійних, де для 
вирішення проблеми потрібно використан-
ня знань і відповідних компетенцій [6; 7].

Паралельно з роботою зі студентами, 
з метою впровадження високоефективних 
технологій у навчально-виховний процес 
вищої школи, що виступає однією з педа-
гогічних умов підвищення розумової пра-
цездатності студентів-першокурсників, з 
викладачами були реалізовані такі заходи:

1) Організовані психолого-педагогічні 
семінари з проблем розумового розвитку 
студентів та формування інноваційної ді-
яльності педагога (сукупності послідовних, 
цілеспрямованих дій педагога, спрямова-
них на оновлення, модифікацію мети, змі-
сту, організації, форм і методів навчання та 
виховання, адаптацію навчального проце-
су до сучасних освітніх умов) – міні-лекція 
«Особливості розумової працездатності 
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студентів та фактори що її обумовлюють», 
круглий стіл «Особливості проведення на-
вчальних занять із першокурсниками», 
«Негативні емоційні стани в студентів та 
засоби профілактики їх виникнення в ро-
боті куратора академічних груп», диспу-
ти «Готовність до інноваційної діяльності 
як важлива професійна якість педагога», 
«Інноваційність – пріоритетна ознака су-
часної освіти» та методологічні семінари 
«Психолого-педагогічні проблеми адапта-
ції першокурсників до навчально-виховно-
го процесу та культурно-освітнього життя», 
«Сучасні проблеми в роботі куратора щодо 
розумового розвитку студентів», «Етикет 
спілкування як невід’ємна складова психіч-
ного здоров’я сучасної молоді» та «Управ-
лінські умови впровадження інноваційних 
технологій у навчально-виховний процес» 
(протягом року 1 раз на місяць). 

2) Впровадження інноваційно-інтелек-
туальних технологій (розробка проектів, 
застосування ділових ігор, технологій про-
блемно-модульного навчання, перехід від 
монологу до дискусії, диспути, «мозкові 
штурми», мультимедійних технологій нав-
чання) у навчально-виховний процес в ході 
спеціально організованих тематичних тиж-
нів «Проектність в інноваційній діяльності», 
«Використання інтерактивних педагогічних 
методів», «Сучасна освіта та інноватика» 
(протягом року 1 раз на місяць). Зупини-
мося більш детально на впроваджених ін-
новаційних технологіях:

1. Метод проектів – метод стимулюван-
ня пізнавального інтересу студентів, розви-
ток їх мислення і самостійності у здійсненні 
інтелектуальної діяльності, що передбачає 
розв’язання пізнавальних проблем за до-
помогою інтеграції набутих знань та умінь. 

2. Технології проблемно-модульного 
навчання – коли навчальна програма дослі-
джуваного предмета, розділена на модулі 
(нульовий, навчальний модуль-резюме, 
модуль контролю), що дозволяють засво-
їти студенту самостійно або за допомогою 
викладача навчальний матеріал.

3. Комунікативні технології – спрямовані 
на формування в студентів навичок спілку-
вання в групі, вироблення норм комунікацій, 
для чого використовуються активні форми і 
методи такі, як: дискусія, прес-конференція, 
суперечка-діалог, мозковий штурм та ін.

4. Ігрові технології – ділові ігри, рольові 
сценарії, пов’язані з придбанням досвіду ви-
рішення інтелектуальних завдань і ситуацій.

5. Кейс-технології (аналіз ситуацій).
6. Впровадження інноваційних інфор-

маційних, мультимедійних технологій ви-
дозмінюють освітній процеси відкриваю-
чи широкі перспективи і нові можливості, 

сприяють інтенсифікації пізнавальної діяль-
ності студентів. Мультимедійні презентації, 
електронні підручники, комп’ютерні про-
грами самонавчання, інтерактивні ділові 
ігри, дистанційні форми навчання, віртуаль-
не спілкування, що дозволяють використо-
вувати величезну кількість інформації, за-
стосувати отримані знання для досягнення 
мети в навчальному процесі, практичній ді-
яльності [5].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, розроблена система психо-
лого-педагогічних заходів із підвищення 
рівня розумової працездатності студентів 
створює певні психолого-педагогічні умо-
ви, що дозволяють актуалізувати адапта-
ційний потенціал студентів-першокурсни-
ків в інтелектуально-освітньому просторі 
вузу, оптимізувати процес адаптації сту-
дентів, сприяти покращенню показників 
їхньої розумової працездатності, підвищи-
ти стресостійкість студентів до зростання 
розумового навантаження, знизити прояви 
адаптаційного стресу, оптимізувати розу-
мову діяльність першокурсників, а також 
підвищити ефективність навчально-вихов-
ного процесу у вищій школі за рахунок 
впровадження інноваційно-інтелектуальних 
технологій.

Перспективи подальших розвідок у цьо-
му напрямі будуть спрямовані на аналіз 
ефективності впровадження розробленої 
системи психолого-педагогічних заходів з 
підвищення рівня розумової працездатно-
сті студентів.
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